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0.86   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

        ผลการวิจยัพบวา่ (1) ความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศกึษาระดบั
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ด้านอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงันี ้การเข้าถึงเทคโนโลยี   แรงจูงใจ การบริหารเวลา ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และ

ทกัษะการเรียนรู้ (2)  เปรียบเทียบความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา  แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ าแนกตาม เพศ 

อาย ุ และประสบการณ์เทคโนโลยี ไมแ่ตกตา่งกนั 
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เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนในการเรียงลําดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

           The purposes  of  this  research  were (1) to  study readiness for e-learning of graduate 

students in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai   

Thammathirat  Open  University ; (2) to  compare readiness for  e-learning of  graduate students 

in Educational Administration Department, School of Educational Studies, Sukhothai   

Thammathirat  Open  University as classified by gender, age, and technology experience . 

           The research sample consisted of 162 graduate students in Educational Administration 

Department, School of Educational Studies, Sukhothai   Thammathirat Open University, 

obtained by simple random sampling. The research instrument was a rating scale questionnaire 

with 0 . 8 6  level of reliability.The statistics used for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and ANOVA.                                                                        

           The finding indicated that, graduate students in Educational Administration Department, 

School of Educational Studies, Sukhothai   Thammathirat Open University had high reading 

for E-learning. The aspects the students ranked most were technology access, motivation, time 

management skills, technology skills, and study skills, respectively. Further, there was no 

significant difference in readiness for E-learning of students in Educational Administration 

Department, School of Educational Studies, Sukhothai   Thammathirat Open University as 

classified by gender, age group, education levels, and technology experiences. 

Keywords:  Readiness, E-learning , Sukhothai  Thammathirat  Open University 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจากความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสารทางด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบขัอมูล

ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีบทบาทตอ่กระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศกึษา

ในปัจจบุนัไมไ่ด้จ ากดัอยูแ่คก่ารเผชิญหน้ากนัในชัน้เรียนท่ีมีครูเป็นผู้สอน แตเ่ป็นการศกึษาทางไกลท่ีผู้ เรียน

สามารถศกึษาด้วยตนเองมีการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์( E-learning) โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้า

มาชว่ยในการสอนเสริม ผลิตส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เชน่

การใช้คอมพิวเตอร์และ การใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)

การผลิตส่ือดิจิตัล (Simpson, 2001) ดังนัน้สถาบันการศึกษาจึงให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ(Information Technology)เพ่ือการเรียนรู้โดยเป็นเคร่ืองมือทนัสมยัท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาหา

ความรู้ได้กว้างไกลและรวดเร็วขึน้ มีการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งบทเรียนแบบ
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ส่ือผสมประกอบด้วยตวัอกัษร ภาพ เสียง วีดโิอ ซีดีรอม และมลัตมิิเดียอ่ืนๆ ผู้ เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง

ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ีท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ่เช่ือมกบัอินเตอร์เน็ต  การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายท า

ให้สถาบนัการศกึษามีการพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะการเรียนรู้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning ) เป็นการเรียนรู้ท่ีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Internet)หรืออินทราเน็ต

(Intranet)เกิดขึน้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีท าให้ผู้ สอนถ่ายทอดความรู้

เนือ้หาสาระให้แก่ผู้ เรียน และช่วยให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างกับครู  ผู้ เรียน และเพ่ือนได้  เน่ืองจากมี

เคร่ืองมือท่ีใช้เช่น  Chat room ,Web Board, E-mail เป็นต้น ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองตามความ

ถนัดและความสนใจของตนเอง   ซึ่งการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักส าคญัในการเรียนระบบ

ทางไกลท่ีประสบผลส าเร็จประกอบด้วยผู้ สอนและผู้ เรียน  ผู้ สอนต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้มีส่ือ

อุปกรณ์ท่ีทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถปฏิสัมพันธ์ส่ือสารกับผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สถาบนัการศึกษาต้องสนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีจะท าให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ 

เชน่การดแูล การเอาใจใส ่การสร้างแรงจงูใจในการเรียน ซึง่ผู้ เรียนต้องมีความพร้อมพืน้ฐานของตนเองท่ีจะ

ท าให้การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประสบความส าเร็จ   

                มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชจดัการเรียนการสอนในระบบทางไกลตัง้แต ่ปีพ.ศ.2523โดยใช้

ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั   ปีพ.ศ.2529 พฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

และพฒันาระบบการศึกษาทางไกลโดยเร่ิมมีระบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) 

ในภาคการศกึษาท่ี 1/2551   ศนูย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส านกัเทคโนโลยีการศกึษาเปิดการเรียนการสอน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 67 ชดุวิชา  แยกเป็นระดบั ปริญญาตรี จ านวน 19 ชดุวิชา ระดบัปริญญาโท 

43 ชุดวิชา และระดบัปริญญาเอก จ านวน 5 ชุดวิชา  ในปีพ.ศ 2552มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมี

แผนงานท่ีพฒันาระบบการศกึษาการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบรูณ์แบบเหมาะสม

กบัผู้ เรียนทกุระดบั โดยมีการจดัตัง้ศนูย์ออนไลน์ ( E-Learning Center) เพ่ือท าหน้าท่ี ผลิต ปรับปรุง อบรม

การใช้ส่ือการเรียนการ  สอนรูปแบบดงักล่าว อีกทัง้ในปีพ.ศ.  2555จะมีการจดัรูปแบบการเรียนการสอน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในระดบับณัทิตศึกษา โดยมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอนใน

การจดัท าการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปของการฝึกอบรมระยะสัน้ และมีหน่วยสนบัสนนุ

การจัดท าการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ เรียนนอกเหนือจากการพฒันาผู้สอน  พฒันาส่ือการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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แล้วต้องค านงึถึงความพร้อมของผู้ เรียนท่ีเป็นพืน้ฐานส าคญัมาประกอบด้วย เพราะผู้ เรียนอยูใ่นวยัผู้ ใหญ่มี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน  ซึ่ง ความพร้อมและ

ความสามารถส าหรับผู้ใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาจากการรวมกนัของ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัการฝึกอบรมเชิงยทุธศาสตร์ (Straka & Stockl, 1998) ซึง่กาญจนา 

โชคเหรียญสขุชยั (2458) ศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการน าระบบการเรียนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับใช้

ในระดบับณัฑิตศกึษาพบวา่การเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีจดุแข็งคือประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายในการ

เดินทางมาเรียน ท าให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น  ส่วนจุดอ่อนคือนักศึกษายังขาดทักษะด้าน

เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ทัศนคติทางลบต่อการเรียน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ขาดแคลนในเร่ืองของ

งบประมาณ  และบทเรียนไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนได้    นักศึกษาในปัจจุบนัมีโอกาสได้

ศึกษาวิชาหรือศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีมากขึน้ ส่วนอุปสรรคคือนกัศึกษายึดติดกับการเรียนการสอนท่ี

ต้องมีคนคอยควบคมุ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะกับผู้ เรียน

ระดบัปริญญาเอก ในสว่นของความต้องการนัน้พบวา่นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนกบัระบบการ

เรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยรูปแบบท่ีนักศึกษาต้องการมากท่ีสุดคือเรียนกับเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยี 20% และเรียนกับอาจารย์ 80% นัน่คือใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-

Learning )เป็นส่ือเสริม   

 ด้วยความพร้อมของนักศึกษามีความส าคัญต่อการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

มาแล้ว  ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ : 

กรณีศึกษานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงพฒันาการ

เรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาสาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

                   2.1  เพ่ือศกึษาความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
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     2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ

นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บัณฑิ ต ศึ ก ษ า  แ ข น ง วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์      

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ าแนกตามเพศ  อาย ุ และประสบการณ์เทคโนโลยี      

กรอบความคดิการวิจัย  

    ผู้วิจยัก าหนดกรอบความคิดดงัแสดงในภาพท่ี1.1 

 

 

 

                                                 

                              

 

      ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 4.1 ความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง สภาพความพร้อมทางด้าน

ร่างกาย จิตใจและประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ บรรลผุลส าเร็จได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จ าแนกออกเป็น 5 ด้านดงันี ้

 4.1.1 การเข้าถึงเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงว่ามีการเข้าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ขัน้พืน้ฐานในการท างานประจ าวนั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสงู  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ติดตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรัส  คอมพิวเตอร์มีโปรแกรมหรือชดุค าสัง่ท่ีท าให้สามารถท างานกับ

เอกสารและสัง่งานตา่งๆ ได้  และมีคอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.1.2 ทกัษะการใช้เทคโนโลยี   หมายถึง  ความสามารถในการบนัทึกหรือเปิดข้อมูลจาก

ฮาร์ดดิสก์หรืออปุกรณ์เก็บข้อมลูอ่ืน ๆ   การใช้เคร่ืองมือท่ีอยู่ในระบบการใช้งานผ่านเว๊บ เช่น ต้องการเปิด

  

 

         สถานภาพนักศึกษา 

- เพศ 

- อาย ุ
- ประสบการณ์เทคโนโลยี 

 

 

          ความพร้อมของนักศึกษา 

       -  การเข้าถึงเทคโนโลยี 

       -  ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 

       -   ทกัษะการเรียนรู้ 

       -  การบริหารเวลา 

       -  แรงจงูใจ 
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หน้าตอ่ไปหรือหน้าท่ีผ่านมาแล้ว การส่งและรับเอกสารที่แนบมาในอีเมล์ การแก้ไขเม่ือเกิดขดัข้องในการสง่

ข้อความทางอินเตอร์เน็ตได้ เช่น ค้นหาไม่พบ(Page Not Found)หรือหมดเวลาเช่ือมต่อ และสามารถใช้

อินเตอร์เน็ตทกัษะขัน้สงู เชน่ดาว์โหลด(Download) ไฟล์ (File)ท่ีต้องการ และอินสต๊อล(Install)หรืออพัเดท 

(Update) ซ๊อฟแวร์(Software)ท่ีต้องการได้ 

4.1.3 ทกัษะการเรียน  หมายถึง ความสามารถแก้ปัญหาได้เม่ือท าตามขัน้ตอนท่ีน าเสนอ

ไว้ในระบบออนไลน์ พูดคุยโต้ตอบกับเพ่ือนนักศึกษาในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น  ไม่หลีกเล่ียงท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้

และท าการบ้านได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องพบกบัอาจารย์ผู้สอน 

4.1.4  การบริหารเวลา  หมายถึง การก าหนดตารางเวลาพดูคยุโต้ตอบกบัเพ่ือนนกัศึกษา

และอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์  การควบคมุตนเองไม่ให้มีการเล่ือนงานส าคญัท่ีต้องท า การท างานท่ี

ได้รับมอบหมายเสร็จก่อนเวลา การเสียสละเวลาส่วนตวัเพ่ือการอ่านและการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้

เสร็จสมบรูณ์ และการมีวินยัในตนเองท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์หลายครัง้ตอ่สปัดาห์ 

4.1.5 แรงจงูใจ   หมายถึง  การตัง้ใจท างานให้เสร็จสมบรูณ์ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอ่ืนท่ีแทรกเข้า

มา เช่น รายการทีวี  อีเมล์ ฯลฯ การตัง้เป้าหมายและวตัถปุระสงค์เพ่ือการเรียนรู้  การพิจารณาการใช้เวลา

อย่างยืดหยุ่นเป็นปัจจยัส าคัญในการเรียนออนไลน์ การเรียนรู้ออนไลน์ป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและท้าทาย และ

แรงจงูใจในการเรียนยงัมีอยู่ถึงแม้วา่อาจารย์ผู้สอนไมไ่ด้อยู่ในชว่งเวลาทัง้หมดในการเรียนออนไลน์  

                    4.2 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา                     

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา 2553   

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการพิจารณาความพร้อมของผู้ เรียนเพ่ือ

น าไปใช้ปรับปรุงกลยทุธ์การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน  

 5.2 ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้ สอนในการพัฒนาวิ ธีการเ รียน รู้ผ่าน ส่ื อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research)  ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน

ดงันี ้ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง .  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  .  การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์

ข้อมลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากร ได้แก่  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษาสาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ปีการศกึษา  2553  รวมทัง้สิน้  280  คน    

              กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2553 รวมทัง้สิน้ 162 คน ซึ่งได้มาจากการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan อ้างในผ่องศรี   

วาณิชย์ศภุวงศ์  2545: 103) และท าการสุม่อยา่งง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

                  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนักศึกษา

ส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหาร

การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช แบง่ออกเป็น 2 ตอน  คือ 

       ตอนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ประสบการณ์เทคโนโลยี   

       ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดบั  โดยมีข้อค าถามเก่ียวกับ

ความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทัง้ 5 ด้าน ดงันี ้  (1)  การเข้าถึงเทคโนโลยี (2) 

ทกัษะการใช้เทคโนโลยี  (3)  ทกัษะการเรียนรู้ (4)  การบริหารเวลา  (5)  แรงจงูใจ   

                      ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) น าไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัศกึษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาประมวลผล
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เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา(Alpha Coefficient) ได้ค่า

ความเท่ียงเทา่กบั 0.86 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                       ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  และรับแบบสอบถามคืนจากกลุ่ม

ตวัอยา่งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 15  วนัได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน  162  ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล                   

                    สถิติท่ีใช้ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) การ

ทดสอบคา่ที ( t- test)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   

ผลการวิจัย  สรุปได้ดังน้ี 

     1. ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

                 1) ความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียง

ตามล าดบัดงันี ้การเข้าถึงเทคโนโลยี   แรงจูงใจ การบริหารเวลา ทกัษะการใช้เทคโนโลยี และทกัษะการ

เรียนรู้ 

                 2) การเข้าถึงเทคโนโลยีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์

ขัน้พืน้ฐานในการท างานประจ าวันมีค่าเฉล่ียสูงสุด และการใช้คอมพิวเตอร์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของ

มหาวิทยาลยัได้อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่การบนัทึก/

เปิดข้อมูลหรือลบข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอ่ืน ๆได้มีค่าเฉล่ียสูงสุด และความสามารถ
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ดาว์โหลด(Download) ไฟล์ (File)ท่ี ต้องการ และอินสต๊อล (Install)หรืออัพเดท  (Update) ซ๊อฟแวร์

(Software)ท่ีต้องการได้มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                   4) ทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถ

แก้ปัญหาได้เม่ือท าตามขัน้ตอนท่ีน าเสนอไว้ในระบบออนไลน์มีคา่เฉล่ียสงูสดุ และความสามารถเรียนรู้และ

ท าการบ้านได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องพบกบัอาจารย์ผู้สอนมีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                  5) การบริหารเวลาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความสามารถ

ก าหนดตารางเวลาพดูคยุโต้ตอบกบัเพ่ือนนกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอนในระบบออนไลน์ได้มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

และความมีวินยัในตนเองท่ีจะมีสว่นร่วมในการเรียนออนไลน์หลายครัง้ตอ่สปัดาห์มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                   6) แรงจูงใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวม และรายข้ออยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความเป็นคนตัง้ใจ

ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่า จะมีสิ่งอ่ืนแทรกเข้ามา เช่น รายการทีวี  อีเมล์ ฯลฯมีค่าเฉล่ียสูงสุด และ

ทา่นสามารถมีแรงจงูใจในการเรียนถึงแม้วา่ผู้สอนไมอ่ยูใ่นระบบออนไลน์ตลอดเวลามีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

                  2. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์  ของนกัศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

จ าแนกตาม เพศ  อาย ุ ประสบการณ์เทคโนโลยี   

                   1) นกัศึกษาเพศหญิงและนกัศึกษาเพศชายมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนกัศึกษา

ส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกนั ถึงแม้วา่ความคิดเห็นของนกัศึกษา

เพศชายมีคา่เฉล่ียสงูกวา่นกัศกึษาเพศหญิง 

                   2) นกัศกึษาท่ีมีอายตุา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้

แบบออนไลน์ โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

                   3) นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์เทคโนโลยีต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของ

นกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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การอภปิรายผล 

                   1) ความพร้อมของนกัศกึษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 

แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนั

มีการตดิตอ่ข้อมลูข่าวสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสงัคมทัว่ไป นกัศกึษาระดบับณัฑิตส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ี

ท างานแล้วและมีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวนัมี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมสายกับ

อินเทอร์เน็ตสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม นกัศกึษาต้องมีการเตรียมความพร้อมและมี

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนจึงจะท าให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Straka&Stock 

(1988) และ Gaide (2004) ท่ีกล่าวถึงความพร้อมและความสามารถของวัยผู้ ใหญ่ในการเรียนระบบ

ออนไลน์ต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีการปฐมนิเทศนกัศกึษาท่ีเข้า

มาใหม่เป็นการต้อนรับและอธิบายรายละเอียดของเนือ้หาวิชา  การปฐมนิเทศเป็นโมดลุจะช่วยแนะน า

นกัศกึษาเก่ียวกบัขัน้ตอนการใช้ระบบออนไลน์ และการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะเรียนระบบออนไลน์ 

โดยการปฐมนิเทศนัน้ต้องจดัให้นกัศกึษารู้สกึวา่เหมือนกบัท่ีจะเรียนในระบบออนไลน์จริงตามปกต ิ ซึง่เป็น

การเตรียมความพร้อมจากประสบการณ์จริงจากการปฐมนิเทศ    

                  2) การเข้าถึงเทคโนโลยีของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะ

เก่ียวกับการใช้งานด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รู้จักส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม รู้จักวิธีการป้องกัน

คอมพิวเตอร์จากไวรัส   มีประสบการณ์การลงโปรแกรม Soft ware ท่ีส าคญั การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ี

บ้านด้วยความเร็วสูงเพ่ือความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล  การติดต่อส่ือสารทาง

อินเทอร์เน็ต  ซึ่งสอดคล้องกับ  Newman (2008)และ Jed Rosenberg (2009)ท่ีกล่าวว่านักศึกษาต้องมี

คอมพิวเตอร์เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตท่ีบ้านด้วยความเร็วสงู และอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่นพริน้เตอร์ อปุกรณ์

การพูด ก่อนจะเร่ิมเรียนระบบออนไลน์นกัศึกษาต้องลงโปรแกรม Software , Internet browser version, 

multimedia plug-in ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

                  3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้

เทคโนโลยีต่างๆมาแล้ว เช่นการรับส่งอีเมล์ (e-mail)  การอ่านโปรแกรมWeb Browser  การเข้า Web 
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Board  การใช้  Internet Explorer เ ป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ  Newman (2008)และ  Jed Rosenberg 

(2009)ท่ีอธิบายว่านักศึกษาท่ีเรียนระบบออนไลน์ต้องมีทักษะและความรู้พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร ซึ่งงานเหล่านัน้ควรจะรวมถึงการเข้าเว็บ(Navigating the web )

การสง่อีเมล์ (e-mailing)การดาวน์โหลด (Downloading) และการอพัโหลดไฟล์( uploading files) และการ

โพสต์ข้อความไปยงักระดานอภิปราย (discussion board) 

                  4) ทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วน

ใหญ่มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาความสามารถของบคุลากรในหน่วยงาน นกัศกึษามีทกัษะการ

เรียนรู้ระบบออนไลน์ด้วยตนเองมาแล้ว เชน่ การจดัพิมพ์เอกสาร การเก็บข้อมลูลงในคอมพิวเตอร์ การย้าย

และคดัลอกข้อมลู การรับส่งจดหมายทาง อีเมล์     การเขียนข้อความส่งทาง อีเมล์  การค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเตมิทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

                   5) การบริหารเวลาของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศกึษาศาสตร์  โดยภาพรวมในระดบัมากอาจเป็นเพราะนกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานแล้วมีวินยัในตนเอง 

คุ้นเคยกบัระบบการเรียนท่ีต้องรับผิดชอบตวัเอง มีทกัษะในการวางแผนการเรียน สามารถยืดหยุ่นเวลาใน

การเรียนได้ และจัดล าดับกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองได้ซึ่งสอดคล้องกับ  Jed Rosenberg (2009) ท่ี

อธิบายว่าการจดัการเวลาเป็นเร่ืองส าคญัในการเรียนรู้แบบออนไลน์ นกัศกึษาต้องเข้าใจถึงความจ าเป็นท่ี

จะก าหนดตารางเวลาเป็นรายสปัดาห์เพ่ือการเรียนหลกัสตูรออนไลน์ 

6) แรงจูงใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากอาจเป็นเพราะนกัศึกษาส่วนใหญ่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการ

เรียน มีความตัง้ใจท่ีจะรียนให้จบหลกัสตูรออนไลน์เพ่ือพฒันาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั  ซึ่งสอดคล้องกับ Jed Rosenberg (2009) ท่ี

อธิบายถึงแรงจงูใจท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัตอ่การเรียนรู้แบบออนไลน์ มนัเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนกัศกึษา

ท่ีจะได้รับแรงจูงใจอย่างมากและมีทัศนคติท่ีดีเม่ือเข้าเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ แรงจูงใจจะเพิ่ม

ความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา 
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                    7) การเปรียบเทียบความพร้อมของนกัศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์  ของนกัศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา แขนงวิชาบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์     จ าแนกตาม เพศไม่แตกตา่งกนั 

ซึง่สอดคล้องกบัอลิสา ทรงศรีวิทยา(2554 : บทคดัย่อ)วิจยัเร่ืองศกึษาความพร้อมท่ีมีตอ่การเรียนแบบอีเลิร์

นนิ่งของนกัศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพร้อมของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน 

รวมทัง้อาย ุ ประสบการณ์เทคโนโลยี ไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะนกัศกึษาส่วนใหญ่อาศยัเคร่ืองมือการ

ติดต่อ ส่ือสารท่ีทันสมัยท่ีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น e-mail, Web Board, Chat เป็นต้น สามารถ

ตดิตอ่ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัได้ ท าให้นกัศกึษาเรียนรู้พฒันาตนเองได้โดยง่าย พร้อม

กบัปัจจบุนัหน่วยงานต่างๆมีการพฒันา  ความรู้ และทกัษะเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับทุกคน และ

ทกุวยัอยูเ่สมอจงึท าให้เพศ  อาย ุ ประสบการณ์เทคโนโลยี ไมแ่ตกตา่งกนั   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

                 1.ผลการศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้แบบออนไลน์พบว่าทักษะการใช้

เทคโนโลยีและทกัษะทางการเรียนรู้มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ  ควรด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

                        1) อาจารย์ผู้สอนควรประเมินความพร้อมของนกัศึกษาด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยีและ

ทกัษะทางการเรียนเพ่ือประโยชน์ในการออกแบบจดัท าส่ือน าเสนอความรู้เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียน 

และระบบการจดัการเรียนแบบออนไลน์ให้แก่ นกัศกึษา รวมทัง้นกัศกึษารู้ผลการประเมินความพร้อมจะได้

ปรับปรุงตนเองให้มีความพร้อมในการเรียนมากขึน้ 

                        2) นกัศกึษาท่ีมีความพร้อมน้อยด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยี ควรเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง

เก่ียวกับ ทกัษะ และประสบการณ์การใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การดาว์โหลด (Download) ไฟล์ (File)ท่ีต้องการ และอินสต๊อล(Install)หรือ

อัพเดท (Update) ซ๊อฟแวร์ (Software)  การรับส่งอีเมล์(e-mail) การให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ท่ี

ปรึกษาผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น นกัศกึษาท่ีมีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยี จะสามารถท ากิจกรรมได้ดีในการ

ปฏิบตังิานทางวิชาการ ความพร้อมมีความส าคญัท่ีจะท าให้การเรียนแบบออนไลน์ประสบความส าเร็จ 
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                        3) นกัศกึษาท่ีมีความพร้อมน้อยด้านทกัษะทางการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนควรกระตุ้นหรือ

สง่เสริมให้มีความพร้อมในการเรียนมากขึน้ โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มขึน้ เชน่  ทกัษะ

การเขียนบทความ ทกัษะการอภิปราย  เป็นต้น 

                       4) อาจารย์ผู้สอนและทีมงานออนไลน์ควรมีความหลากหลายทางเทคนิคในการออกแบบ

โมดลูการเรียนแบบออนไลน์เพ่ือเตรียมความพร้อมทางวิชาการและสร้างทศันคติท่ีดี ตอ่นกัศกึษาในระบบ

การเรียนออนไลน์  เช่น อาจารย์ผู้ สอนต้องมีการปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่มีโมดูลช่วยแนะน า

นกัศกึษาเก่ียวกบัขัน้ตอนวิธีการใช้ระบบออนไลน์ การท ากิจกรรมในระบบการเรียนออนไลน์  การส่งงานท่ี

ได้รับมอบหมาย  การโต้ตอบกับอาจารย์และเพ่ือน   และการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะเรียนระบบ

ออนไลน์ โดยการปฐมนิเทศนัน้ต้องจัดให้นักศึกษารู้สึกว่าเหมือนกับการเรียนในระบบออนไลน์จริง

ตามปกต ิ 

                         5) อาจารย์ผู้สอนควรก าหนดกฎระเบียบส าหรับการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของนกัศกึษา

ทางการเรียนแบบออนไลน์เป็นการสร้างวินยัในการเรียน   มีการปฏิสมัพนัธ์และส่ือสารระหว่างนกัศึกษา

และอาจารย์ผู้สอนในสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบออนไลน์ มีการติดตามการเรียน  นกัศกึษาท่ียงัไม่

พร้อมทีจะเรียนแบบออนไลน์ตามล าพงัสามารถติดตอ่กบัอาจารย์ผู้สอนได้ 

                         6) นกัศกึษาควรอ่านและท าความเข้าใจเนือ้หาท่ีซบัซ้อนและเขียนแสดงความคิดออกมา

โดยท าตามขัน้ตอนทางการเรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเอง นกัศกึษาต้องก าหนดตารางการเรียนสว่นตวัและ

ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบรูณ์ตามวนัท่ีก าหนด  

                         7) มหาวิทยาลยัควรมีการปรับปรุงปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบออนไลน์  

ได้แก่ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต บุคลากรสนบัสนุน และการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้

อยา่งสะดวกรวดเร็วและตอ่เน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

1) ควรศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
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2 ) ควรศึกษาาวิจัยความพร้อมของอาจาร ย์ส าห รับการ เ รียน รู้แบบออนไล น์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
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เร่ืองท่ี 2 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคม 
Development of Learning and Teaching by Social Network 

 
อาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
singhbsru@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผ่านการ

เรียนรู้โดยใช้เครือขา่ยสงัคม  (2) เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะของผู้ เรียนที่มีตอ่บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม     

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุม่ตวัอยา่ง คือ กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัศกึษา

ในรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ กลุม่เรียน D6 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 

2555 จ านวน 60 คน โดยใช้วิธีคดัเลือกด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก

จ านวน 30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในบทเรียนการสอนผ่านสือ่เครือขา่ยสงัคม  คือกลุม่ทดลอง และการจบัฉลาก จ านวน 

30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งที่ไมใ่ช้บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม  คือกลุม่ควบคมุ การวิเคราะห์ข้อมลูมีการเลอืกใช้

สถิติดงัตอ่ไปนี ้สถิติพืน้ฐาน การหาคา่เฉลีย่ และการหาคา่ความแปรปรวนของคะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสงัคม  และกลุ่ม

ควบคมุที่ไมใ่ช้บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม  โดยใช้ t – Dependent 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านสื่อ 

เครือข่ายสงัคม  และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านสื่อ  เครือข่ายสงัคม  มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคุณธรรม

จริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ, มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง

สถิติ, มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้าน

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05, มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัส าคญั

ทางสถิติ 2) ข้อเสนอแนะของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสงัคม   ซึ่งผลการวิจยั พบว่านกัศึกษากลุม่

ทดลองใช้บทเรียนการสอนผา่นสือ่ เครือขา่ยสงัคม อยากให้พฒันาบทเรียนให้เป็นรูปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com 

จ านวน 7 คน และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 6 คน  

ค าส าคัญ:  การพฒันา, การเรียนการสอน , เครือขา่ยสงัคม    

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2   ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The objectives of the research are (1) to examine and to compare the students’ 

achievement of learning using Social Network and (2) to study the learners’ recommendations 

towards teaching and learning using Social Network. 

The present research study was experimental research. The sample included 60 students 

from Research in Communication Course, D6 group, Bansomdejchaopraya Rajabhat 

University, Semester 1, Academic Year 2012. They were selected using random sampling 

methods.  30 samples were selected as the experimental group by drawing. The experimental 

group studied using Social Network and another 30 samples as the control group did not. The 

data was analyzed using descriptive statistics, mean, and the statistic deviation. The means of 

learning achievement of the experimental group and control group were compared using t-

dependent test. 

The results found that: 1) comparing the achievement scores between the experimental 

group and control group revealed that the morality achievement scores and the knowledge 

achievement scores were not statistically significant, the cognitive achievement scores were 

statistically significant at the .05 level, the interpersonal relationship and responsibility 

achievement scores were statistical significant at the .05 level, the numeric analytical skills, 

communication, and information technology usage achievement scores were statistically 

significant and 2) according to the learners’ recommendations,  most of the experimental group 

(17 persons) did not give suggestions, followed by 7 students who would like to have the 

lessons in a model of video www.youtube.com, and 6 students who suggested that every course 

should develop the instruction on the Internet. 

Keywords: Development, Teaching and Learning, Social Network 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคน  ให้ได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพตามเป้าหมายและมี

คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างเป็นสุข การพฒันาการเรียนการสอนท่ีดีมี

คณุภาพคนท่ีเป็นครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการให้การศึกษาจะต้องมีการศึกษาหลกัสูตรในการให้การศึกษา

ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ถกูต้องและเหมาะสม  การพฒันาการเรียนการสอนท่ีดีมีคณุภาพนัน้  ควร

จะต้องมีการศกึษาสภาพความเป็นจริงของผู้ เรียนหลกัสตูรต้องการให้อะไรกบัผู้ เรียนจะมีเทคนิควิธี การใน

การพฒันาผู้ เรียนอย่างไร จึงจะท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต ในแผนพฒันา

การศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) กล่าวถึงสาระส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางให้ความส าคญักับการพฒันาคนให้เต็มตามศกัยภาพ  เต็มความถนดั และเติมความ
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สนใจ และสามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ในทุกๆ  เวลาและทุกๆ สถานท่ีตลอดจนมีการ

ประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้

ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กระบวนการ

จดัการศกึษาให้มีคณุภาพจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการด าเนินการทกุขัน้ตอนของการจดัการศกึษา  และ

น าสารสนเทศระบบการศกึษามาเป็นข้อมลูปรับปรุงนโยบายและก าหนดวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การด าเนินงานของระบบการศกึษาให้มีคณุภาพตามท่ีก าหนด 

เครือข่ายสงัคมนัน้มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งบนัสถานท่ี ภาพถ่าย แรงบนัดาลใจ แชร์
ข้อมลูข่าวสารดีๆ ออกสู่สาธารณะและใครก็น าข้อมลูนัน้ไปใช้ได้ตามท่ีเค้าอนญุาตให้ใช้ และไม่มากก็น้อย
แบรนด์ หรือกลุม่ความสนใจตา่งๆ ก็เร่ิมท่ีจะสร้างเครือข่ายสงัคม  ของตวัเองขึน้มาแล้วไมเ่ท่านัน้ เครือข่าย
สงัคมนัน้สามารถเข้าไปอยู่ในองค์กร เป็นพืน้ท่ีความคิด เสนอแนะ ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ และเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดเวลา ซึ่งมนัจะดีกว่าปลอดภยักว่าใช้ส่ือออนไลน์
ภายนอก เว็บบอร์ดกระดานข่าว ซึ่งจะท าให้คนในองค์กรรู้เร่ืองราวโดยรอบของ่่ายต่างๆท่ีปิิบตัิการ ว่า
เกิดปัญหาอะไรแก้ยงัไง มีนวตักรรมใหม่ๆ ข่าวสารใหม่ๆใน่่ายต่างๆยงัไงต้องการข้อมูลความรู้ในเร่ืองนี ้
เพิ่มเตมิก็ค้นได้จากคลงัความรู้ในบริษัท ท่ีอาจถกูถ่ายทอดจากผู้ เช่ียวชาญในบริษัทเอง แตไ่มค่วรใช้พูดคยุ 
นินทา โต้เถียงกัน หรือมาแทนการสนทนาตวัต่อตวั แต่ควรเป็นในแบบร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ปัญหา แนวทางตา่งๆ ค าแนะน าในด้านเทคนิคได้ ไม่จ ากดัอยู่ในแผนกตวัเอง คนท่ีปิิบตัิงานอยู่ข้างนอก 
หรือตา่งจงัหดั สามารถอพัเดตเร่ืองราว ความคืบหน้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอเครือข่ายสงัคม
ก็จะเป็นสว่นหนึง่ของการมีสว่นร่วมการเรียนรู้ร่วมกนั และตลอดเวลาด้วย 

การวิจยัในชัน้เรียน (Classroom Action Research: CAR) เป็นนวตักรรมการวิจยัเพ่ือการพฒันาการ

เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในชัน้เรียนตามรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการ  (Action Research) ด้วย
แบบจ าลองคณุภาพ (Quality Model) ท่ีเรียกว่า การวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนตามแบบจ าลองคณุภาพนัน้ 

ได้น าแนวคิดของการปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง P-D-C-A กิจกรรมกลุ่มคณุภาพ 7 QC Circle เคร่ืองมือ

คุณภาพ  7 QC Tools และ  7 QC story มาใช้ขยายแนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ  P-A-O-R และน า

แบบจ าลองท่ีพฒันาขึน้ไปปฏิบตักิารวิจยัในชัน้เรียนจริง 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาวิจยั  “การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ” 

ว่าในความเป็นจริง เครือข่ายสังคมสามารถเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเ รียนการสอนให้กับ

นกัศกึษา  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนผา่นการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสงัคม   

2. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพฒันาการเรียนการสอน  หมายถึง การปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 

การวิจัยนิเทศศาสตร์ ท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการเรียนของรายวิชา การวิจัย

นิเทศศาสตร์ มีประสิทธ์ิภาพในทางท่ีดีขึน้ 

 เครือขา่ยสงัคม หมายถึง ส่ือประสมท่ีใช้กบักลุ่มของนกัศกึษาท่ีเรียนรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ 

ท่ีร่วมกนัส่ือสารข้อมลูผา่นอินเตอร์เน็ต โดยใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน หมายถึง ระดบัความรู้ความสามารถของผู้ เรียนท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีผู้ วิจัยก าหนดขึน้  วัดจากผลจากแบบทดสอบ โดยมีระบบจัดการเนือ้หา

ทางการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุกิจกรรมการเรียนรู้ 

นกัศกึษา หมายถึง ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาในหลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา และลงทะเบียนในรายวิชาวิจยันิเทศศาสตร์  ในภาคการศกึษา

ท่ี 1/2555  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผา่นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสงัคม   

2. ท าให้ผู้สอน ได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการพฒันาการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ย

สงัคม เพิ่มมากขึน้ 

3. ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงศกึษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิสามารถน าข้อมลูจากการศกึษาวิจยั ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาปรับปรุงรูปแบบการ

พฒันาการเรียนการสอนผา่นเครือขา่ยสงัคม ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 
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วิธีการวิจัย  

การศกึษาวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสงัคม ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัย

เชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผ่านการ

เรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนการสอนผ่านส่ือ 

เครือข่ายสงัคม ผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

และผลการวิจยั โดยผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในรูปแบบของตารางและการบรรยาย 

ประชากร ในเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้  คือ นักศึกษาในรายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุม่เรียน D6 ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 60 

คน  

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในบทเรียน

การสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม คือ กลุ่มท่ีใช้ทดลองเพ่ือดูความเหมาะสมเก่ียวกับ กรอบเนือ้หา ของ

บทเรียน โดยใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากนกัศกึษาในรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 60 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาในรายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ กลุ่ม

เรียน D6 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 60 คน 

และใช้การวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม โดยใช้วิธีคดัเลือกด้วยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ด้วยการจบัฉลาก  

จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม คือกลุ่มทดลองท่ีใช้

บทเรียนการสอนผา่นส่ือ เครือขา่ยสงัคม และการจบัฉลาก จ านวน 30 คน เป็นกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช้บทเรียน

การสอนผา่นส่ือเครือขา่ยสงัคม คือกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม                  

การสร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บทเรียนการ

สอนผา่นส่ือเครือขา่ยสงัคม วิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ โดยมีเนือ้หาในแตล่ะสว่น ดงันี ้ คือ บทเรียน โดยใช้

ส่ือการสอนเครือข่ายสงัคม รายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ มีขัน้ตอนดงันี ้
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1. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะของนักศึกษา เพ่ือเป็นการก าหนด
รูปแบบการเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความสามารถพืน้ฐานของนกัศกึษาในการเรียนรู้เนือ้หาใน
บทเรียน การศกึษาและประเมินความรู้ความสามารถของนกัศกึษา ก่อนท่ีจะท าการเรียนผา่นส่ือเครือข่าย
สงัคม     

2. ขัน้ตอนการออกแบบบทเรียน (Design) ในขัน้ตอนการออกแบบนีเ้ป็นการน าเอา
จดุมุ่งหมายและค าอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์เพ่ือท าการแบง่หน่วยการเรียนและวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทศันคติ และประสบการณ์การเรียนรู้ หลงัจากจบบทเรียน โดยการแบง่
หน่วยการเรียน ท่ีได้ก าหนดมาแบ่งเป็นหน่วยการเรียนและก าหนดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแตล่ะ
หนว่ย ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีน าเสนอ  

3. ขัน้ตอนการพฒันา (Development) เนือ้หาลงบนส่ือเครือข่ายสงัคม เลือกโปรแกรมใน
การจดัท าบทเรียน โดยการเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนในเบือ้งต้น ท่ีจะสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการในการพฒันาบทเรียนโดยใช้ส่ือการสอน และโปรแกรมท่ีใช้คือ Facebook โดยการสร้างกลุ่ม 
(Groups) บนส่ือ เครือข่ายสงัคม โดยเลือกใช้โปรแกรม Facebook แล้วให้นกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มทดลองเข้า
ร่วมอยูใ่นกลุม่เพ่ือน าเนือ้หาของรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ น าเสนอในกลุม่ดงักลา่ว   

วิเคราะห์แบบทดสอบ  เป็นการน าวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียน มาก าหนดน า้หนัก

พฤติกรรมย่อยท่ีจะแบบทดสอบ ส าหรับพฤติกรรมท่ีใช้ในการวดัผลเพ่ือวดัผลการเรียนรู้จากวิชาดงักล่าว  

โดยแบบทดสอบนัน้จะมีอยู่ 5 แบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติก าหนด

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้บณัฑิตมี อยา่งน้อย 5 ด้าน ดงันี ้

1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสยัในการประพฤติอย่างมี

คณุธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขดัแย้งทางคา่นิยม การพฒันานิสยัและการปฏิบตัตินตามศีลธรรม ทัง้ในเร่ืองสว่นตวัและสงัคม 

2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอ

ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษิี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3) ด้านทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์

และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษิี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหา เม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ท่ีไมไ่ด้คาดคดิมาก่อน 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุม่ การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ ตอ่

ตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิตคิวามสามารถในการส่ือสารทัง้การพดู การ

เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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โดยได้น าเอาบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  และแบบทดสอบ ทดลองใช้กับกลุ่ม

นกัศกึษาท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชาการวิจยันิเทศศาสตร์ จ านวน 10 คน เพ่ือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยจะน าแบบทดสอบท่ีผ่านการทดสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยผู้ วิจยั ได้ด าเนินการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ทดลองใช้ 

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม 

จ านวน 60 คน ในระหวา่งวนัท่ี 1- 27 กนัยายน 2555 แล้วน าข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์ทางสถิต ิ

 

 

 

ภาพท่ี 2 กลุม่ของนกัศกึษารายวิชาการวิจยันิเทศศาสตร์ในเฟสบุ๊ค 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีการเลือกใช้สถิติดงัต่อไปนี ้สถิติพืน้ฐาน การหาค่าเฉล่ียค านวนจากสูตร 

(Ferguson. 1981:49) และการหาค่าความแปรปรวนของคะแนน ค านวนจากสูตร (Ferguson. 1981:68) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองใช้ 

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม 

โดยใช้ t – Dependent เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มท่ีทดลองใช้ บทเรียน
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การสอนผา่นส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม โดยใช้ t – 

Dependent  

ผลการวิจัยและอภปิรายผล  

ผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสงัคม ท าให้เห็นว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิ

ของกลุ่มทดลองท่ีมีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม มีคะแนนโดยเฉล่ียสูงกว่า กลุ่ม

ควบคมุท่ีไม่มีการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ยสงัคม ในด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ ใน

ส่วนของด้านทักษะปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม  สามารถเพิ่มคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิ ได้ทัง้ 5 ด้าน ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1) การศกึษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรมของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียน

การสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการสอนผา่นส่ือเครือขา่ยสงัคม มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรมแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 

2) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอน

ผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

3) การศกึษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการ

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการ
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สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

5) การศกึษาเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือขา่ยสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ี

ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ

ข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม  ซึ่งผลการวิจยั พบว่า

นกัศกึษากลุ่มทดลองใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีอยากให้พฒันาบทเรียนให้เป็นรูปแบบ

วีดีโอ ใน www.youtube.com จ านวน 7 คน และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบน

ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต จ านวน 6 คน  

 

ภาพท่ี 5 แผนภมูิแทง่แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
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อภปิรายผล 

1. ในส่วนของการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน ผ่านการเรียนรู้โดย
ใช้เครือขา่ยสงัคม ซึง่ผลการวิจยั พบวา่   

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรมของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการ

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม มีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิด้านคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ท าให้เห็นว่ากลุ่มทดลองใช้ 

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านคณุธรรมจริยธรรม นัน้มีคะแนนมากกว่า

กลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัชพงษ์ พิทักษ์ (2552) 

ศึกษาเร่ือง การใช้เครือข่ายทางสังคมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการเนือ้หา ผลการวิจัยพบว่า 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ใช้ พบวา่คา่เฉล่ียคะแนนการท าข้อสอบของผู้ใช้ระบบท่ี 1 สงูกวา่ผู้ใช้

ระบบท่ี 2 ในทัง้ 2 กลุม่ตวัอยา่ง  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านความรู้ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือ

เครือข่ายสงัคม และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้าน

ความรู้ แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกบัจตรุงค์ เลาหะเพ็ญแสง (2549) ศกึษาเร่ือง 

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการรายวิชาระบบ E-Learning ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

ระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผลของการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง

เรียนของนกัศกึษาท่ีเรียนจากบทเรียนออนไลน์วิชา การออกแบบ อตุสาหกรรม 6 พบว่ามีผลการเรียนหลงั

หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 นกัศกึษาท่ีเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ วิชา 

การออกแบบอตุสาหกรรม 6 ท่ีผู้วิจยัมีการพฒันาขึน้มีความพึงพอใจตอ่การเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ

บริหารจดัการรายวิชาระบบ E-Learning ตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั ระดบัอดุมศกึษา อยู่ใน

ระดบัดี  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะปัญญาของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอน

ผ่านส่ือเครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมท่ีไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับ ศิวกร แก้ว

รัตน์ (2546) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ เร่ือง 
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พืน้ฐานไมโครโปรเซสเซอร์ โดยใช้การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ ส าหรับนกัศกึษาปริญญาตรี สถาบนั

ราชภัฏเลย จ านวน 42 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Sample 

Random Sampling) สุ่มนักเรียนเข้ากลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้การสอนผ่านเว็บ  จ านวน 21 คน และกลุ่ม

ควบคมุท่ีเรียนจากการสอนปกติ จ านวน 21 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน

ในการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีเรียนโดยใช้การสอนผ่านเว็บกบัการสอนปกติแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .05  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบของกลุม่ทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม และกลุม่ควบคมุท่ีไมใ่ช้บทเรียนการ

สอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ บตัเลอร์ (Butler. 1991: 78) 

ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์  การ

ทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเกรด  6 การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ท าให้

นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอีกลกัษณะหนึ่ง แตก็่มีเป้าหมายทางการศกึษาแตกตา่งจากการสอน

โดยการเรียนแบบร่วมมือ การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือในการสอน จากการทดลองให้มีกลุ่มท่ีเรียนด้วย

ตนเองกบักลุ่มท่ีสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ โดยท าการทดสอบการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลงัเรียนทัง้ 

2 กลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ภายในชัน้มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่ม

ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม  และกลุ่มควบคมุท่ีไม่ใช้

บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคล้องกับ ขวญัชนก ขวญั

ชัชวาล (2546) ศึกษาเร่ือง การปรับตวัและสุขภาพจิต โดยใช้การสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ ส าหรับ

นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยการสอนผา่นเว็บกบัการสอนปกตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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2. ในส่วนของข้อเสนอแนะของผู้ เรียนท่ีมีต่อบทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสังคม  ซึ่ง
ผลการวิจยั พบวา่   

นกัศึกษากลุ่มทดลองใช้บทเรียนการสอนผ่านส่ือเครือข่ายสงัคม อยากให้พฒันาบทเรียนให้เป็น

รูปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับ บอยด์ (Boyd. 2008) ศึกษาเร่ือง เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงรักเว็บไซต์

เครือขา่ยทางสงัคม:บทบาทของเครือข่ายสาธารณะท่ีมีตอ่การใช้ชีวิตของวยัรุ่น (Why Youth [Heart] Social 

Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenager Social Life) พบวา่วยัรุ่นให้ความสนใจกบัการ

ใช้งานเว็บไซต์เครือขา่ยทางสงัคม เน่ืองจากมีรูปแบบและวิธีการใช้งานท่ีดงึดดูใจ สามารถท าให้พบปะผู้คน

จ านวนมากเพ่ือผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น การส่ือสาร การแสวงหาคนรัก เป็นต้นโดยสิ่งท่ีถือเป็น

หวัใจของการใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายทางสงัคมคือ การเขียนประวตัิย่อแนะน าตนเอง การสร้างสงัคมกบั

เพ่ือน และการแสดงความคดิเห็น และเน่ืองด้วยเป็นเครือขา่ยแบบสาธารณะ จงึท าให้ขอบเขตของเครือข่าย

และการพบปะกับผู้ อ่ืนท าได้ง่ายขึน้ นอกจากนีเ้ว็บไซต์เครือข่ายทางสงัคมยงัช่วยในการแสดงความเป็น

ตวัตนหรือแสดงอัตลักษณ์ของตนเองให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ผ่านการสร้างสรรค์หน้าตาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตนเองได้ สามารถบอกเล่าเร่ืองราวหรือเขียนบนัทึกประจ าวนัให้ผู้ อ่ืนเข้ามาแสดงความ

คิดเห็น ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดท่ีเกิดขึน้บนเครือข่ายส่งผลให้วฒันธรรมการส่ือสารของวยัรุ่นเปล่ียนแปลงไป

จากเดิมโดยสิน้เชิง และยงัสอดคล้องกบั แมททิวและการากวัร์ (Matthew and Varagoor. 2001) ได้ท าการ

วิจยัเร่ืองการตอบสนองของผู้ เรียนต่อบทเรียนออนไลน์ (Student Response to Online Course Materials) 

กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่างๆ  กับการประสบ

ความส าเร็จในการเรียนและสัง่งานผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ เรียนส่วนมากมีประสบการณ์และความรู้สกึท่ี

ดีในการใช้อินเทอร์เน็ตและเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ และยงัสอดคล้องกบัซีเกรนและวตัรูด (Seagren and 

Watrood. 1997) ได้ศกึษาพบวา่ เม่ือเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีการศกึษาจะต้องก้าวให้

ทันความเปล่ียนแปลงดังนัน้กระบวนการเรียนการสอนจะต้องมีความเก่ียวข้องกัน  เคร่ืองมือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัการศกึษาเป็นเครือข่ายของแหล่งข้อมลูมากกว่าท่ีจะเป็นเพียงสถานท่ี  รวมถึงต้องมี

ระบบเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคณุภาพด้านการศึกษา ดงัท่ีมหาวิทยาลยัเนบราสกา ลินคอล์น (The 

University of Nebraska Lincoln) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก  ได้มีการ

ออกแบบ และการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมการเรียนท่ีมีการถาม

ตอบปัญหาและการอภิปรายของนกัศึกษา และมีการปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน ขณะท่ีครูจะให้ค าแนะน า
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นักศึกษาแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่กัน และยังสอดคล้องกับ สไนเดอร์ (Schneider.1999) ได้

ท าการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตและพบว่า  การจัดให้ส่ือการเรียนการสอนทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่เสริมให้เป็นการเรียนท่ีเกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นการจดัอปุกรณ์ เพ่ือ

ส่งเสริมความรู้แบบโครงสร้างของความรู้ตามสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และยงัสอดคล้องกบั สโคโลเดอร์ 

(Schoroeder. 2005) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านบล็อกเก่ียวกับข่าวสารและการวิจัย  (Blogging 

Online Learning News and Research) โดยมีแนวคิดว่า  เครือข่ายการเ รียน รู้แบบไม่ประสานเวลา  

(Asynchronous Learning Networks) เป็นความท้าทายของการด ารงไว้ซึ่งความรวดเร็วของกระบวนการ

เรียนรู้ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ผู้วิจยัในฐานะผู้อ านวยการแห่งหน่วยส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยี

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์แห่งสปริงฟิลด์ ได้แนะน าให้บุคลากรในคณะร่วมกันพัฒนาและใช้

เคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้สารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกันโดยในกรณีศึกษาของงานวิจยัชิน้นี  ้ผู้ วิจยัได้

อธิบายเก่ียวกบักระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือคดักรองสิ่งท่ีบคุลากรในคณะมีความสนใจร่วมกนั  ด้วย

การใช้เทคโนโลยีเว็บบล็อก หรือบล็อก เป็นเคร่ืองมือในการกระจายสารสนเทศไปยงัสมาชิกทกุคนรวมถึง

บุคคลอ่ืน ผลการวิจัยพบว่า เว็บบล็อกสามารถรวบรวมความต้องการทางสารสนเทศให้แก่สมาชิกใน

องค์การได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้  อีกทัง้ประสิทธิภาพในการท างาน

ร่วมกันของเว็บบล็อก และระบบการแสดงความคิดเห็น ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดต่อส่ือสาร

ภายในสถาบนัท่ีมีภาระงานจ านวนมากได้ 

บทสรุป 

 การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ท าให้เห็นว่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิของกลุ่ม
ทดลองท่ีมีการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือขา่ยสงัคม มีคะแนนโดยเฉล่ียสงูกว่า กลุม่ควบคมุท่ีไม่มี
การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ในด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในส่วนของ
ด้านทกัษะปัญญา และด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 การพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม สามารถเพิ่มคะแนนผลสมัฤทธ์ิ ได้ทัง้ 
5 ด้าน ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษา การพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสงัคม ในการเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิของรายวิชาทฤษิีและรายวิชาปฏิบตั ิ

2. ควรท าการศกึษา การพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือขา่ยสงัคม ในการเรียนการสอน
แบบทางไกล  

3. ควรมีการศกึษา ปัจจยัท่ีท าให้ผลสมัฤทธ์ิจากการพฒันาการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
สงัคม 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

โครงการวิจยัเร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสงัคม ได้รับทุนสนบัสนุนการ
วิจัยจาก ส านักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน และการให้ค าแนะน า จากคณาอาจารย์ คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุง ท าให้งานวิจยัฉบบันีมี้ความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทุกท่านด้วยความเคารพ
อยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

นอกจากนี ้ผู้ศกึษาขอขอบคณุทีมงานเก็บข้อมลูและนกัศกึษาในรายวิชา การวิจยันิเทศศาสตร์ 

ทกุท่าน ท่ีให้ข้อมลูและเสียสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถาม อีกทัง้ยงัอ านวยความสะดวกในการ

เก็บข้อมลู ทัง้ก่อนและหลงัการตอบแบบสอบถาม เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ในการศกึษาครัง้นี ้

 

*บทความนีไ้ด้ถกูปรับปรุงหลงัจากการน าเสนอในงาน The Asian Conference on Society, Education, and 

Technology 2013  
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ชุดการสอนแผนจุฬา วิชาเคร่ืองป้ันดินเผา 

เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองป้ันดนิเผา ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

Chula Plan Instructional Packages on Pottery Production in the Pottery Course for 

Mathayom Suksa III Students at Kasetsart University Demonstration School, Center 

for Educational Research and Development 

 

นายยทุธนา วงษ์ทนัท์  

อาจารย์โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

yutae_w@yahoo.com 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) พัฒนาชุดการสอนแผนจุฬา วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยชุดการ

สอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอ่ชุดการสอนแผนจฬุา 

เร่ือง การผลติภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา 

กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศึกษา ที่เรียนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 

เคร่ืองมือในการวิจยั คือ (1) ชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบหลงัเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแผนจุฬา สถิติที่ใช้ในการ

วิ เ ค ราะ ห์ ข้อมูล  ไ ด้ แก่  ค่ า ประสิท ธิภาพ E1/ E2 ค่ า เ ฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ชุดการสอนแผนจฬุา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ที่พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 คือ 82.26/81.94 (2) นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนชุดการสอนแผนจุฬาเพิ่มขึน้จากเดิม

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา ในระดบัเห็นด้วยมาก 

ค าส าคญั:  ชุดการสอนแผนจุฬา. เครื่องปั้นดินเผา, มัธยมศึกษา 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The purposes of this research were (1) to develop Chula Plan instructional packages on 

Pottery Production in the Pottery Course for Mathayom Suksa III students at Kasetsart 

University Demonstration School, Center for Educational Research and Development, based 

on the specified efficiency criterion; (2) to study the learning progress of students who learned 

from Chula Plan instructional packages on Pottery Production; and (3) to study opinions of the 

students toward Chula Plan instructional packages on Pottery Production. 

 The research sample obtained though cluster sampling technique consisted of 40 Matayom 

Suksa at Kasetsart University Demonstration School, Center for Educational Research and 

Development. These students enrolled in the Pottery Course in the second semester of the 2012 

academic year. The research instruments were (1) Chula Plan instructional packages on Pottery 

Production; (2) a learning achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a 

questionnaire on student’s opinions toward Chula Plan instructional packages. The statistical 

procedures used to analyze the data were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, 

and t-test. 

 Research findings showed that (1) instructional packages on Pottery Production had 

efficiency at 82.26/81.94, thus met the specified 80/80 efficiency criterion; (2) the students 

who learned from Chula Plan instructional packages achieved learning progress significantly 

at the .05 level; and (3) the students’ opinions toward Chula Plan instructional packages on 

Pottery Production were at the “highly agreeable” level. 

Keywords: Chula Plan instructional package, Pottery, Mathayom Suksa 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบญัญัติ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 

พ.ศ. 2553 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้สถานศกึษา จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบั

ความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 

การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใช้  เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหา จดักิจกรรม

ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รักการอา่นและเกิดการใฝ่รู้

อยา่งตอ่เน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่งๆ อยา่งได้ สดัสว่นสมดลุกนั รวมทัง้

ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้สอน

สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจ
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เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้

ทกุเวลาทกุสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กบับิดามารดา ผู้ปกครอง และบคุคลในชมุชนทกุฝ่าย เพ่ือ

ร่วมกันพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ (พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มเตมิ พทุธศกัราช 2545:98) 

สภาพท่ีพึงประสงค์ในการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  มีวตัถปุระสงค์ให้นกัเรียนมีความรู้ทางด้านทกัษะการผลิต
ภาชนะ รู้จกัวตัถุดิบ วสัดแุละอุปกรณ์ ขัน้ตอน และสามารถผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ ถือว่าเป็นสิ่งส าคญั 
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา มีสภาพท่ีพึงประสงค์ ครอบคลมุ วิธีการสอน 
และส่ือการเรียนการสอน (1) วิธีการสอนท่ีพึงประสงค์  วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้ วิธีการสอนท่ีเหมาะสม คือ (1) การสอนโดยใช้การบรรยายท่ีครูถ่ายทอด
ความรู้จ านวนมากให้นกัเรียนโดยตรง ครูต้องเตรียมล าดบัเนือ้หาและวิธีในการบรรยายให้เหมาะสม (2) 
การสอนโดยการฝึกปฏิบตั ิเน้นการกระท าหรือท า เพ่ือพฒันาทกัษะการปฏิบตั ิเป็นการปฏิบตัิจริง และเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและ (3) การสอนโดยใช้การสาธิต โดยครูเป็นผู้สาธิต แสดงกระบวนการ
ผ ลิ ต ใ ห้ ช ม ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ก า ห น ด ไ ว้  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง   
(ทิศนา แขมมณี :2553) (2) ส่ือการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เน้นให้เกิดความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
(กระทรวงศึกษาธิการกรมวิชาการ 2544:) ดงันัน้ การเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ืองการผลิต
ภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการสอนท่ีให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิ จ าเป็นต้อง
ใช้ส่ือในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวิธีการสอน คือ ส่ือประสมในรูปของชุดการสอน ได้แก่ (1) ส่ือ
สิ่งพิมพ์ เป็นส่ือช่วยถ่ายทอดความรู้แทนครู ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระและ
ประสบการณ์ ส่ือภาพและเสียงช่วยให้นกัเรียนได้เห็นความเป็นรูปธรรมเหมือนกบัอยู่ในเหตกุารณ์จริง (ชยั
ยงค์ พรหมวงศ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ 2540:161) (2) ส่ือประเภท เคร่ืองมือ ได้แก่ ส่ือเป็นตัวกลาง
ถ่ายทอดความรู้จากส่ือวสัดขุองครูผู้สอน และ(3) ส่ือประเภทวิธีการใช้กระบวนการเรียนการสอน เช่น การ
บรรยาย การสาธิต กิจกรรมกลุม่ การน าฝึกปฏิบตั ิเป็นต้น (ชยัยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2531) 

 สภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัในการเรียนการสอน ปัจจุบนัการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผาระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ครอบคลมุวิธีสอน และส่ือ

การเรียนการสอน 
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 สภาพปัจจุบันจะพบว่า (1) ด้านวิธีการสอนรายวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิธีการสอนในปัจจบุนั ครูใช้การสอนแบบบรรยายและสาธิตและยดึครูเป็นศนูย์กลาง ให้นกัเรียนปฏิบตัิงาน

ปัน้ตามขัน้ตอน ครูมีโอกาสสงัเกตและให้ค าแนะน านกัเรียนได้น้อย เพราะนกัเรียนท่ีไมเ่ข้าใจก็ไมถ่ามครู ครู

ต้องเสียเวลาบรรยายและสาธิตให้นกัเรียนดใูหม่ หลงัจากนกัเรียนท างานปัน้เสร็จแล้ว จึงน าเสนอผลงาน

ปัน้ ครูให้ข้อเสนอแนะนักเรียนเพ่ือน าไปปรับปรุง (2) ส่ือการเรียนการสอน จากวิธีการสอนท าให้วิชา

เคร่ืองปัน้ดนิเผา ต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจบุนั จะใช้ส่ือการเรียนการสอนไม่

แตกตา่งกนัมาก และส่ือการเรียนการสอนท่ีนิยมใช้เป็นแบบเรียน ต ารา แบบฝึกหดั และกระดานด า ซึง่การ

สอนในวิชานีบ้างครัง้ใช้ส่ือการเรียนการสอนจ านวนน้อย และไม่สามารถหาส่ือจริง และขาดส่ือการเรียน

การสอนท าให้การเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผาส่งผลให้นกัเรียนขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่าง

มาก 

 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการเรียนการสอน จากสภาพการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผาระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี3 ผู้วิจยัพบวา่ นกัเรียนประสบปัญหาในการเรียนการสอน เน่ืองจากปัญหาด้านวิธีการสอน 

และปัญหาด้านส่ือการเรียนการสอน (1) ด้านวิธีการสอน วิธีการสอน ในวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เกิดขึน้จาก

ครูผู้สอน ใช้วิธีสอนแบบบรรยายมีการสาธิตและฝึกปฏิบตัซิึ่งท าให้นกัเรียนไม่สามารถจ าขัน้ตอนการปัน้ได้

ครบ แตค่รูไม่สามารถสอนในครัง้เดียวแล้วนกัเรียนจ าได้หมด สบัสนเร่ืองขัน้ตอนการปัน้ ครูต้องเสียเวลา

บรรยายและสาธิตให้นกัเรียนดใูหม่ซ า้ๆ ครูมีโอกาสสงัเกตและให้ค าแนะน านกัเรียนได้น้อย และไม่ได้วาง

แผนการสอนตามล าดบัขัน้ตอน ท าให้เกิดความยุ่งยากในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็น

การสอนท่ียงัยึดครูเป็นศนูย์กลาง (2) ด้านส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ี

ใช้กบันกัเรียนเป็นปัญหาอย่างมากในการเรียนของนกัเรียน เพราะส่ือส่วนใหญ่ คือ ตวัครูเพียงอย่างเดียว 

ท าให้นกัเรียนไม่เข้าใจในบางขัน้ตอนและเรียนอย่างไม่สนุกสนาน เม่ือครูต้องบรรยายประกอบการสาธิต

ซ า้ๆ ครูอาจเกิดความเหน่ือยล้า ท าให้บรรยากาศในการเรียนไมดี่ และให้นกัเรียนเบ่ือหนา่ยและไมส่นใจ 

 ความพยายามในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ ได้พยายามแก้ปัญหาใน

การจดัการเรียนการสอน วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้จดัอบรมอาจารย์เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และจากการศกึษาของผู้วิจยั มีงานวิจยั 

เร่ือง ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในการใช้ส่ือการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงเรียน
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สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า 

(1) นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเภทส่ือท่ีครูใช้อยู่ในระดบัมาก และครูใช้วิ ธีการฝึกปฏิบตัิมากท่ีสุด 

(2) คณุภาพของส่ือประเภทวสัด ุอปุกรณ์ และส่ือวิธีการอยูใ่นระดบัมาก และ(3) วตัถปุระสงค์ของการใช้ส่ือ

ของครู คือ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก (ยทุธนา วงษ์ทนัท์:2554) 

 แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน จากความพยายามแก้ปัญหาโดยเฉพาะงานวิจยัท่ีกล่าว

ข้างต้น พบวา่ การใช้ส่ือของครูในการสอนวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผาอยูใ่นระดบัมาก ยงัไมอ่ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุท่ี

นักเรียนมีความพึงพอใจ ผู้ วิจัยเห็นว่าควรจะมีการใช้ส่ือในรูปส่ือประสม จึงมีความสนใจและมีความ

ต้องการท่ีจะแก้ปัญหาการเรียนการสอน ดงันัน้จงึได้พฒันาชดุการสอนแผนจฬุา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนในวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผาช่วยแก้ปัญหาได้  เน่ืองจากชดุการสอนแผนจฬุา ชว่ยแก้ปัญหาส่ือท่ีใช้

เป็นแบบเรียน ต ารา แบบฝึกหัด และกระดานด าท่ีครูใช้ในการสอนชดุการสอนแผนจฬุา ท่ีช่วยในการสอน

แบบยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนได้ปรึกษาหรือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี ้ชุดการสอนแผนจุฬายังช่วยให้ครูเป็นผู้ ก า กับการ

เรียนรู้ โดยให้นกัเรียนเป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาในส่วนส่ือการเรียนการสอน 

เน่ืองด้วยชดุการสอนแผนจฬุาประกอบด้วยประมวลสาระ แบบฝึกปฏิบตัิ และวีดิทศัน์ ซึ่งส่ือเหล่านีช้่ วยครู

ในขัน้น าเข้าสู่บทเรียนและการประกอบกิจกรรมการเรียน ท าให้นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ และช่วย

ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนท่ีดี ท าให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนแผนจุฬา วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ืองการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา 

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2.  เพ่ือศกึษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง การผลิต

ภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ 

ดนิเผา 
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นิยามศัพท์ 

1. ชุดการสอนแผนจุฬา หมายถึง ส่ือประสมท่ีผลิตตามแบบจ าลองการผลิตแผนจุฬา ของ

ศาสตราจารย์ ดร. ชยัยงค์ พรหมวงศ์ ประกอบด้วยส่ือสิ่งพิมพ์ คือ ประมวลสาระ วีดทิศัน์ และแบบ

ฝึกปฏิบัติ ชุดการสอนนีถ้่ายทอดเนือ้หาสาระวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดนิเผา 

2. วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา หมายถึง เป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ตาม

หลกัสตูรการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจัยและพฒันา 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย วตัถุดิบวสัด ุและอุปกรณ์ และขัน้ตอนการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา ครอบคลมุ การคลึงดินขอบภาชนะ การคลึงดินฐานภาชนะ การประกอบภาชนะ 

การปัน้ขัว้ผลไม้ การคลงึดนิเป็นใบไม้ และ การตกแตง่ภาชนะ  

3. เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ระดบัประสิทธิภาพของชดุการสอนแผนจฬุา ท่ีให้นกัเรียนได้

ความรู้และทกัษะท่ีได้จากกระบวนการและผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีรับ 80/80 ค่า 80 

ตวัแรก คือ คะแนนจากประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง  E1 จากการท ากิจกรรมระหว่าง

เรียนคิดเป็นร้อยละ 80 และคา่ 80 ตวัหลงั คือ คะแนนจากประสิทธิภาพของผลลพัธ์ หมายถึง E2 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนได้จากการทดสอบหลังเรียน  เกณฑ์การยอมรับ

ประสิทธิภาพมี 3 เกณฑ์ คือเท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนด สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด +2.5% และต ่ากว่า

เกณฑ์ท่ีก าหนด -2.5% 

4. ความก้าวหน้าของการเรียนของนักเรียน หมายถึง คะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนกับ

คะแนนการทดสอบหลงัเรียนในระดบัพุทธพิสยั ของนกัเรียนท่ีเรียนในชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง 

การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

5. ความคดิเห็นของนกัเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนด้วยชุด

การสอนแผนจฬุา ด้วยการตอบแบบสอบถามมีระดบัของความคิดเห็นอยู่ใน 5 ระดบั คือ เห็นด้วย

มากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด สิ่งท่ีสอบถาม 

ครอบคลมุองค์ประกอบของชดุการสอนแผนจฬุา และประโยชน์ท่ีได้รับจากชดุการสอนแผนจฬุา 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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1.  ได้ชุดการสอนแผนจุฬาวิชา เคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ส าหรับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

2. ได้ต้นแบบในการผลิตชดุการสอนแผนจฬุาในหนว่ยอ่ืนๆ วิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ในหนว่ยอ่ืนตอ่ไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัและพฒันา 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากร คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา จ านวน 270 คน 

 กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตแหง่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา ท่ีเรียนวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุม่แบบกลุม่ 

3. ขอบข่ายของเนือ้หาท่ีจะวิจยั 

ขอบข่ายเนือ้หาท่ีใช้ในการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา วิชา เคร่ืองปั ้นดินเผา ระดับชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยท่ี 12 การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ครอบคลุม วัตถุดิบ วัสดุ และ

อปุกรณ์ และขัน้ตอนการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ประกอบด้วย การคลึงดินขอบภาชนะ การ

คลึงดินฐานภาชนะ การประกอบภาชนะ การปัน้ขัว้ผลไม้ การคลึงดินเป็นใบไม้ และ การตกแต่ง

ภาชนะ 

4. เคร่ืองมือวิจยั ประกอบด้วย (1) ชดุการสอนแผนจฬุา วิชา เคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา โดยยดึขัน้ตอนการผลิตชดุการสอนแผนจฬุาของศาสตราจารย์ ดร.ชยัยงค์ พรหม

วงศ์ (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุการสอนแผนจฬุา 

5. ระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555          

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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 การวิจัยชุดการสอนแผนจุฬารายวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา มี

ประเด็นหลักท่ีจะน ามาอภิปราย 3 ประเด็น คือ (1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนแผนจุฬา (2) 

ความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา และ (3) ความคดิเห็นของนกัเรียน

ท่ีมีตอ่คณุภาพของชดุการสอนแผนจฬุา 

1. ประสิทธิภาพของชดุการสอนแผนจฬุา 

  ชดุการสอนแผนจฬุา รายวิชาเคร่ืองปัน้ดินเผา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีพฒันาขึน้ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองด้วยองค์ประกอบส าคญั

ของชดุการสอนแผนจฬุาท่ีผู้วิจยัออกแบบไว้ คือ (1) ประมวลสาระ (2) วีดทิศัน์ และ (3) แบบฝึกปฏิบตัิ 

มีส่วนท าให้นกัเรียนมีคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนและคะแนนหลงัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

1.1 ประมวลสาระ  

  สิ่งส าคญัท่ีช่วยท าให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ส่ือสิ่งพิมพ์ใน

รูปประมวลสาระท่ีผู้ วิจัยออกแบบยึดหลักต าราทางไกล ข้อดีของประมวลสาระ คือ (1) นักเรียน

สามารถเรียนด้วยตนเองทีละเล็กทีละน้อย (2) ท าให้สามารถเข้าใจเนือ้หาในเร่ือง วัตถุดิบ วัสดุ 

อปุกรณ์ และขัน้ตอนได้อย่างดี (3) นกัเรียนสามารถใช้ประมวลสาระในการฝึกปฏิบตัิการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผาได้ และ (4) ส่วนประกอบของประมวลสาระประกอบด้วย แผนผงัแนวคิด แผนการ

เ รี ยน  เ นื อ้ ห า ส า ร ะ  แ ล ะส่ ว นส รุ ป  ส่ ว น ท่ี ช่ ว ยท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ใ จ เ นื ้อ ห า ดี ขึ ้น  ดั ง นี  ้

 1) แผนผงัแนวคิดในประมวลสาระ ชว่ยให้ผู้ เรียนล าดบัเนือ้หาท่ีจะเรียนท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ และเตรียม

ความพร้อมของผู้ เรียนในการเรียน 

  2) แผนการเรียนในประมวลสาระประกอบด้วย หวัเร่ือง แนวคดิ และวตัถปุระสงค์ ซึง่นกัเรียนต้องอ่าน

แผนการเรียนก่อนเรียนประมวลสาระ ท าให้นกัเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนว่ามีขอบขา่ยเนือ้หา

อะไรบ้างท่ีเรียน และรู้วตัถปุระสงค์ท่ีจะเรียนมีอะไรบ้างในประเด็นนีส้อดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540: 168-169) ได้กล่าวถึงหลักการการผลิตประมวลสาระในส่วนท่ีเป็น

แผนการเรียน วา่ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียน  
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 3) เนือ้หาสาระในประมวลสาระ ได้เรียบเรียงใหม่มีการเกร่ินน า เนือ้หา และสรุป ภาษาในเนือ้หาสาระ 

เขียนด้วยภาษาง่ายๆเหมือนครูพดูในห้องเรียน ท าให้นกัเรียนเข้าใจง่าย และเนือ้หามีการเรียงล าดบั

จากง่ายไปหายาก ดงันัน้ เนือ้หาสาระจึงเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนเข้าใจขัน้ตอน และมี

ภาพประกอบในเนือ้หาสาระจ านวนถึง 28 ภาพ ได้อธิบายขัน้ตอนของการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา 

ภาพประกอบดงักล่าวท าให้นกัเรียนเห็นภาพของการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา ท าให้เข้าใจดียิ่งขึน้

จากการทดลองใช้ชดุการสอนแผนจฬุา ผู้วิจยัสงัเกตเห็นวา่นกัเรียนจะศกึษาเนือ้หาในประมวลสาระมา

ศกึษาพร้อมกบัฝึกปฏิบตัทิ า  

4) ส่วนสรุปในประมวลสาระ ท่ีผู้วิจยัมีไว้ตอนท้ายของตอนหวัเร่ืองจะช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้เร่ือง

ดียิ่งขึน้ บทสรุปท่ีผู้วิจยัเขียนไว้ในประมวลสาระ น าส่วนของแนวคิดมาเขียนช่วยให้นกัเรียนได้ทบทวน

ให้เข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองดียิ่งขึน้สอดคล้องกบั ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกลุทรัพย์ (2540: 

128-129) กล่าวว่า การสรุปเนือ้หาสาระจะช่วยท าให้เข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้มีการซ า้ทวนโดยน า

แนวคิดของแผนการเรียนมาสรุป และท่ีส าคญัจากการวิจยัยงัพบว่า การซ า้ทวนจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ

เนือ้หาได้ดี 

 สิ่งท่ีจะยืนยนัอีกอย่างหนึ่งว่าประมวลสาระมีคณุค่ากับผู้ เรียน คือ จากการศึกษาพบว่า นกัเรียน

สามารถศกึษาประมวลสาระได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาถามครู และสิ่งท่ีสนบัสนนุในประเด็นนี ้ คือ จาก

สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัประมวลสาระนกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก 

(X = 4.26) ว่าประมวลสาระช่วยให้นกัเรียนศกึษาด้วยตนเองมากขึน้ยืนยนัให้เห็นว่าประมวลสาระมี

ความส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปท ากิจกรรมระหวา่งเรียนได้ดี  

1.2 วีดทิศัน์  

 นอกจากประมวลสาระ เป็นส่ือท่ีชว่ยให้นกัเรียนท ากิจกรรมระหวา่งเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ และท า

แบบทดสอบหลงัเรียนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ยงัมีอีกส่ือหนึ่งท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้ในชุดการสอนแผน

จุฬา ส่ือประเภทวีดิทัศน์ ซึ่งใช้เป็นส่ือเสริมประกอบกับประมวลสาระ ส่ือนีจ้ะแสดงขัน้ตอนหรือ

กระบวนการผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาอยู่ในรูปแบบของรายการสาธิต ความยาว 15 นาที วีดิทศัน์

เป็นส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวและเสียง ข้อดีของวีดิทศัน์ ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจขัน้ตอนการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผา นกัเรียนสามารถดซู า้แล้วซ า้เล่าได้ โดยผู้วิจยัได้จดัวีดิทศัน์ไว้ท่ีมมุส่ือให้นกัเรียนชม
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กรณีไมเ่ข้าใจก็สามารถเปิดดซู า้อีกได้ ชว่ยท าให้เข้าใจเนือ้หาในประมวลสาระได้ดียิ่งขึน้ สอดคลองกบั 

กิดานนัท์ มลิทอง(2543) ได้กล่าวว่า วีดิทศัน์เป็นสิ่งท่ีช่วยท าให้นกัเรียนเห็นสภาพความเป็นจริงหรือ

ย่นย่อในสิ่งท่ีเป็นจริง ข้อดี (1) มีประสิทธิภาพในการส่ือสารสงู ทัง้ภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นสีและเสียงใน

เวลาเดียวกัน (2) สามารถต่อขยายให้นักเรียนดูครัง้ละหลายๆคนได้ไม่จ ากัด (3) สามารถหยุดดู

ภาพนิ่งในจดุท่ีต้องการ หรือดภูาพซ า้ หรือดภูาพช้าได้ โดยไมท่ าให้เนือ้เร่ืองเสียไป (4) ใช้ประกอบการ

เ รี ยนรายบุคคล  และรายกลุ่ ม ไ ด้สะดวก  และ ( 5) ใ ช้ ในการ ฝึกทักษะ ด้านต่ า ง ๆ ไ ด้ ดี   

 ประกอบกับผู้ วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีมี

คา่เฉล่ีย (4.48) ว่า วีดิทศัน์ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในเนือ้หาได้ดี ดงันัน้ วีดิทศัน์จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัแล้ว

ว่า วีดิทัศน์เป็นส่ือท่ีส าคญัประเภทหนึ่งควบคู่กับประมวลสาระท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีความ เข้าใจ

เนือ้หา และท าให้นกัเรียนมีคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนและการทดสอบหลงัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด  

1.3 แบบฝึกปฏิบตั ิ

 แบบฝึกปฏิบตัิ ผู้วิจยัได้จดัท าขึน้เพ่ือเป็นเอกสารให้นกัเรียนได้ศึกษาควบคูก่ับประมวลสาระ และ

วีดิทศัน์ และท ากิจกรรมตามแผนการสอนท่ีครูก าหนดไว้ แบบฝึกปฏิบตัิท่ีผู้ วิจยัท าขึน้ประกอบด้วย 

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน บนัทกึสาระส าคญัเว้นท่ีว่างส าหรับท ากิจกรรม และแบบประเมินตนเอง

หลังเ รียน ข้อดีของแบบฝึกปฏิบัติ  ช่วยให้ผู้ เ รียนได้เตรียมตัวล่างหน้า และผู้ เ รียนได้ทราบ

ความก้าวหน้าในการเรียนตลอดเวลา จากการสงัเกต พบว่า นกัเรียนบางครัง้เปิดแบบฝึกปฏิบตัิเพ่ือ

ค้นหาเนือ้หาสาระท่ีบันทึกไว้ในแบบฝึกปฏิบัติก่อนจะท าแบบทดสอบหลังเรียน จึงสอดคล้องกับ

หลกัการของ ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540: 163) ได้กล่าว่าแบบฝึกปฏิบตัิ (1) 

ช่วยให้ผู้ เรียนได้เตรียมตวัในการเรียนล่วงหน้า (2) ช่วยให้ผู้ เรียนได้ทราบพฒันาการทางการเรียนของ

นัก เ รียน และ  (3) ช่วยใ ห้ผู้ เ รียนไ ด้ทบทวนเ นื อ้หาสาระ ท่ี ไ ด้บันทึกไ ว้ ในแบบฝึกปฏิบัติ  

จากการตรวจสอบแบบฝึกปฏิบตัท่ีินกัเรียนท าทกุคน พบวา่ นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมตามขัน้ตอนท่ี

ก าหนดไว้ในแบบฝึกปฏิบัติได้ครบถ้วน แสดงว่า นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติ และท า

กิจกรรมลงในแบบฝึกปฏิบตัิได้ถูกต้อง ผู้ วิจยัยงัพบว่า ส่ือในชุดการสอนแผนจุฬาท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้

ตัง้แต่ ประมวลสาระ วีดิทศัน์ และแบบฝึกปฏิบตัิ เป็นส่ือท่ีช่วยให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปานกลาง และนกัเรียนอ่อน ท าคะแนนทดสอบ
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หลงัเรียนได้สงูกวา่ทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นวา่ ชดุการสอนแผนจฬุามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

2. ความก้าวหน้าของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา 

 นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง การผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา มีคะแนนเฉล่ียหลงั

เรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจ

เกิดขึน้จากประสิทธิภาพของชดุการสอนแผนจฬุา  เน่ืองจากส่ือท่ีอยูใ่นชดุการสอนแผนจฬุามีคณุภาพ 

เอือ้ต่อการเรียนของนักเรียน ประมวลสาระและแบบฝึกปฏิบตัิ เป็นส่ือหลักท่ีให้ความรู้กับนักเรียน 

ส่วนวีดิทศัน์เป็นส่ือเสริมให้เข้าใจขัน้ตอนและประมวลสาระดียิ่งขึน้ ส่ือสองส่ือ ช่วยเสริมซึ่งกนัและกนั 

รูปแบบการเรียนท่ีก าหนดในชดุการสอนแผนจฬุาให้ประโยชน์และให้ความรู้กบันกัเรียน เพราะได้เรียน

กบัครู ได้เรียนกบัเพ่ือน ได้เรียนด้วยตนเอง ยงัมีมมุท่ีเป็นสว่นประกอบของชดุการสอน นอกจากนีย้งัมี

มุมต่างๆท่ีนักเรียนได้ความรู้จากมุมชิน้งานให้เห็นตัวอย่างชิน้งาน ท าให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ มุมแสดงผลงานช่วยให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนมากขึน้ มุมวตัถุดิบ วสัด ุ

และอปุกรณ์ ช่วยให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้เพราะครูได้จดัเตรียมไว้ให้ และ

มุมหนัง สือให้ประโยชน์ในการเ ป็นแหล่งความ รู้และให้ความรู้กับนักเ รียนได้ตลอดเวลา  

 จะเห็นได้ว่า ส่ือการเรียน รูปแบบการสอน และมุมต่างๆ ท่ีอยู่ในตวัชุดการสอนแผนจุฬา มีส่วน

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนมากขึน้ คือ คะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนทัง้ภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ                                                                                                                                          

3.ความคดิเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุการสอนแผนจฬุา  

 จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับชุดการสอนแผนจุฬา เร่ือง การผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดนิเผา พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นตอ่ชดุการสอนแผนจฬุาอยูใ่นระดบัมาก คือเป็นไปตาม

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ มีข้อนา่สงัเกต คือ นกัเรียนมีความคดิเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 

X = 4.48 คือ ว่าวีดิทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนือ้หาสาระ โดยเฉพาะขัน้ตอนการผลิตภาชนะ

เคร่ืองปัน้ดินเผาได้ดีขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะส่ือวีดิทัศน์ท าหน้าท่ีแทนครูให้ความรู้แสดงขัน้ตอนการ

ผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา จากการสงัเกตของผู้ วิจัย พบว่า นกัเรียนมีความเห็นเหมือนกันว่า วีดิ

ทศัน์ชว่ยท าให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาสาระได้ดี จะเห็นได้วา่นกัเรียนบางคนท่ีผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาไม่ได้
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นกัเรียนจะเปิดวีดิทศัน์ชมอีกครัง้หนึ่ง ดงันัน้ วีดิทศัน์จึงเป็นส่ือท่ีใช้แทนครูได้ดี คือ ท าให้นกัเรียนเปิด

ทบทวนได้หลายครัง้จนเข้าใจ  

 นอกจากนี ้จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนยงัพบว่า มมุหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้า

ได้ตลอดเวลา นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัปานกลางน้อยกว่าทกุข้อค าถาม มีคา่เฉล่ีย 3.48 ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะมุมหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าได้น้อย เน่ืองจากภารกิจและกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้

นกัเรียนท าต้องด าเนินการตลอดเวลา อย่างหนึ่งครูไม่ได้ก าหนดไว้ในภารกิจและงานให้นกัเรียนต้อง

ศึกษาและท างานในมุมหนงัสือ อาจเป็นเพราะว่า วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีให้ความรู้กับนกัเรียน และเสนอ

เนือ้หาได้ตรงกบังานท่ีต้องท าจงึไมไ่ด้ใช้มมุหนงัสือ 

บทสรุป  

 ส่ือในชดุการสอนแผนจฬุาท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ตัง้แต ่ประมวลสาระ วีดิทศัน์ และแบบฝึกปฏิบตัิ เป็น

ส่ือท่ีช่วยให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้นกัเรียนเก่ง นกัเรียนปาน

กลาง และนกัเรียนอ่อน ท าคะแนนทดสอบหลงัเรียนได้สูงกว่าทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า ชุดการ

สอนแผนจฬุามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนยงัพบว่า มมุ

หนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าได้ตลอดเวลา นกัเรียนมีความคิดเห็นระดบัปานกลางน้อยกว่าทกุข้อค าถาม 

มีคา่เฉล่ีย 3.48 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมมุหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าได้น้อย เน่ืองจากภารกิจและกิจกรรม

ท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนท าต้องด าเนินการตลอดเวลา อย่างหนึ่งครูไม่ได้ก าหนดไว้ในภารกิจและงานให้

นกัเรียนต้องศกึษาและท างานในมมุหนงัสือ อาจเป็นเพราะว่า วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีให้ความรู้กบันกัเรียน และ

เสนอเนือ้หาได้ตรงกบังานท่ีต้องท าจงึไมไ่ด้ใช้มมุหนงัสือ 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ชดุการสอนแผนจฬุา เร่ือง ผลิตภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา โดยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 และนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา มีความก้าวหน้าทางการเรียน

เพิ่มขึน้ ดงันี ้โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ชดุการสอนแผนจฬุาสามารถ
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น าไปใช้กบันกัเรียน โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

2.  การจดักลุม่นกัเรียนในการเรียนด้วยชดุการสอนแผนจฬุา ควรจดักลุม่นกัเรียน โดยค านงึผลการ

เรียนท่ีแตกตา่งกนั คือ ใน 1 กลุม่ คละกนัระหวา่งนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และออ่น 

3. การใช้ชดุการสอนแผนจฬุา ต้องประกอบได้ครบ 5 ขัน้ตอน คือ ทดสอบก่อนเรียน น าเข้าสูบ่ทเรียน 

ประกอบกิจกรรมการเรียน สรุปการเรียน และทดสอบหลงัเรียน  

4.  การใช้ชดุการสอนแผนจฬุา ต้องใช้ส่ือท่ีอยูใ่นชดุให้ครบทัง้ 3 ประเภท คือ ประมวลสาระ แบบฝึก

ปฏิบตัิ และวีดิทศัน์ 

5. จากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของชดุการสอนแผนจฬุา ท าให้ชดุการสอนแผนจฬุามี

ประสิทธิภาพ ซึง่มมุหนงัสือช่วยให้นกัเรียนค้นคว้าตลอดเวลา นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (X = 3.48) ท าให้นกัเรียนค้นคว้าได้น้อย ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปใช้ในชดุการสอนแผน

จฬุาในหนว่ยอ่ืนๆ ในวิชาเคร่ืองปัน้ดนิเผา จงึควรเพิ่มให้นกัเรียนท ากิจกรรมในมมุหนงัสือ ใช้มมุ

หนงัสือเป็นแหลง่ความรู้ โดยเพิ่มในวิธีการสอน ท าให้นกัเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึน้หรือไม่ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

 จากการวิจยัครัง้นีใ้นด้านประโยชน์ของชดุการสอนแผนจฬุา พบวา่ นกัเรียนชอบเรียนชดุการสอน

แผนจฬุาเพิ่มขึน้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก X = 3.74 นา่จะได้น าการวิจยัไปพฒันาชดุการสอนแผน

จฬุา ในหนว่ยอ่ืนๆโดยเพิ่มการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีการเรียนการสอนผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน

บางหวัเร่ือง หรือบางหน่วยการเรียน 
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  บทคัดย่อ 

การศึกษาของไทยมีรากฐานมาจากพระพทุธศาสนา และได้พฒันาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล 

น าระบบการศึกษาหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาในประเทศไทย ท าให้ระบบการศึกษาของไทยมี

หลากหลายรูปแบบ แตด้่วยความที่มพีระพทุธศาสนาเป็นท่ีนบัถือของคนสว่นมาก การศกึษาของไทยจึงมีการสอดแทรกค า

สอนทางพระพทุธศาสนาเร่ือง ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้นกัเรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุโดยอาศยั

หลกัค าสอนของพระพทุธเจ้าที่เรียกว่า “ธรรมะ” มาปฏิบตัิใช้จริงในชีวิต การเรียนจะไมเ่รียนเฉพาะทฤษฎีในห้องเรียน แต่

จะน าความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในชีวติจริง พระพทุธศาสนานอกจากจะเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจแล้วยงัช่วยยกระดบั

จิตใจให้สงูขึน้ พุทธปรัชญาการศึกษาจึงเป็นระบบการศึกษาหนึ่งที่ได้น าเอาค าสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในระบบ

การศกึษาไทย สงัคมมีการพฒันาอยา่งไมห่ยดุแตต้่องควบคูก่บัการพฒันาจิตใจของมนษุย์ด้วย พทุธปรัชญาการศกึษาซึง่

เป็นสิ่งส าคญัที่ควรจะเรียนรู้เพื่อการพฒันาตนตามหลกัพทุธปรัชญาเพื่อความหลดุพ้นจากปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ  ที่บีบคัน้

ขดัขวาง และแสวงหาความเป็นอิสระเพื่อจะเสวยผลแหง่ความมีชีวติของตน อยา่งปลอดโปร่งโลง่เบา กระบวนการของชีวติ

และการด าเนินชีวิตแตล่ะขณะก็คือ การเผชิญปัญหาและพยายามแก้ปัญหา หรือการเผชิญทกุข์ และหาทางออกจากทกุข์

นัน่เองดงันัน้หลกัการศกึษาทางพทุธปรัชญาควบคูก่บัการปฏิบตัิด้วยเสมอ 

ค าส าคญั:  ปรัชญา,  ปรัชญาการศกึษา,  พทุธปรัชญาการศกึษา 

 

 

 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The Thai educational foundation came from Buddhism and develop its system to 

international standard. Various educational plans in Thailand adopt and diversify from the 

religion.  As Buddhism is the main religion in Thailand, the principles of the religion is 

imprinted in the Thai educational system; such as, moral, meditation and knowledge. 

Therefore, students can use Dharma as a lifetime guide dance to live a happy life. The lessons 

are not only conducted in classes, but also practiced for the real experiences. Buddhism is a 

moral support and help lifting up the soul. Therefore, the Buddhist Philosophy of Education is 

one of the educational systems adopted in the Thai education. Modern society has recently seen 

a great leap in development. As a result, the human’s minds should also being focused on 

enhancing the life quality. The Buddhist Philosophy of Education is an important lesson for 

lives improvement and development in order to have liberation.  The process and way of life 

is to face and resolve the problems or confront with suffering and preserved. This, the principle 

of Buddhist Philosophy is to learn the theory and leading to practice for the effective results. 

Keywords: Philosophy, Philosophy of Education, Buddhist Philosophy of Educations 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พทุธปรัชญา หมายถึง ความรู้แจ้งของผู้ รู้ ความรู้แจ้งในท่ีนีคื้อ ความรู้แจ้งในความจริงของสิ่งทัง้หลาย 

ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ความรู้แจ้งดงักลา่วนีเ้กิดจากการเลา่เรียนฝึกฝนจ าแนกแยกแยะและคิดค้น

ด้วยเหตุผลตามท่ีเป็นจริงจนกระทั่งได้พบกับความเป็นจริงหรือศีลธรรมในท่ีสุด เป็นเวลาหลายร้อยปี

มาแล้วท่ีประเทศไทยได้ยึดถือเอาพทุธธรรมเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา โดยมีวดัและพระสงฆ์เป็นผู้ มี

บทบาทในการจัดการศึกษาอย่างมาก ต่อมาประเทศไทยได้จัดการศึกษาตามแบบอย่างของประเทศ

ตะวนัตกมาจนถึงทกุวนันี ้ท าให้การจดัการศึกษาเกิดปัญหาขึน้หลายประการ เช่น อะไรเป็นจดุหมายของ

ชีวิต หรือถามอีกอย่างหนึง่ว่า ชีวิตเกิดมาเพ่ืออะไร ปัญหานีถ้้าเช่ือในพระผู้สร้าง ก็ตอบไมย่าก คือปัดไปให้

พระผู้สร้างเสีย เพราะชีวิตจะเกิดมาเพ่ืออะไร ก็แล้วแตพ่ระผู้สร้างนัน้ เราไม่มีทางรู้ได้  เพราะเหตนีุก้ารจดั

การศกึษาดงักลา่ว”พบวา่มีความขดัเขินไปกนัไมไ่ด้สนิทนกักบัคา่นิยมและนิสยัอยา่งไทย ๆ ผลท่ีสดุปรัชญา

ต่างประเทศท่ีส่งเข้ามานัน้ดเูล่ือนลอยไร้ความหมายและไม่ยงัประโยชน์แก่การศึกษาของไทยกว่าท่ีควร  

ดงันัน้จึงมีนกัการศึกษาของไทยหลายท่านได้พยายามน าหลกัพุทธธรรมมาเป็นปรัชญาแม่บทในการจัด

การศึกษาไทย และงานชิน้แรกท่ีพยายามจะเสนอปรัชญาการศึกษาไทยอย่างมีระบบคือ ผลงานของ
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ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี ได้เขียน “พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่” โดยเสนอระบบปรัชญา

การศกึษาท่ียึดหลกัพทุธธรรมในพระพทุธศาสนาเป็นปรัชญาแม่บท เป็นผลงานท่ีได้รับความสนใจและมีผู้

วิจารณ์ความถูกต้องของปรัชญาการศึกษานีก้นัมาก แตก็่นบัว่าเป็นก้าวแรกท่ีมีผู้สนใจปรัชญาการศึกษา

ไทยกนัอย่างจริงจงั หลงัจากนัน้ได้มีนกัการศึกษา และนกัปรัชญาผู้ รู้อีกหลายท่าน พยายามเสนอแนวคิด

ในการน าพทุธปรัชญามาเป็นปรัชญาการศกึษาให้ได้เนือ้หาสาระท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาแนวคดิพทุธปรัชญาในพทุธศาสนา 

2. เพ่ือศกึษาแนวคดิพทุธปรัชญาการศกึษา 

 

ความหมาย 

พระราชวรมนีุ  ได้ให้ความหมายของการศกึษาไว้ว่า การศกึษาคือความพยายามแสวงหาจดุมุง่หมาย

ให้แก่ชีวิต คือความเป็นอยู่อย่างดีท่ีสุด หรือการมีอิสรภาพ ทัง้อิสระภายนอก หมายถึงการหลุดพ้นจาก

อ านาจครอบง าของสิ่งแวดล้อม และอิสระภายใน คือความหลุดพ้นจากอ านาจของกิเลสตัณหา  

 วิทย์ วิศทเวทย์  ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ 2  แง่ คือ ในแง่กว้างและแง่แคบ สรุปได้ว่า ในแง่

กว้างการศกึษาหมายถึงอิทธิพลทกุอย่างท่ีมีตอ่ชีวิต บคุลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของมนษุย์ การศกึษา

ในแง่นีไ้ม่มีวันสิน้สุด ตัง้แต่เกิดจนตาย คือการศึกษาจากประสบการณ์ทัง้หมดของชีวิต ส่วนในแง่แคบ 

การศกึษาคือ กระบวนการท่ีสงัคมถ่ายทอดวฒันธรรม ความรู้ ความช านาญ คา่นิยมจากรุ่นหนึง่ไปสู่คนอีก

รุ่นหนึ่ง โดยผ่านโรงเรียนหรือสถาบนัสงัคมอ่ืน มีการก าหนดแนวทางอย่างเป็นระบบ เป็นกิจจะลกัษณะ

เพ่ือท่ีจะปัน้ให้เดก็เป็นไปตามมโนภาพของสงัคม 

สลุกัษณ์ ศวิรักษ์  ได้ให้ถึงความหมายของการศกึษาว่าการศกึษาหมายถึง 

(1) วิธีการตา่ง ๆ ท่ีถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและทศันคติ 

(2) ทฤษฏีตา่ง ๆ ท่ีพยายามอธิบายหรือให้เหตผุลในการถ่ายทอดนัน้ ๆ 

(3) คุณค่าหรืออุดมคติต่าง ๆ ท่ีมนุษย์พยายามจะเข้าให้ถึงโดยอาศยัความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพราะว่า

วิธีการฝึกหรือการถ่ายทอดขึน้อยูก่บัคณุคา่หรืออดุมคตท่ีิต้องประสงค์นัน้เป็นผลบัน้ปลาย 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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 1.ทราบถึงแนวคดิพทุธปรัชญา 

 2.ทราบถึงแนวคดิพทุธปรัชญาการศกึษา 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการรายงานผลการวิจยัโดย

ใช้วิธีน าเสนอแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Method) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ เอกสารปฐมภมูิและทตุยิภมูิท่ีน ามาใช้ในการวิจยั คือ 

1.1 ปรัชญาการศกึษา EF 703 (EF 603) (2541), พิมพ์ครัง้ท่ี 1, ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.2  ปรัชญาการศกึษาเบือ้งต้น EF 234, (2542) , พิมพ์ครัง้ท่ี 1, ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.3 ปรัชญาการศกึษาเบือ้งต้น EF 234, (2542) , พิมพ์ครัง้ท่ี 1, ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.4 วรวทย์ วศนิสรากร (2554), ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัปรัชญาการศกึษา.—กรุงเทพฯ : พฒันาศกึษา

วิทย์ 

1.5 สวุรรณ เพชรนิล, (2539), PY 213 พทุธปรัชญาเบือ้งต้น  ,ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวม 

3. สรุปและน าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวิเคราะห์ในครัง้นี ้
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 พุทธปรัชญามีความเช่ือว่าธรรมชาติท่ีแท้จริงของมนุษย์คือทุกข์ จุดมุ่งหมายของการศึกษาในทศันะ

ของพระพทุธศาสนาคือการหลดุพ้นจากทกุข์ เพราะฉะนัน้การศกึษาจึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือบรรลจุดุมุ่งหมาย

นีท้ัง้ทางโลกและทางพระพทุธศาสนา ธรรมชาติของมนษุย์ อาจน ามาอธิบายในความหมายของการศกึษา

เพิ่มเตมิได้ เชน่ ในเร่ืองของกรรม หมายถึง ความก้าวหน้าหรือความเส่ือมทางการศกึษาขึน้อยู่กบัตนเอง ใน

แง่ของปฎิจจสมุปบาท หมายถึง ธรรมชาติสัมพันธ์ของมนุษย์ต้องพิจารณาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

ความหมายของไตรลกัษณ์ หมายถึงธรรมชาตท่ีิมีลกัษณ์เปล่ียนแปลงได้ด้วยวิธีการศกึษา 

 

 

หลักการส าคัญ 
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 พทุธปรัชญา มีหลกัการส าคญั โดยได้กล่าวถึงหลกัไตรสิกขา หรือหลกัการศกึษา 3  ประการ พอสรุป

ได้ดงันี ้

 1. การฝึกฝนอบรมในด้านความประพฤติระเบียบวินยั ความสจุริตทางกาย วาจาและอาชีวะ เรียกว่า 

อธิศีลสิกขา 

 2. การฝึกฝนอบรมทางจิตใจ การปลกูฝังคณุธรรม สร้างเสริมคณุภาพ และสมรรถภาพของจิต เรียกว่า 

อธิจิตสิกขา 

 3. การฝึกฝนอบรมทางปัญญาให้เกิดความรู้ เข้าใจสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทนัโลก จน

สามารถท าจิตใจให้บริสุทธ์ิหลุดพ้นจากความยึดติด ถือมัน่ในสิ่งต่าง ๆ ดบักิเลส ดบัทุกข์ได้ เป็นอยู่ด้วย

จิตใจอิสระ ผอ่งใสและเบกิบาน เรียกวา่ อธิปัญญาสิกขา 

 หลกัการศกึษา 3 ประการนีจ้ดัวางขึน้โดยอาศยัหลกัปฏิบตัิท่ีเรียกว่า วิธีแก้ปัญหาของอารยะชน หรือ 

อริยมรรค แปลว่า หนทางด าเนินสู่ความดบัทุกข์ท่ีท าให้เป็นอริยะชน ได้แก่ มรรคองค์ 8 คือ สมัมาทิฏฐิ 

(เห็นชอบ) สมัมาสงักปัปะ (ด าริชอบ) สมัมาวาจา (วาจาชอบ) สมัมากมัมนัตะ  (กระท าชอบ) สมัมาอาชีวะ 

(อาชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ)  

 พุทธศาสนิกชนย่อมรู้แจ้ง  เช่น ไตรลกัษณ์ ปฏิจจสมุปบาท อริยสจั 4 มรรค 8 อกุศลมูล และหวัข้อธรรม

อ่ืนๆ อีกลา่วโดยสรุปพอเป็นแนวทางท่ีจะน าเอาพทุธปรัชญามาเป็นปรัชญาการศกึษาตอ่ไปได้ 

 การน าพทุธปรัชญา มาเป็นปรัชญาการศกึษานัน้ มีทา่นผู้ รู้ได้เสนอแนวทางไว้บ้างแล้ว เชน่  

 ก.ในแง่ความหมายของค าวา่ “การศกึษา” 

การศกึษาคือ การพฒันาขนัธ์ 5 เม่ือพฒันาขนัธ์ 5 แล้ว จะได้ลดอกศุลมลูลง หรือท าให้เบาบางลงได้บ้าง 

ขนัธ์ 5 ได้แก่  1. รูป – ร่างกาย 

                         2. เวทนา – ความรู้สึก, อารมณ์ 

                         3. สญัญา – ความจ า 

                         4. สงัขาร – ทศันคติ, เจตนา 

                         5. วิญญาณ – ความรู้, ความคดิ 

 

อกศุลมลู ได้แก่  

                        1. โลภะ – ความอยากได้ท่ีผิดครรลองคลองธรรม 
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                        2. โทสะ – ความคิดประทษุร้าย โกรธเคือง 

                        3. โมหะ – การขาดสตยิบัยัง้ 

 ข.ในความมุง่หมายของการศกึษา ดงันี ้

 1.เพ่ือให้รู้จักตนเอง คือ รู้ขันธ์ 5 และรู้จักทุกข์คือปัญหาของตนเองอันสืบเน่ืองจากอกุศลมูล และ

เพ่ือให้หลุดพ้นจากความทุกข์หรือปัญหานัน้ เม่ือพิจารณาในแง่นีแ้ล้ว ความหลุดพ้นก็คือเสรีภาพนัน่เอง 

  2.เพ่ือให้เกิดความรู้และความสามารถท่ีจะคิดเป็น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการบ าบัดทุกข์หรือการ

แก้ปัญหา 

 3.เพ่ือให้เกิดคณุธรรมและศีลธรรมขึน้ในใจ ส าหรับช่วยสร้างสมัพนัธภาพอนัดีในหมู่มนษุย์ ก่อให้เกิด

สนัตสิขุในสงัคม 

 ค.ในแนวทางหรือหลกัการในการจดัการศกึษา ใช้หลกัธรรม 3 ประการซึ่งถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์ของ

ประชาธิปไตยคือ 

 1.ใช้คารวะธรรม ให้เกียรติแก่คนทัง้ปวง แม้บุคคลจะแตกต่างกันมากก็ย่อมจะได้รับเกียรติ ได้รับ

โอกาสในการท่ีจะศกึษาเลา่เรียนเทา่เทียมกนัตามฐานานรูุป 

 2.ใช้สามคัคีธรรม ให้มีการร่วมมือร่วมแรงใจกนั ชว่ยกนัด าเนินการศกึษาอยา่งเตม็ท่ี ทัง้รัฐ และราษฎร์ 

  3.ใช้ปัญญาธรรม สง่เสริมให้มีการทดลอง มีการคดิค้น เพ่ือแก้ปัญหาการศกึษา เพ่ือพฒันาการศกึษา

ให้เกิดประโยชน์ทัง้แก่บคุคล และสงัคม 

 ง.ในวิธีการในการด าเนินการศกึษา อาจใช้หลกัของอริยสจั 4 และมรรค 8 เป็นแนวทางได้เป็นอย่างดี 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโร บวัศรี ได้เปรียบเทียบขัน้ตา่งๆ ของอริยสจั 4 วา่ เป็นอยา่งเดียวกนักบัขัน้ 

ของวิธีการแหง่ปัญญา หรือวิทยาศาสตร์ ดงันี ้

     อริยสจั 4   วิธีวิทยาศาสตร์ 

     1.ทกุข์.....   1.ปัญหา 

     2.สมทุยั.....   2.สมมตุฐิาน 

     3.นิโรธ.....   3.ทดลอง หรือเก็บข้อมลู 

     4.มรรค.....   4.วิเคราะห์ข้อมลู 
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         5.สรุปผล 

 อีกแนวคิดหนึ่ง มีผู้ เสนอไว้ว่า การน าพุทธปรัชญามาเป็นปรัชญาการศึกษานัน้ อาจพิจารณาได้ 4  

สว่นด้วยกนั คือ 

 ประเดน็ท่ี 1 ท่ีวา่ด้วยความหมายของการศกึษา อาจให้ความหมายของค าวา่ “การศกึษาตามท่ีพระรา

ชวรมนีุ ให้ไว้ในหนงัสือ ปรัชญาการศกึษาไทยวา่ “การศกึษา คือ การเลา่เรียน ฝึกฝน ธรรมเพ่ือสตปัิญญาท่ี

มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์ และท าให้เข้มแข็งยิ่งขึน้” กระบวนการท่ีจะท าให้เกิด “การศกึษา”ดงักลา่วนัน้ได้ 

คือ ไตรสิกขาอนัได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

 

การศึกษาตามแนวคิดทางพุทธปรัชญามี 3 ขัน้ ได้แก่ 

ก.ขัน้ปริยัต ิคือ มีความรู้ ความเข้าใจ จากการเลา่เรียน จดจ าได้ หรืออาจจะเรียกวา่เกิดสญัญา ก็ได้ (รู้จ า) 

ข.ขัน้ปฏิบัต ิคือ มีความรู้ ความเข้าใจ จากการปฏิบตัจิริง ตามหลกัไตรสิกขา ขัน้นีอ้าจเทียบได้กบัแนวคดิ 

ตะวนัตกเร่ือง learning by doing  (รู้จริง) 

ค.ขัน้ปฏิเวธ คือ เกิดความรู้จริงในสิ่งท่ีศกึษา ท่ีเรียกกนัวา่รู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงของสิ่งทัง้หลาย 

จนสามารถขจัดความยึดมั่นในสิ่งต่างๆ ได้ นั่นคือ เกิดปัญญานั่นเอง เม่ือถึงขัน้นีม้นุษย์เราก็จะพบกับ

อิสรภาพท่ีสมบรูณ์ (รู้แจ้ง) 

 อนึ่งการศึกษาท่ีพึงประสงค์ส าหรับสงัคมไทย น่าจะต้องมีคณุค่ามากกว่าจะเป็นเพียงกระบวนการ

สร้างสมความรู้ความสามารถเพ่ือประกอบอาชีพเท่านัน้ แตต้่องเป็นการศกึษาท่ีท าให้คนไทยเป็นมนุษย์ท่ี

สมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ 

 ประเดน็ท่ี 2 ท่ีวา่ด้วยเป้าหมายการศกึษา เป้าหมายการศกึษาก็คือเป้าหมายของชีวิต ดงันัน้เป้าหมาย

การศึกษาก็คือมุ่ง ท่ีจ าท าให้มีชีวิตท่ีปราศจากทุกข์ อันชีวิตท่ีปราศจากทุกข์ก็คือชีวิตท่ีมีอิสรภาพ  

ทกุคนต้องการอิสรภาพ ทัง้อิสรภาพภายนอก คือเป็นอิสระจากการครอบง าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และสงัคม และอิสรภาพภายใน คือเป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลสตณัหาทัง้มวล 

 ประเด็นท่ี 3 ท่ีว่าด้วยเนือ้หาของการศึกษา เนือ้หาของสิ่งท่ีจะศึกษา อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 

ก.ส่วนท่ีศึกษาไปเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ นัน่คือเนือ้หาส่วนนีต้้องมีไว้เพ่ือสร้างความรู้

ความสามารถให้ไปท ามาหากินได้(man power) 

ข.สว่นท่ีศกึษาไปเพ่ือใช้ในการพฒันาจิตใจ เนือ้หาสว่นนีมี้ไว้เพ่ือเตรียมให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ สร้างความ

เป็นมนษุย์ (man hood) ให้เกิดขึน้ 
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 ประเดน็ท่ี 4 ท่ีวา่ด้วยวิธีการให้การศกึษา สว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีวา่ด้วยครู นกัเรียน ความสมัพนัธ์ระหวา่งครู

กับนกัเรียน ระเบียบวิธีสอน และอ่ืนๆ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ครูท่ีดี นกัเรียนท่ีดี วิธีสอนท่ีดี 

เป็นอยา่งไร ขอให้ศกึษาในเร่ืองนัน้ๆ โดยตรงตอ่ไป 

 ในการสัง่สอน ประกาศธรรม ให้บคุคลเข้าถึงธรรมนัน้ พระพทุธองค์ได้ค านงึถึงเร่ืองของความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเป็นอย่างมาก จึงประสบผลส าเร็จในการประกาศพระพุทธศาสนาของพระองค์ในเวลา

อนัรวดเร็ว และในการสอนพระองค์ได้วางหลกัการสอนไว้ 4 ประการ ซึง่อาจจะเรียกได้วา่ หลกัการสอนของ

พระพทุธองค ์

 1.สนัทสัสนา การอธิบายให้เข้าใจ แจม่แจ้ง ชดัเจน 

 2.สมาทปนา การเร่งเร้าความรู้สกึ ยัว่ยจุิตให้ปรารถนาจะน าไปปฏิบตัิ 

 3.สมตุเตธนา การเร่งเร้าจิตให้มีความมุง่มัน่ อาจหาญไม่ยอ่ท้อ ในอนัท่ีจะปฏิบตัิตามค าสอนนัน้ 

 4.สมัปหงัสนา การท าให้เกิดความรู้สกึร่าเริง เพลิดเพลินในการฟังไมเ่บื่อ  

 

จุดมุ่งหมายการศึกษา 

 จุดมุ่งหมายการศึกษาของพทุธปรัชญาการศึกษานัน้ได้มีผู้กล่าวไว้หลายท่านคือ ท่านพุทธทาสภิกข ุ

ได้กลา่ววา่ “การศกึษานีเ้พ่ือมนษุย์จะมีโอกาสได้สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้โดยการท าลายเสียซึง่สญัชาติ

ญาณอย่างสตัว์ และมีการประพฤติกระท าอย่างมนษุย์ท่ีมีใจสงูโดยสมบูรณ์” ทัง้นีเ้พราะสญัชาตญาณท่ีมี

ความเห็นแก่ตวัอย่างมากคือ สญัชาตญาณอย่างสตัว์นัน่เอง สาโรช บวัศรี ได้กล่าวว่า ความมุ่งหมายของ

หลกัการศกึษาคือ 

 1. เพ่ือให้รู้จกัตนเอง (รู้จกัขนัธ์ 5) และรู้จกัทกุข์หรือปัญหาของตนเอง อนัย่อมสืบเน่ืองมาจากอกุศล

มลู และเพ่ือจะได้น าตนให้หลดุพ้นไปจากทกุข์ หรือปัญหานัน้ ๆ 

 2. เพ่ือให้เกิดความรู้และความสามารถท่ีจะคิดเป็น (รวมเรียกปัญญาธรรม) ตลอดจนทัง้ความ

รับผิดชอบและสมรรถภาพทัง้ปวง อนัจะเป็นเคร่ืองมือในการดบัทกุข์หรือแก้ปัญหาและปรับปรุงสภาพของ

สงัคมและของตวัมนษุย์เอง 

 3. เพ่ือให้เกิดคณุธรรมและศีลธรรมขึน้ในใจ ส าหรับช่วยสร้างสมัพนัธภาพอนัดีในหมู่มนษุย์ก่อให้เกิด

สนัตสิขุในสงัคม 
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 จดุมุง่หมายการศกึษาตามหลกัพทุธปรัชญาการศกึษามุง่ให้เด็กเป็นผู้ มีคณุธรรมปราศจากการเห็นแก่

ตวั เป็นผู้ รู้จกัตวัเอง รู้จกัแก้ปัญหาในชีวิต และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 

องค์ประกอบของการศึกษา 

หลักสูตร 

 หลกัสูตรของพุทธปรัชญาการศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจและคณุธรรม

ของเดก็เป็นส าคญั สว่นวิชาชีพอ่ืน ๆ นัน้ให้เลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

พทุธทาสภิกข ุได้กลา่วถึงหลกัสตูรท่ีประกอบด้วยแผนการศกึษา 4 อยา่ง คือ 

 1. พุทธิศึกษา นอกจากให้รู้หนงัสือแล้วจะต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิตคือ รู้ว่า เกิดมา

ท าไม ค าตอบคือ เกิดมาเพื่อให้ได้สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ 

 2. จริยศกึษา ต้องอบรมให้รู้จกัท าลายความเห็นแก่ตวั หรือความเห็นแก่พวกของตวั ต้องเต็มไปด้วย

ความสามารถ ความมธัยสัถ์มากขึน้ทกุที ๆ  

 3. พลศกึษา คือ การศกึษาเพ่ือให้มีก าลงั ต้องประกอบด้วยก าลงัสองประเภท คือ ก าลงัทางวตัถแุละ

ก าลงัทางวิญญาณหรือก าลงัทางจิต เพราะจะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิ จึงจะสามารถควบคมุบงัคบัก าลงักาย

ให้เดนิไปถกูทางได้ 

 4. หัตถศึกษา คือ วิชาชีพทุกแขนงทัง้ภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ และ

วิชาชีพเป็นอุปกรณ์ในการเลีย้งชีพ เป็นหนทางให้มนุษย์เสาะแสวงหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย์ควรจะได้รับ  

หลกัสตูรของพทุธปรัชญาการศกึษานัน้เนือ้หาของหลกัสตูรจะต้องประกอบด้วย 2 สว่นใหญ่ ๆ คือ เนือ้หาท่ี

จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพส่วนหนึ่งและเนือ้หาท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาในด้านจิตใจอีกส่วนหนึ่ง เพราะ

การพฒันาความเป็นมนษุย์ (Manhood) จะต้องพฒันาทัง้ทางด้านวตัถุและทางด้านจิตใจไปพร้อม ๆ กัน 

 

โรงเรียน 

 พทุธปรัชญาการศกึษามีความเช่ือวา่การจดัโรงเรียนนัน้จะต้องค านงึถึงปัจจยัท่ีจะเหน่ียวโน้ม ส่งเสริม 

จงูใจ และปลกุเร้าให้เกิดความศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยปัจจยัตา่ง ๆ พอสรุปได้ดงันี ้

 1 .ความเงียบสงบ การสร้างบรรยากาศท่ีเงียบสงบมิใช่การข่มขู่บงัคบั ห้ามนกัเรียนพดู แตเ่น้นท่ีการ

ส ารวม คือ ส ารวม กาย วาจา ใจ การฝึกหดัแผ่เมตตา การฝึกสมาธิอย่างง่าย ๆ เป็นการฝึกหดัให้เด็กรู้ตวั

อยูเ่สมอวา่ก าลงัท าอะไรอยู่ 
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 2. ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ การจัดชัน้เรียนมิได้จ ากัดอยู่ภายในห้องส่ีเหล่ียมเท่านัน้ แต่ให้น า

ธรรมชาตเิข้ามาสูห้่องเรียน และน าเดก็ออกไปสูส่ิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิและเป็นแหลง่วิทยากรในชมุชน 

ท าให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยวิธีการท่ีประหยดัและสอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ิน 

 3. ความแปลกใหมแ่ละเปล่ียนแปลงไมจ่ าเจ คือ จดัห้องเรียนให้นา่สนใจอยูเ่สมอ เชน่ การจดัห้องเรียน

พิเศษตามลกัษณะวิชาท่ีเรียน มีการตกแต่งห้องเรียน ส่ือต่าง ๆ ในโอกาสท่ีส าคญั มีการเปล่ียนกลุ่มเด็ก

นกัเรียน เปล่ียนรูปแบบการจดัท่ีนัง่เรียน ชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจไมรู้่สกึจ าเจเบื่อหนา่ย 

 4. ความสะอาด มีระเบียบและเรียบง่าย เป็นการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือฝึกลกัษณะนิสยัและฝึกหัด

อบรมการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งต้องกระท าอย่างสม ่าเสมอ สภาพของห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่

จ าเป็นต้องมีราคาแพงหรูหรา แต่จะต้องกวดขันให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 

ผู้สอน 

 พทุธปรัชญาการศกึษาเช่ือว่าครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมมีความเป็นกลัยาณมิตรตอ่เด็ก ตัง้ใจ

สอนด้วยความมุ่งหวงัท่ีจะให้ศิษย์เป็นคนท่ีมีคณุธรรมของสงัคม ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ดี ปฏิบตัิ

ได้จริง และมีวิธีสอนหลาย ๆ แบบท่ีสามารถเร้าใจให้เด็กสนใจได้เป็นอย่างดี แสง จันทร์งาม กล่าวถึง

ลกัษณะครูผู้สอนท่ีดีตามหลกัพทุธปรัชญาการศกึษาวา่ควรมี คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. มีความกรุณาเป็นพืน้ฐานของจิตใจ การสอนนัน้มุง่ให้ผู้ เรียนพ้นจากความทกุข์ไมห่วงัสิ่งตอบแทน 

2. ไมถื่อตวั ไมห่ย่ิงยโส ไมถื่อยศถือศกัดิ์ 

3. มีความอดทน ใจเย็น 

4. มีความยตุธิรรม ไมเ่ห็นแก่หน้า ไมเ่ข้าข้างผู้ เรียนบางคน หรือชอบผู้ เรียนบางคน 

5. มีความรอบคอบ พิจารณาถ่ีถ้วน ไมต่ดัสินใจอยา่งหนุหนัพลนัแลน่ 

6. มีความประพฤตนิ่าเคารพบชูา เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางความประพฤต ิครูจะต้องเป็นผู้แนะน า และผู้ น า

จะต้องปฏิบตัใินสิ่งท่ีตนสอน 

7. รู้จกัระดบัสติปัญญาของผู้ เรียน และปรับปรุงวิธีการสอนของตนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนแตล่ะคนหรือแต่

ละกลุม่  
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ผู้เรียน 

 พทุธทาสภิกข ุได้กลา่วถึงลกัษณะของผู้ เรียนตามพทุธปรัชญา สรุปได้วา่ ชีวิตนกัศกึษาท่ีแท้จริงจะต้อง

เป็นไปในลกัษณะท่ีใกล้ชิดบรมธรรมยิ่งขึน้ไปทุกที กล่าวคือ ต้องเป็นตวัของตวัโดยธรรม ไม่ใช่เป็นตวัของ

ตวัโดยกิเลส ชีวิตประจ าวนัของนกัศกึษาจะต้องให้เต็มอยู่ด้วยการศกึษาท่ีถูกต้องคืออยู่ในระบบท่ีเรียกว่า 

Plain Living – High Thinking กล่าวคือ Plain Living คือกินอยู่อย่างต ่า High Thinking คือกระท า

อย่างสงู หมายถึงมีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ เพ่ือไม่ให้โอกาสแก่กิเลส แตมุ่่งกระท าให้สงูท่ีสุดในด้านทาง

จิต ทางวิญญาณได้แก่บรมธรรม 

 พระราชวรมุนี ได้กล่าวถึงหน้าท่ีและบทบาทของผู้ เรียน สรุปได้ว่าผู้ เรียนมีหน้าท่ีโดยตรงคือการสร้าง

การศกึษาให้เกิดขึน้แก่ตนหรือการท าตนให้เป็นผู้ มีการศกึษาโดยการรู้จกัใบ้ประโยชน์จากกลัยาณมิตรและ

การรู้จกัคิดท่ีเรียกว่าโยนิโสมนสิการเท่าท่ียงัผลให้เกิดปัญญาท่ีแท้ซึ่งพ่วงมาด้วยอิสรภาพและความกรุณา 

ผู้ เรียนท่ีได้รับผลส าเร็จจากการศกึษาและจะเจริญงอกงามขึน้ในแนวทางของอตัถะ 2 อยา่ง คือ 

 1. อตัตะอตัถะ ประโยชน์ตน คือ ความเจริญงอกงามท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเขา ได้แก่ความงอก

งามแหง่สตปัิญญาและคณุธรรม 

 2. ปรัตถะ ประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน เช่น รู้จกัหน้าท่ี รู้จกัรับผิดชอบต่อสงัคมต่อส่วนรวม รู้จกัรักษาระเบียบ

วินัยของสังคม คือ ชีวิตของเขาได้เกือ้กูลแก่ผู้ อ่ืนเพ่ือประโยชน์ชีวิตท่ีร่วมกันของคนทัง้หลายด้วย 

 วิจิตร เกิดวิสิษฐ์  กลา่ววา่บทบาทของผู้ เรียนในทศันะของพทุธปรัชญานัน้เน้นเร่ืองวินยัหรือการปฏิบตัิ

ตนตามแบบแผน แต่มิได้หมายความว่าไม่ได้มีการส่งเสริมให้รู้จักก าหนดแบบอย่างหรือแบบแผนของ

ตนเอง พุทธปรัชญาสนบัสนุนให้มีเสรีภาพทางการคิด และเลือกแบบแผนท่ีดีอยู่แล้ว (ธมฺมวิจย) แต่ต้อง

เป็นไปตามเหตผุลและข้อตดัสินใจอนัเหมาะสมทางจริยะในหลาย ๆ แง่  

 

กระบวนการเรียนการสอน 

 การเรียนการสอนตามแนวพทุธปรัชญาการศกึษานัน้เป็นการจดัโดยค านงึถึงสภาพแวดล้อม แรงจงูใจ 

และวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู้และได้ฝึกฝนวิธีการคิดโดยแยบคาย น าไปสู่การปฏิบัติจน

ประจกัษ์จริง เรียกวา่ การสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ (แปลวา่ การท าใจโดยแยบคาย หรือคิด

ถกูวิธี หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา) โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นกลัยาณมิตร

ของศษิย์ ครูผู้สอนและศิษย์มีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั และศษิย์ได้มีโอกาสคิดแสดงออกปฏิบตัิอยา่งถกูวิธี

จนสามารถใช้แก้ปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
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 เสถียร ชาวไทย ยงัได้อธิบายเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนตามพทุธปรัชญาไว้วา่ การศกึษาตาม

หลกัพทุธศาสนามี 3 ขัน้ ได้แก่ 

 1. เป็นขัน้ควบคมุ ฝึกหดัพฤติกรรมทางกาย และทางค าพดูโดยมุ่งให้แสดงเฉพาะพฤติกรรมท่ีดีอนัไม่

เป็นโทษแก่ตนเองและคนอ่ืน 

 2. เป็นขัน้ควบคุมฝึกหัดจิตโดยตรง มุ่งให้บุคคลได้รู้จักบงัคบัจิตใจตนเองรู้จักคิด และแสดงความ

คิดเห็นออกมาเฉพาะสิ่งท่ีเป็นความดี ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ตลอดจนรู้จกัท าจิตใจให้สงบได้ เรียกว่า 

สมาธิ 

 3. เป็นขัน้สงูสดุแห่งการศกึษา มุ่งให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการตา่ง ๆ และมีความรู้ความ

เข้าใจในสภาพความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งมีทัง้ความสมหวังและความไม่สมหวังเรียกว่า ปัญญา  

 นอกจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีได้กล่าวไปแล้วนี ้ รันตร ชยัศรี ยงัได้กล่าวในเร่ืองเดียวกันนีว้่า 

กระบวนการเรียนการสอนขัน้แรก เรียกว่า ศีลสิกขา ได้แก่การศึกษา เร่ืองระเบียบวินยั เพ่ือแก้ไขปัญหา

พืน้ฐาน คือ ทางกายและทางวาจา ขัน้ท่ีสอง คือ สมาธิสิกขา การศกึษาท่ีควบคมุจิตใจ พฤตกิรรมใดโดยจง

ใจไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือทางวาจาย่อมมีสาเหตุมาจากใจนั่นเอง ขัน้สาม ได้แก่ ปัญญาสิกขา เป็น

การศกึษาขัน้สงูสดุ เป็นความรู้ท่ีเข้าใจในสภาพความเป็นจริงด้วยตนเอง 

 การเรียนการสอนตามแนวพทุธปรัชญาเป็นการศกึษาตามล าดบัขัน้ของไตรสิกขาอนัประกอบด้วย ศีล 

สมาธิและปัญญา การเรียนการสอนอาจมีได้หลาย ๆ วิธีด้วยกนั ทัง้นีแ้ล้วแตค่วามเหมาะสมแตต้่องเป็นวิธี

ท่ีเดก็เกิดความรู้ความเข้าใจต้องควบคูก่นัไปกบัการฝึกฝนทางด้านคณุธรรมด้วย 
 

บทสรุป 

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมีคนไทยนบัถือร้อยละ 94 ของประเทศ มีวิถีชีวิตเก่ียวกบัพทุธปรัชญาซึ่ง

เป็นปรัชญาแม่บทของสงัคม ดงันัน้การประยุกต์เอาพทุธปรัชญาเป็นปรัชญาการศึกษา ควรใช้บริบททาง

สงัคมเป็นแนวทางในการประยุกต์ปรัชญาให้เข้ากับสงัคมไทย สอดคล้องกับสาโรช บวัศรีเขียนไว้ในเร่ือง 

“ข้อคดิเก่ียวกบัปรัชญาการศกึษาของไทย” มีสาระส าคญัท่ีนา่สนใจตอนหนึง่วา่ 

 “.....พทุธปรัชญาหรือพทุธศาสนาเป็นศาสนาทางราชการในประเทศไทย มีรากแผ่ซ่านลึกซึง้ลงไป

เกือบทุกแง่ทุกมุมของชีวิตคนไทยอยู่แล้ว หากจะพูดเร่ืองประชาธิปไตย ผลของประชาธิปไตยแต่ต้นมา 

ลกัษณะภูมิศาสตร์เมืองร้อน ประวตัิการต่อสู้ เพ่ือด ารงต าแหน่งความเป็นชาติไทย ฯลฯ ก็ย่อมจะเก่ียวพนั
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กบัพทุธปรัชญาอนัเป็นแม่บทอย่างแน่นอน และก็เห็นชดัว่าเป็นปรัชญาท่ีอยู่ลึกในใจของคนไทยส่วนใหญ่ 

ดงันัน้ ถ้าจะสร้างปรัชญาการศกึษาขึน้จากพทุธปรัชญาก็ไม่น่าจะเป็นท่ีขดัข้อง หรือบกพร่องอะไรมากนกั

....เม่ือพทุธศาสนาเป็นศาสนาทางราชการของการศกึษาไทยได้ด้วย....”ดร.รัตนา ตนับญุเตก็ กลา่ววา่ “เม่ือ

พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนขนบประเพณีและคตินิยมต่างๆ ของคนไทยทัง้

ส่วนตวัและส่วนรวมมากและเป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้วจนไม่อาจท่ีจะแยกออกจากวิถีทางด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัของคนไทยโดยทัว่ไปได้ การท่ีจะน าความจริงทางพทุธศาสนาหรือความรู้ทางพทุธปรัชญามา

พิจารณาเพ่ือแสวงหาแนวทางของปรัชญาการศกึษาไทยด้วย ก็ดจูะสมควรอยู่” 

 

ข้อเสนอแนะ 

เม่ือพิจารณาโดยถ่องแท้แล้วพทุธปรัชญาเกิดขึน้ก่อนปรัชญาของตะวนัตกเสียอีก หลกัการบางอย่าง

ของปรัชญาตะวนัตกก็เป็นหลักการท่ีพทุธปรัชญากล่าวไว้แล้วแตน่กัคิดนกัค้นคว้าท่ีจะน าเอาพทุธปรัชญา

มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้ คนไทยคงจะไม่มวัหลงปรัชญาตะวนัตกว่าดีกว่าปรัชญาทางพุทธศาสนา

และหวงัว่านกัการศกึษา ครูอาจารย์ทางปรัชญาจะได้น าเอาพทุธปรัชญามาประยกุต์สอดแทรกในบทเรียน

ให้มาก เพ่ือปลกูฝังคณุคา่ทางวฒันธรรมพทุธปรัชญา และคา่นิยมทางปรัญาการศกึษาไทยด้วย 

ถ้าประเทศไทยได้วางปรัชญาการศึกษาไว้เป็นท่ีแน่นอนโดยใช้พุทธปรัชญาการศึกษาแล้วจะมี

หลกัประกนัอนัใดท่ีวา่การจดัด าเนินการศกึษาของไทยจะประสบผล หากวา่เราไมรู้่จกัประยกุต์พทุธปรัชญา

การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของคนไทยประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเรา

มกัจะมีแตห่ลกัการเท่านัน้ ขาดการปฏิบตัิอย่างจริงจงั ถ้าเราสามารถลงมือปฏิบตัิจริงให้มากขึน้ ปรัชญา

ท่ีตัง้ไว้จึงไม่เป็นเพียงปรัชญาในเศษกระดาษ หากเรามีปรัชญาการศึกษาเป็นของตนเองนบัว่าเป็นสิ่งดี

แน่นอน แตป่รัชญาการศกึษานัน้จะหาประโยชน์อนัใดมิได้ถ้าเราไม่ค านึงถึงหลกัการสองประการดงักล่าว

ข้างต้น 
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เร่ืองท่ี 5 

ความต้องการศูนย์ส่ือเพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัของครูระดับปฐมวัย ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

The  Needs  for  a Media  Center  to  Enhance  Preschool  Children  Development  of  Early  

Childhood  Education  Teachers  in  Schools  under  the  Office  of  Nakhon Pathom  Primary  

Education  Service  Area 2 

 

นางรัชนี  โพธ์ิทา   
ครู  ค.ศ. 2 โรงเรียนบ้านรางกระทุม่   

ratchanee918@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความต้องการศนูย์สือ่เพื่อสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัของครูระดบั
ปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม  เขต 2   

กลุม่ตวัอยา่งคือ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 222 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่อยา่งง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความต้องการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม  เขต 

2 มีความต้องการศนูย์สื่อเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยภาพรวมในระดบัมากที่สดุ และเมื่อพิจารณารายด้าน

พบวา่ (1) ด้านการบริหารศนูย์สือ่ควรก าหนดปณิธาน สง่เสริมให้ครูปฐมวยัน านวตักรรมวิจยัและเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้

พฒันาเด็กปฐมวยั  บคุลากรมีฝ่ายวิจยัและพฒันาสื่อด้านปฐมวยั (2)ด้านวิชาการมีการพฒันาครูโดยการศกึษาดงูาน เข้า

ร่วมประชุมสมัมนา ด้านวิจยัและพฒันาสื่อด้านปฐมวยัมีการศึกษาวิจยัสื่อ  (3) ด้านการบริการของศนูย์สื่อ มีการจดัหา

และผลิตสื่อใหม่ทกุเดือน ให้บริการยืมสื่อครัง้ละ 3 ชิน้ ระยะเวลาในการยืมครัง้ละ 10 วนั การให้บริการตอบค าถามและ

ค้นคว้าให้บริการตอบค าถามบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสื่อ (4) ด้านประเภท

ของสื่อส าหรับครู มีความต้องการสื่อประสม   (5) ด้านประเภทของสื่อส าหรับเด็กปฐมวยัมีความต้องการสื่อประกอบ

กิจกรรมเกมการศกึษา (6)ด้านการจดัสภาพแวดล้อมภายนอกของศนูย์สือ่ควรมีสนามเด็กเลน่  สภาพแวดล้อมภายในควร

มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้สื่อและนวตักรรม  (7) ด้านสถานที่ตัง้ของศนูย์สื่อจดัตัง้บริเวณโรงเรียน

อนบุาลประจ าอ าเภอและการเลือกพืน้ที่ตัง้ควรเลือกที่มีบริเวณกว้างขวาง และ(8) ด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก

ของศนูย์สือ่ควรมีห้องเตรียมการประชมุ มีระบบแสงสวา่งและมีเคร่ืองมือสือ่สาร 

ค าส าคญั: ศนูย์สือ่เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั, ครูปฐมวยั 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the needs for a media center to enhance 

preschool children development of early childhood education teachers in schools under the 

Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2. 

 The research sample consisted of 222 randomly selected early childhood education 

teachers in schools under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2.  

The employed research instrument was a needs assessment questionnaire.  Statistics for data 

analysis were the percentage, mean, and standard deviation. 

 Research findings showed that the overall need for a media center to enhance 

preschool children development of early childhood education teachers in schools under the 

Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2 was at the highest level.  When 

specific aspects of the needs were considered, They ware found that (1) on the management 

aspect of the media center, the resolution of the media center should be determined; early 

childhood education teachers should be encouraged to apply up-to-date research and 

technology innovations for development of preschool children; and there should be personnel 

in the Early Childhood Education Media Research and Development Section of the center; (2) 

on the academic aspect of the media center, there should be programs for development of early 

childhood education teachers via study tours, seminars and conferences, and research and 

development on early childhood education media and innovation; (3) on the service aspect of 

the media center, new media should be acquired and produced every month; not more than 

three pieces of media should be allowed to be checked out  per check out time, and should be 

returned within the period of ten days; as for the reference service, there should be a reference 

service via the Internet network; also, there should be a service on provision of assistance and 

problem solving on media matters; (4) on the aspect of types of media for teachers, there was 

a need for multi-media; (5) on the aspect of types of media for preschool children, there was a 

need for media to be used with educational games; (6) on the environment management aspect 

of the media center, there was a need for organizing outside playgrounds for preschool children;  

while inside the buildings, there should be exhibition boards to provide information on the use 

of media and technology; (7) on the location aspect of the media center, the center should be 

located in the district kindergarten, and its area should be spacious enough for activities of the 

center; and (8) on the facilities acquisition aspect of the media center, there should be a room 

for conference preparation with appropriate light and communication equipment. 

 

Keywords: Media center to enhance preschool children development, 

  Early childhood education teacher  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจบุนัวิทยาการ และเทคโนโลยี มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้จ าเป็นต้องมีการพฒันา
ระบบการศึกษาทุกระดบัและทุกรูปแบบ เพ่ือให้เท่าทนักับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั 
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนจึงต้องมีความสอดคล้องกบัสภาพความต้องการในยคุสงัคมแหง่การ
เรียนรู้  การเสาะแสวงหาความรู้จากช่องทาง หรือแหล่งต่างๆ ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองต่อเน่ืองตลอดชีวิต   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553:16-19)  
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ส่งผลให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาทุกแห่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยน านโยบายและแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  กระทรวงศกึษาธิการ (2542: 8) กลา่วถึงการ
จดัตัง้แหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัระดบัของการศกึษา จะมีส่วนในการช่วยสร้างบรรยากาศ  สร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ตลอดจนเป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศกึษาโดย
มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั  กลัยาณีย์  กาพย์เกิด (2545:3 – 6)กล่าวว่า โครงสร้างของ
ศนูย์ส่ือประกอบด้วย (1) ด้านบริหารของศนูย์ส่ือการศกึษา มีการก าหนดวิสยัทศัน์ จดุมุง่หมายและภารกิจ
ตา่งๆ ครอบคลมุงานด้านการจดับุคลากร งบประมาณ การนิเทศ การติดตอ่การประสานงาน การก าหนด
มาตรฐานของงานเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ (2) ด้านวิชาการของศูนย์ส่ือการศึกษา มี
บทบาทหน้าท่ีในการศกึษา ค้นคว้า พฒันาและเผยแพร่ผลงาน สร้างนวตักรรมใหม่ท่ีเก่ียวกบัการผลิตและ
การใช้ส่ือ จดัการศกึษาอบรม การเผยแพร่ความรู้ การประเมินคณุภาพส่ือ  การประเมินความต้องการ การ
ประเมินการบริการ และบริการด้านการวิจัย และ(3) ด้านการบริการของศูนย์ส่ือการศึกษา เป็นการน า
ภารกิจออกสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บริการด้านการจดัส่ือ  บริการด้านการบ ารุงรักษา  บริการด้านการให้
ค าปรึกษา  และให้ความช่วยเหลือแก่ครู เช่น บทบาทหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์  จดันิทรรศการหรือจดัแสดง
ความก้าวหน้าของศนูย์ส่ือ การจดัตัง้ศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยัจึงมีบทบาทส าคญั
ตอ่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั โดยท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางท่ีให้การบริการการศึกษาด้านปฐมวยั
โดยเฉพาะ เป็นสถานท่ีรวบรวมส่ือท่ีสนบัสนนุการจดัการศกึษา ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทัง้
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาได้สมวยั และเป็นการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา
ส าหรับครูระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จดัการศกึษาให้กับเด็กปฐมวยัตามจุดเน้น มาตรการและตวัชีว้ัด
ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สังคมและ
สตปัิญญา แตย่งัไมป่รากฏแผนงานการด าเนินการด้านศนูย์ส่ือระดบัปฐมวยั ขาดการสง่เสริมสนบัสนนุการ
จัดตัง้ศูนย์ส่ืออย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายและภารกิจต่างๆในด้านการจัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัใน ตามนโยบายการจดัการศึกษา ไม่มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัตัง้แหล่ง
เรียนรู้ในรูปแบบของศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการส าหรับเดก็ระดบัปฐมวยัโดยตรง   

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดบัปฐมวยัในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า (1) ปัญหาด้านการบริหารศูนย์ส่ือ ยังไม่มีการจัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือ
สง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัของครูระดบัปฐมวยัไมมี่โครงสร้างด้านการบริหาร กรอบแนวคิดของศนูย์ส่ือ 
ขาดบคุลากรด าเนินงาน  ขาดการนิเทศติดต่อประสานงาน และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของ
ศนูย์ส่ือ  (2) ปัญหาด้านวิชาการของศนูย์ส่ือ พบว่ายงัไม่มีฝ่ายวิชาการของศนูย์ส่ือท าหน้าท่ีในการศึกษา 
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ค้นคว้าพฒันา และเผยแพร่ผลงานด้านส่ือปฐมวยั   ขาดการพฒันาส่ือตามความต้องการของครูปฐมวยั   
ขาดการประเมินคณุภาพของส่ือ  ขาดการบริการการวิจยัส่ือและนวตักรรม  รวมถึงครูผู้สอนระดบัปฐมวยัมี
ความรู้ทางด้านการผลิต และใช้ส่ือการสอนน้อยและ(3) ปัญหาด้านการบริการของศูนย์ส่ือ ยังไม่มี
หน่วยงานกลางในการให้บริการยืมและคืนส่ือ   ไม่มีฝ่ายบริการดแูลบ ารุงรักษาส่ือ  ไม่มีการให้ค าปรึกษา
ด้านส่ือและนวตักรรม  และไมมี่สถานท่ีให้บริการความชว่ยเหลือครูปฐมวยัเก่ียวกบัการใช้ส่ือและนวตักรรม
ทางการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ได้ด าเนินการแก้ปัญหาดงันี ้   (1) ด้าน
การบริหารศนูย์ส่ือ มีนโยบายในการพฒันาการการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัโดยส่งเสริมให้โรงเรียน
จดัท าศนูย์ส่ือในโรงเรียน มีการจดัสรรงบประมาณให้กบัสถานศกึษาพิจารณาจดัหาส่ือตามความต้องการ
และมอบหมายให้ฝ่ายนิเทศ และติดตามให้ความช่วยเหลือ  (2) ด้านวิชาการของศูนย์ส่ือ พบว่า มีการ
ก าหนดรูปแบบโครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัยโดยมอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศกึษาในการช่วยพฒันาครูระดบัปฐมวยั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครูระดบั
ปฐมวยั ซึง่ด าเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชมุ สมัมนา และการศกึษาดงูาน 
(3) ด้านการบริการของศนูย์ส่ือ  พบว่ามีโครงการสนบัสนนุและส่งเสริมให้ครูระดบัปฐมวยัเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีมีหลายรูปแบบ คือ การประกวดส่ือนวตักรรมของเด็กปฐมวยั การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้ค าปรึกษา 
และการจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานแสดงความก้าวหน้าทางด้านส่ือและนวตักรรมด้านปฐมวยั    

   การศกึษาเร่ืองความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั ของครูผู้สอนระดบัปฐมวยั 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  เป็นแนวทางการศึกษาเก่ียวกับ ด้าน
การบริหารศนูย์ส่ือ ด้านงานวิชาการ ด้านการบริการ ประเภทส่ือส าหรับครูปฐมวยั  ประเภทส่ือส าหรับเดก็
ปฐมวยั ด้านสถานท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ ด้านการจดัสภาพแวดล้อม และการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือ
น าข้อมูลท่ีได้ใช้เป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมพฒันาการให้กบั
เด็กปฐมวัย ซึ่งผลจากการศึกษาท่ีได้นัน้สามารถน าไปพัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือ
สง่เสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดย
มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของครูผู้สอนระดบัปฐมวยั  
วัตถุประสงค์ 

1.วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 
  เพ่ือศึกษาความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ของครูระดบัปฐมวยั 
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  
2. วตัถปุระสงค์เฉพาะ 
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  2.1  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยในด้านการบริหารศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.2  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านงานวิชาการของศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.3  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยในด้านการบริการของศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.4  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านประเภทของส่ือส าหรับครูระดบัปฐมวยั 
  2.5  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านประเภทของส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการ
เดก็ปฐมวยั 
  2.6  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยัในด้านสภาพแวดล้อมของศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.7  เพ่ือศึกษาความต้องการของครูปฐมวัยในด้านสถานท่ีตัง้ของศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.8  เพ่ือศกึษาความต้องการของครูปฐมวยั ในด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
 
นิยามศัพท์ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้นิยามศพัท์เฉพาะไว้ดงันี ้

 4.1  ศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานท่ีท่ีรวบรวมส่ือส าหรับครู
ปฐมวยัเพ่ือใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และให้บริการในด้านการจดัหา ผลิตส่ือ การฝึกอบรม 
บริการให้ค าปรึกษาแนะน า บริการให้ยืม - คืน ส่ือ เพ่ือส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญา 
 4.2  ความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัหมายถึง ระดบัความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู พนกังานราชการ ครูอตัราจ้าง ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอนในระดบัชัน้ปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ครอบคลมุ   ด้านการบริหารศนูย์ส่ือ ด้านงานวิชาการศนูย์ส่ือ 
ด้านการบริการศูนย์ส่ือ ประเภทส่ือส าหรับครูปฐมวัย ประเภทส่ือส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการจัด
สภาพแวดล้อม ด้านสถานท่ีตัง้ และการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก    
 4.3  ด้านการบริหารศนูย์ส่ือ หมายถึง การจดัการศนูย์ส่ือ  ครอบคลมุ  ด้านการจดัตัง้ศนูย์ส่ือ  
ด้านโครงสร้างของศนูย์ส่ือ และด้านบคุลากรของศนูย์ส่ือ 
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 4.4  ด้านงานวิชาการศูนย์ส่ือ หมายถึง งานเก่ียวข้องกับส่ือและการจัดการเรียนการสอน 
ครอบคลุมด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของครูระดับปฐมวัย  และด้านการวิจัยและประเมินส่ือ
ทางด้านปฐมวยั 
 4.5  ด้านการบริการศูนย์ส่ือ หมายถึง  ภารกิจท่ีน าออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมการ
จดัหาและผลิตส่ือ การให้ยืมส่ือการศกึษา การให้ค าแนะน าและปรึกษา การตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า 
 4.6  ประเภทของส่ือส าหรับครูปฐมวยั หมายถึงส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการจดัประสบการณ์
ให้กบัเดก็ปฐมวยั ได้แก่ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือประสม และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7  ประเภทของส่ือส าหรับเด็กปฐมวยั หมายถึงส่ือท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกายอารมณ์ 
จิ ต ใจ  สังคม  และสติ ปัญญา โดยแบ่งออก เ ป็น  6 กิ จกรรม  หลัก  คือ  กิจกรรม เค ล่ือน ไหว 
และจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรม
เกมการศกึษา 
 4.8  ด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์ส่ือ หมายถึง การศึกษาความต้องการเก่ียวกับ สภาพ 
สภาพแวดล้อมภายนอกศนูย์ส่ือ และสภาพแวดล้อมภายในศนูย์ส่ือ  
 4.9  ด้านสถานท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ หมายถึง การศึกษาความต้องการเก่ียวกับการจัดหาสถาน
ท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ ได้แก่   บริเวณท่ีตัง้ศนูย์ส่ือ และด้านการเลือกพืน้ท่ีตัง้ศนูย์ส่ือ  
 4.10  การจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานท่ีด้านสภาพแวดล้อมของห้องและด้านเคร่ืองมือ  
 4.11  ครูระดับปฐมวัย หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง  
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนในโรงเรียนระดับชัน้ปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555    
 4.12  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 หมายถึง หน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีอ านาจหน้าท่ีบริหาร และจัดการศึกษาใน
ระดับขัน้พืน้ฐาน ครอบคลุม พืน้ท่ีจ านวน  4  อ าเภอได้แก่ อ าเภอนครชัยศรี มีโรงเรียน จ านวน  33   
โรงเรียน   อ าเภอบางเลน มีโรงเรียนจ านวน  49  โรงเรียนอ าเภอพทุธมณฑล มีโรงเรียนจ านวน  8 โรงเรียน   
และอ าเภอสามพราน  มีโรงเรียน จ านวน   33  โรงเรียน 
 

 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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                         ท าให้ทราบข้อมูลและรูปแบบความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 

ของครูปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2  

วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ครอบคลมุ (1) การก าหนดประชากรและ
กลุม่ตวัอยา่ง (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (3) การเก็บรวบรวมข้อมลู และ (4) การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  ประชากร คือ  ครูผู้สอนระดบัปฐมวยัในสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2มีโรงเรียนจ านวน 123 โรงเรียนครู จ านวน524คนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 222 คนตามตาราง Taro Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้วิธี
สุม่ตวัอยา่งอยา่งง่ายตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพ่ือศกึษาความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการ
เดก็ปฐมวยั ของครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2
จ านวน 3 ตอน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
จ านวน 197 ข้อ และเป็นแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง จ านวน 1 ข้อ โดยมีขัน้ตอนในการสร้าง
แบบสอบถาม ดงันี ้ ขัน้ท่ี 1 ก าหนดสิ่งท่ีจะประเมิน ขัน้ท่ี 2 ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต ารา เนือ้หาสาระท่ี
เก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถาม และเนือ้หาสาระเก่ียวกบัความต้องการใช้เว็บไซต์เพ่ือการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ขัน้ท่ี 3 ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ขัน้ท่ี 4 สร้างแบบสอบถาม ขัน้ท่ี 5 
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคณุวฒุิ ขัน้ท่ี 6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ขัน้ท่ี 7 ทดลองใช้แบบสอบถาม 
ขัน้ท่ี 8 น าแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์แล้ว ไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 222 ฉบบั โดยให้ครูระดบัชัน้ปฐมวยั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 ตอบแบบสอบถาม ได้รับคืน และ มีความ
สมบรูณ์ 180 ฉบบั  คดิเป็นร้อยละ 81.08 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีการทางสถิติประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงแบนมาตรฐาน  

 
 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 
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           การศึกษาความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ของครูระดบัปฐมวยั ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 พบวา่ 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 

      (1)เพศหญิง ร้อยละ 95.0 และ เพศชาย ร้อยละ 5.0 (2) อายตุ ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 36.1อาย ุ51  ปี ขึน้
ไป  ร้อยละ 21.7  อาย ุ36-40  ปี  ร้อยละ 17.2  อาย ุ 46 – 50 ปี  ร้อยละ 13.9  อาย ุ41-45  ปี ร้อยละ 11.1 
(3)วฒุิการศกึษาสงูสดุ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 88.3 ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 6.7 ต ่ากว่าระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 5.0 (4)จบการศึกษาในสาขา ปฐมวยั ร้อยละ 57.8  ประถมศกึษา ร้อยละ 26.1   อ่ืนๆ ร้อยละ 
11.7  สงัคมศกึษา ร้อยละ 2.8 ภาษาตา่งประเทศ ร้อยละ 1.1  วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.6 (5)ประสบการณ์
การสอนระดบัชัน้ปฐมวยั ต ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 35.0   ประสบการณ์ 5-10  ปี ร้อยละ 23.3  ประสบการณ์  
16-20  ปี  ร้อยละ 12.2   ประสบการณ์  20 ปีขึน้ไป ร้อยละ 11.1 (6)ความรู้และประสบการณ์ด้านศูนย์
ส่ือการศกึษา ไมมี่ร้อยละ  80.6   มีความรู้และประสบการณ์ด้านศนูย์ส่ือการศกึษา ร้อยละ 19.4  เคยได้รับ
การฝึกอบรมและสมัมนาด้านศนูย์ส่ือการศึกษา  ร้อยละ  8.3    ศึกษาค้นคว้าเอกสารและต าราด้านศนูย์
ส่ือการศกึษาด้วยตนเอง  ร้อยละ  6.1 และเคยท างานรับผิดชอบในด้านศนูย์ส่ือการศกึษา  ร้อยละ  5.0 

 
ตอนที ่ 2ความตอ้งการศูนย์สือ่เพือ่ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
ความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ของครูระดบัปฐมวยั พบวา่   
1.ความต้องการของครูในด้านการบริหารศนูย์ส่ือมีดงันี ้

1.1 ด้านกรอบแนวคิดของการจดัตัง้ศนูย์ส่ือ พบว่ามีความต้องการด้านปณิธานอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ คือ การสง่เสริมให้ครูปฐมวยัน านวตักรรมวิจยัและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้พฒันาเด็กปฐมวยั 

1.2 ด้านโครงสร้างของศูนย์ส่ือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือฝ่ายงานวิชาการด้านพัฒนา
หลกัสตูรและการสอน 

1.3ด้านบคุลากรของศนูย์ส่ือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ฝ่ายวิจยัและพฒันาส่ือ 
2. ความต้องการของครูในด้านวิชาการของศนูย์ส่ือพบวา่ 

2.1ด้านการส่งเสริมการพฒันาความรู้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ พฒันาครูโดยการศึกษาดู
งาน เข้าร่วมประชมุสมัมนา 

2.2 ด้านการวิจัยและประเมินส่ืออยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การศึกษาวิจัยส่ือตามความ
ต้องการ 

3. ความต้องการของครูในด้านการบริการของศนูย์ส่ือพบวา่ 
3.1 การบริการจดัหาและผลิตส่ือใหม ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ จดัหาและผลิตส่ือทกุเดือน 
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3.2 การบริการยืมส่ือ อยูใ่นระดบัมากคือ ยืมครัง้ละ 3 ชิน้ 
3.3 ระยะเวลาในการยืมส่ือ อยูใ่นระดบัมาก คือ จ านวน 10 วนั 
3.4บริการตอบค าถามและค้นคว้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ให้บริการตอบค าถามบน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
3.5 บริการให้ค าแนะน าและปรึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ให้ความช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาด้านส่ือ 
4. ความต้องการของครูด้านประเภทของส่ือพบว่า มีความต้องการส่ือประสมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  
5. ความต้องการของครูด้านประเภทของส่ือส าหรับเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ส่ือและ

วสัดอุปุกรณ์ประกอบกิจกรรมเกมการศกึษา 
6. ความต้องการของครูด้านการจดัสภาพแวดล้อมของศนูย์ส่ือพบว่า 

6.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ส่ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือมีการจัดสนามเด็ก
เลน่กลางแจ้งส าหรับให้บริการ 

6.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายในของศูนย์ส่ืออยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการจัดป้ายนิเทศ
เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ส่ือและนวตักรรม   

7.ความต้องการของครูด้านสถานท่ีตัง้ของศนูย์ส่ือ พบวา่ 
7.1 บริเวณท่ีตัง้ศนูย์ส่ืออยูใ่นระดบัมากคือ บริเวณโรงเรียนอนบุาลประจ าอ าเภอ 
7.2 การเลือกพืน้ท่ีตัง้ศนูย์ส่ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ศนูย์ส่ือมีบริเวณกว้างขวาง 

8. ความต้องการของครูด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก มีดงันี ้ 
8.1 ด้านอาคารสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุคือ มีห้องเตรียมการประชมุ 
8.2 ด้านสภาพแวดล้อมของห้องอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ คือ ระบบแสงสวา่ง 
8.3 ด้านเคร่ืองมืออยูใ่นระดบัมากคือ เคร่ืองมือส่ือสาร 

 

อภปิรายผล 
อภิปรายผลความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการศนูย์ส่ือเพ่ือการศกึษา 
1. ด้านการบริหารศูนย์ส่ือครูระดับปฐมวัยมีความต้องการให้จัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริม

พฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยัโดยเฉพาะ โดยให้ศนูย์ส่ือก าหนด ปรัชญา วิสยัทศัน์ และ ปณิธานของศนูย์
ส่ืออย่างชดัเจน คือ การส่งเสริมให้ครูน านวตักรรมวิจยัและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้พฒันาเด็กปฐมวยั มี
การก าหนดโครงสร้างของศนูย์ส่ือ ให้มีฝ่ายวิชาการเพ่ือสนบัสนนุการบริการทางการศกึษาเป็นการเพิ่มพนู
ความรู้ เสริมสร้างบคุลิกภาพ เจตคติ และประสบการณ์ ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน มีบคุลากร
ของศนูย์ส่ือ  ท่ีสามารถท าการวิจยัและพฒันาส่ือสามารถสนบัสนนุชว่ยครูในการวิจยัและพฒันาส่ือรวมทัง้
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การพฒันาส่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการสร้างผลงานทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับ  
ชยัยงค์  พรหมวงค์ (2552:16 -17) กล่าวว่า ศนูย์ส่ือมีความจ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง แนวคิด และกรอบ
กลาง ส าหรับด าเนินงานของศนูย์ส่ือการศกึษาครอบคลมุ ปรัชญา วิสยัทศัน์ และปณิธาน 

2. ด้านวิชาการของศูนย์ส่ือ ครูระดับปฐมวัยมีความต้องการในการพัฒนาความรู้โดย 
การศึกษาดงูาน เข้าร่วมประชุมสมัมนา ทัง้นีพ้บว่า ครูผู้สอนในระดบัปฐมวยั ส่วนหนึ่งไม่ได้จบในสาขา
การศกึษาปฐมวยั จงึต้องการแสวงหาความรู้โดยการสง่เสริม ความรู้ด้านปฐมวยัและวิธีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือน าความรู้นัน้มาพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ              เอก
วิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2548:231-235) กล่าวว่า ศูนย์ส่ือ มีหน้าท่ีในด้านการให้การศึกษา  ฝึกอบรม ซึ่งจะ
จดัการฝึกอบรมความต้องการ และปัญหาท่ีต้องการแก้ไขในขณะนัน้ การให้ ฝึกอบรม และศกึษาดงูานจะ
ชว่ยให้คณุภาพของการจดัการเรียนการสอนได้รับการพฒันาและปรับปรุงให้ดีขึน้  

3. ด้านการบริการของศนูย์ส่ือควรมีการจดัหาและผลิตส่ือใหม่ ให้บริการยืมส่ือ บริการตอบ
ค าถามและค้นคว้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านส่ือ ศนูย์ส่ือการศึกษา
จะต้องเตรียมการด้านสนเทศต่างๆเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเป็นประจ า  ให้ทราบถึงวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอน
ประเภทต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีศนูย์จะเสนอบริการ ท าให้ผู้ ใช้บริการทราบความเคล่ือนไหวของ
ข้อสนเทศและความเคล่ือนไหวของศนูย์ส่ือการศกึษา 

4. ด้านประเภทของส่ือส าหรับครูระดบัปฐมวัย ครูระดบัปฐมวัยมีความต้องการส่ือประสม 
เพราะมีส่ือและแหล่งเรียนรู้หลายประเภทมาใช้ร่วมกนัรวมถึงวิธีการท่ีน่าสนใจโดยมีการจดัล าดบัขัน้ตอน
ของเนือ้หาท าให้เรียนรู้ได้ง่ายส าหรับเดก็ปฐมวยัซึง่สอดคล้องกบั วาสนา  ทวีกลุทรัพย์ (2555: 13) กลา่วว่า 
ส่ือประสมเป็นการน าเอาส่ือการสอนหลายๆอยา่งมาสมัพนัธ์กนัและมีคณุคา่ท่ีสง่เสริมซึง่กนัและกนั ส่ือการ
สอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะท่ีส่ือการสอนอีกอย่างหนึ่งใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของ
เนือ้หา การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสท่ีผสมผสานกัน ได้ค้นพบ
วิธีการท่ีจะเรียนสิ่งท่ีต้องการได้ด้วยตนเองมากย่ิงขึน้ 

5. ด้านประเภทของส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครู มีความต้องการส่ือประเภท
อปุกรณ์ประกอบกิจกรรมเกมการศกึษาเน่ืองจากเกมการศกึษาเป็นหนึง่ในกิจกรรมประจ าวนัท่ีช่วยสง่เสริม
พัฒนาด้านสติปัญญา เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ และมีหลาย
กฎเกณฑ์สอดคล้องกับ ลัดดา  นีละมณี (2531:41) กล่าวว่า เกมการศกึษาเป็นส่ือท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กหลายๆด้านเพราะการเล่นเกม
การศึกษาเป็นพืน้ฐานในการเตรียมความพร้อมทัง้ 4 ด้านเพราะเด็กจะได้เรียนรู้การสงัเกต  การจ าแนก
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เปรียบเทียบจดัหมวดหมูแ่ละการเช่ือมโยงซึง่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นทกัษะพืน้ฐานในการคิดและเป็นพืน้ฐานการ
ท างานของเดก็ในอนาคต 

6. ด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์ ส่ือเ พ่ือส่ง เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย( 1)  การจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกศนูย์ส่ือควรมีการจดัสนามเด็กเล่นกลางแจ้งส าหรับให้บริการซึง่สนามเด็กเลน่เป็น
สถานท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น ออกก าลงักาย เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทุกด้าน และสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไปได้ตามความต้องการ สามารถเลือกจดัให้เหมาะสมกบัระดบัการศกึษา (2) สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์ส่ือครูต้องการให้มีการจัดป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ส่ือและนวัตกรรมทางด้าน
การศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัปฐมวัยโดยอาจจะอยู่ในพืน้ท่ี
ต้อนรับด้านหน้าของศนูย์ส่ือ โดยเป็นบริเวณโลง่ ซึง่อาจใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้  หรือแสดงผลงานของ
ศนูย์ส่ือ 

7. ด้านสถานท่ีตัง้ของศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (1) บริเวณท่ีตัง้ศูนย์ส่ือ
ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความต้องการให้จัดตัง้ศูนย์ส่ือท่ีโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอเน่ืองจากเป็น
ศนูย์กลางของการคมนาคมสามารถเดนิทางได้อยา่งสะดวก ควรเลือกสถานท่ีตัง้เป็นใจกลางหรือศนูย์กลาง
ของสถานศกึษาตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการบริการ (2) การเลือกพืน้ท่ีตัง้ศนูย์ส่ือครูมีความต้องการศนูย์ส่ือควร
มีบริเวณกว้างขวางเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัครูและเด็กปฐมวัย และสามารถขยายศนูย์ส่ือตอ่ไปได้ใน
อนาคต 

8.ด้านการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกของศนูย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ครูมี
ความต้องการห้องตา่งๆ ได้แก่ ห้องเตรียมการก่อนการประชมุ เพ่ือใช้ในการจดัเตรียม วสัด ุอปุกรณ์ เพ่ือใช้
ในการประชุม อบรม   ควรมีการวางระบบแสงสว่างเพ่ือให้มีแสงสว่างเพียงพอกับการใช้งาน รวมถึงมี
เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัครูการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งท่ีศนูย์ส่ือจดัไว้ให้
โดยเฉพาะเพื่อชว่ยให้การปฏิบตังิานมีความสะดวกและรวดเร็วขึน้ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
บทสรุป 

      ครูระดับปฐมวัยมีความต้องการให้จัดตัง้ศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางท่ีให้การบริการการศึกษา
ด้านปฐมวยัโดยมีโครงสร้างของระบบการบริหาร วิชาการ และบริการ เป็นสถานท่ีรวบรวมส่ือวสัด ุอปุกรณ์
ตลอดจนวิธีการ สนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสตปัิญญาได้สมวยั และเป็นการพฒันาคณุภาพการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนส าหรับครูระดบัปฐมวัย ให้สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการจดัการศึกษาในระดบั
ปฐมวยั 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ควรส่งเสริมครูผู้สอนระดบัปฐมวยั ในด้านวิจยัด้านการผลิตส่ือและนวตักรรมทางด้านปฐมวัย
เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการผลิตส่ือการสอนเพ่ือพฒันาเด็กปฐมวยั  

  2. ควรมีบคุลากรในด้านบริการให้ค าแนะน าและปรึกษา ให้ความชว่ยเหลือและแก้ปัญหาด้านส่ือ 
3.ควรมีการวิจยัเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุการใช้ส่ือการศกึษาส าหรับครูระดบัปฐมวยั 
4.จากการวิจยัพบวา่ ครูระดบัปฐมวยั ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม 

เขต 2 มีความต้องการส่ือประสม จงึควรวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาส่ือประสมท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  
5.ควรท าการวิจัยเก่ียวกับแบบจ าลองศูนย์ส่ือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงาน
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
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Achievement  and   Scientific Creative Thinking   of  Mathayom Suksa  1 Students of  

Expanded Opportunity  Group School  Phasicharoen  District Office  in  Bangkok  
 

นางสาวจินตนา รุ่งเรือง  
วดัทองศาลางาม 

Eef7469@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยา
ศาสตร์กบัเกณฑ์ผา่นร้อยละ 80 และ (2) เปรียบเทียบความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนดงักลา่ว 
ที่เรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 กลุม่ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัทองศาลางาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 
จ านวน 21 คน ใน 1 ห้องเรียน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ เคร่ืองมอืที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ี

 ผลการวิจยั พบวา่ (1) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส สงักดัส านกังานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร หลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เฉลีย่ร้อยละ 83.05 สงูกวา่คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และ (2) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ:  มธัยมศกึษา,  ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์,  โครงงานวิทยาศาสตร์,  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     โครงงานวิทยาศาสตร์, ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

 The purposes of this research were to ( 1)  compare against the 80 per cent passing 

criterion the science project learning achievement of Mathayom Suksa I students of education 

expansion schools under Phasi Charoen District Office, Bangkok Metropolitan Administration, 

who learned by using a science project training activities package; and ( 2)  compare the 

students’ Scientific creative thinking science scores before and after learning by using the 

science project training activities package. 

 The research sample consisted of 21 Mathayom Suksa I students in an intact 

classroom of Wat Thong Sala Ngarm School during the second semester of academic year 

2014, obtained by cluster random sampling. The treatment instrument was a science project 

training activities package. The data collecting instruments were a science project learning 

achievement evaluation form, and a test on creative thinking in science.  Statistics employed 

for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

 The research findings were as follows: (1) after learning by using the science project 

training activities package, Mathayom Suksa I students of education expansion schools under 

Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration, had the science project learning 

achievement mean score of 83.05 per cent which was significantly higher than the 80 per cent 

passing criterion; and (2) the post-learning scores on Scientific creative thinking of the students 

learning by using the science project training activities package were significantly higher than 

their pre-learning counterpart scores at the .01 level. 

 

Keywords: Secondary school, activities packages on the topic of  science project, Science  

          project, Science project learning achievement, Scientific creative thinking 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจบุนัสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อ

การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้เห็นความส าคญัของการคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ อีกเร่ืองหนึง่ท่ีนอกเหนือจากทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จงึได้ก าหนด

เป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ ให้นกัเรียนได้มีโอกาสฝึกความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ

เรียนรู้เนือ้หาและหลกัการในวิชาวิทยาศาสตร์เป้าหมายดงักล่าวสอดคล้องประสาร  มาลากลุ  ณ  อยธุยา  

(2537: 16  ) ท่ีกลา่วไว้วา่ “ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การมีความคดิเห็นท่ี

แปลกๆใหม่ๆ  และเป็นกระบวนการทางสมองของบคุคลท่ีคิดได้ หลายแง่ หลายมมุ หลายทิศทาง ซึง่ในท่ีสดุ

จะท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึน้” แตส่ภาพในปัจจบุนัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงาน และความคดิสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนยงัตกต ่า ในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน ก็ยงัไม่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิด 

กิจกรรมการเรียนการสอนยงัไม่จงูใจให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั และน าไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนยังไม่เน้นกระบวนการให้ผู้ เรียนได้พัฒนา และการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นกัเรียนขาดคณุลกัษณะการช่างสงสยั และใฝ่หาค าตอบ (กรมวิชาการ 

กระทรวงศกึษาธิการ 2543: 112) ดงันัน้ หลกัสตูรการเรียนการสอน จงึควรเปล่ียนแปลงให้นกัเรียนได้มีการ

พฒันาด้านการคิด โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และจากผลการประเมินภายนอก

ของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) พบว่า มาตรฐานท่ี 1 

ตวับง่ชีท่ี้ 4 คิดเป็น ท าเป็น  และตวับง่ชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  ส านกังาน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ขาดความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น คิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ คิด

สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง ไมส่ามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตา่งๆ สว่นใหญ่ไมก่ล้าแสดงออก ชิน้งานท่ีให้

นกัเรียนท าส่วนใหญ่จะคล้ายกนั ไม่มีความแปลกใหม่ ยึดถือในกรอบความคิดเดิม และขาดกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตของนกัเรียน 

ในอนาคต เดอโบโน (DeBono 1982 อ้างถึงในพฒันานสุรณ์ สถาพรวงศ์ 2533: 15-16)  กลา่ววา่ สิ่งท่ีชว่ย

ให้ผู้ เรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้นัน้ผู้ เรียนต้องรู้จกัคดิให้สร้างสรรค์  

 จากการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  ส านกังานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านมา พบว่า ระหว่างเรียนเม่ือครูให้ยกตัวอย่างหรือขยายความรู้ นักเรียนจะไม่

สามารถเพิ่มเติมได้ หรือได้แตใ่ช้เวลาในการคิดนาน เม่ือให้สรุปบทเรียนในรูปแผนท่ีความคิดก็จะมีรูปแบบ

ท่ีซ า้ๆกนั ท าให้ทราบวา่นกัเรียนมีปัญหาด้านทกัษะการคดิ ซึง่ปัญหานีมี้ความสอดคล้องกบั  

ผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  (องค์การมหาชน) รอบสาม 

เม่ือปี 2554 มาตรฐานท่ี 1 ตวับ่งชีท่ี้ 4 คิดเป็น  ท าเป็น ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ และตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต ่ากว่ามาตรฐาน จึงได้ข้อมลูจากการเสนอแนะของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ว่าการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์  และฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาในขัน้ตอนต่างๆของการท าโครงงาน ซึ่งจะส่งผลให้นกัเรียนเกิดความรู้ความ

เข้าใจเนือ้หาวิชา  พฒันานกัเรียนด้านความคิดและผลสมัฤทธ์ิให้ดีขึน้  ดงันัน้การท่ีจะพฒันาถึงผู้ เรียนได้

อยา่งทัว่ถึงต้องมีการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานอย่างสม ่าเสมอในชัน้เรียน เพ่ือเป็นการฝึกความช านาญใน

เร่ืองการคิด โดยครูต้องเป็นผู้คอยกระตุ้นความคิดด้วยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  ใน
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สภาพบรรยากาศท่ีผู้ เรียนได้ปฏิบตัิและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเตม็ท่ี สอดคล้องกบั นกัการศกึษาหลาย

ท่าน ท่ีกล่าวถึงความส าคญั และประโยชน์ของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีจะเกิดตอ่ผู้ เรียนดงัเชน่ ภพ 

เลาหไพบลูย์ (2537: 275-276) ได้กล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี

เกิดแก่ผู้ เรียนไว้พอสรุปได้ว่า  เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา ชว่ยท า

ให้นกัเรียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ช่วยพฒันาเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร์และคณุสมบตัิอ่ืนๆ เช่น ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความมีวินยัใน

ตนเองและความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ตามท่ี ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 4) ได้กล่าวถึง

ประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนได้มีประสบการณ์

ตรงในการศกึษาค้นคว้าหรือวิจยัเบือ้งต้น เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีโอกาสท่ีจะแสดงออก พฒันา

ความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา ฝึกการท างาน

ร่วมกับผู้ อ่ืน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พิทักษ์ เชียงนอก (2540:  21 ) ได้ท าการศึกษา

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่า 

ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในขัน้ตอนต่างๆในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือการท่ีนักเรียนได้มี

โอกาสฝึกใช้ทักษะกระบวนการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ต่างๆประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี สอดคล้องกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548: 258 ) กล่าวถึง

จดุเน้นของโครงงานวิทยาศาสตร์ว่า หลกัการของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นอกจากเพ่ือผลส าเร็จของ

โครงงานแล้วยงัต้องฝึกทกัษะกระบวนการตา่งๆให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีวิธีคดิและวิธีการท างาน

แบบนกัวิทยาศาสตร์ และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2531: 56 ) ได้กล่าวถึง

คุณประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีความส าคญัและก่อประโยชน์แก่

นกัเรียนโดยตรง เป็นการฝึกให้นกัเรียนรู้จกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างความสมัพนัธ์อันดีกบัครูกบัเพ่ือน

ร่วมงาน รู้จักท างานอย่างเป็นระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

 เพ่ือแก้ปัญหาส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม

โรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งระดบัคณุภาพการศกึษายงัไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายของมาตรฐานการ

เรียนรู้และคณุภาพของผู้ เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร  ด้วยเหตผุลท่ีกล่าวมา ท าให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะ
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ทดลองสอนโครงงาน เพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสงูขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชุด

กิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ กบัเกณฑ์ผา่นร้อยละ 80 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นิยามศัพท์ 

1.  มธัยมศกึษา  หมายถึง นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัทองศาลางาม สงักดัส านกังาน 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง  กิจกรรมท่ีก าหนดให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตามขัน้ตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 11 ขัน้ตอน เพ่ือตอบ

ปัญหาท่ีสงสัย ค้นพบความรู้ใหม่ ท าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ  และท าการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วยทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการมีเจตคติท่ีดี

ทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าเสนอผลการศกึษา ภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.  โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามความสนใจ โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบตัิและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ภายใต้การแนะน า ชว่ยเหลือและดแูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ได้จากคะแนนจากการปฏิบตักิิจกรรมการท าโครงงานตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 11 แผนการ

เรียนรู้  และคะแนนจากแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์  แบง่เป็น 2 ตอน  ตอน

ท่ี 1  แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 17 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นแบบอตันยั จ านวน 12 ข้อ  โดยใช้ชดุกิจกรรม

ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในการทดลอง 
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       5.   ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีแปลกใหม่ 
โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่จะแสดงถึงความคิดคล่อง ความคดิยืดหยุ่น ความคดิริเร่ิม และ
ความคดิละเอียดลออ 
        ความคดิคลอ่ง หมายถึง ปริมาณความคิดท่ีเกิดขึน้ไมซ่ า้กนัในเร่ืองเดียวกนัจากสถานการณ์ท่ี
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
      ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง การแสดงความคิดได้หลายประเภทและหลายทิศทางจาก
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
       ความคิดริเร่ิม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ า้กับคนอ่ืน ในการแก้ปัญหาหรือการแสดง
ความคดิจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 

      ความคิดละเอียดลออ หมายถึง การคิดให้ได้รายละเอียดท่ีสมบูรณ์ ในการคิดแก้ปัญหาหรือ
การแสดงความคดิจากสถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
 ซึง่วดัได้จากคะแนนการท าแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.  นกัเรียนได้รับการพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ 
3.  ครูมีแนวทางในการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ และพฒันาความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

 

วิธีการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส 

ส านกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน  272  คน  จดัเป็น 10  

ห้องเรียน โดยคละความสามารถ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  1 

โรงเรียนวดัทองศาลางาม ส านกังานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2556 

จ านวน  1 ห้องเรียน จ านวน  21 คน ซึง่ได้จากการสุม่แบบกลุม่ 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
เคร่ืองมือการวิจยัประกอบด้วย 
2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ จ านวน 11 แผนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้สิน้ 23 ชัว่โมง  
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

       2.2.1 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 17 ข้อ มีคา่ความเท่ียงเท่ากับ 
0.69 และแบบอตันยั จ านวน 12 ข้อ มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั 0.59 

        2.2.2 แบบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ี

ผู้วิจยัพฒันาขึน้ เป็นแบบอตันยั จ านวน  4  ข้อ มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั  0.78 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 3.1 ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์กับกลุ่มตวัอย่าง ก่อนใช้ชุดกิจกรรมฝึกท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 3.2  ด าเนินการทดลอง กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน ซึ่งมีทัง้หมด 11 
แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 23 ชัว่โมง 
 3.3  เม่ือเสร็จสิน้การใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน ท าการทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์และแบบวดัความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ชดุเดมิ 
 3.4   ตรวจให้คะแนนแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์และแบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบ

วตัถปุระสงค์การวิจยัตอ่ไป 

      4.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
 4.1 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์กบัเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80 
 4.2 เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ คา่ที (t-test) 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

1.  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกท า

โครงงาน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.05 สงูกวา่คะแนนตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.  การศกึษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์  สงูกวา่ก่อนใช้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ขยายโอกาส ส านกังานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจยัอภิปรายผลเป็นประเดน็ตา่งๆดงันี ้
 1.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ท าโครงงาน มีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 83.05  เป็นคะแนนผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดไว้ 
ร้อยละ 80   ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา  เรืองศิลป์ 
(2549) อภิญญา  ซ่ือตระกลูพานิชย์  (2550)  จิตติพงศ์  ปะกิระเนย์  (2552) ซึ่งพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการ
ฝึก โดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ ท่ีเป็นเช่นนีมี้สาเหตมุาจาก  ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนตามขัน้ตอน
และการวดัประเมินผลตามสภาพจริงครบทกุขัน้ตอนโดยละเอียด และมีความสอดคล้องกบัโครงสร้างการ
จดัล าดบัขัน้ตอนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน 11 ขัน้ตอน ของนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และ
ประจวบจิตร ค าจัตุรัส (2553) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ตอนของ
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างตอ่เน่ือง ท าให้เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้จนเกิดการเรียนรู้ตามมา
ในท่ีสดุ รวมทัง้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการท่ีท าให้นกัเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรม และมีความ
ร่วมมือในการเรียนรู้ นกัเรียนมีอิสระในการคดิหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
พบวา่ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์การวิ จัยท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีเ้ป็น
เพราะกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ เน่ืองจากการเรียนรู้
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กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา การทดลอง มี
การตัง้ปัญหาแล้วให้นกัเรียนคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการคิด เช่น การจดักิจกรรม 
เร่ืองการลงมือท าโครงงาน จากการสังเกต พบว่า นักเรียนชอบถามค าถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้นท่ีจะท าชิน้งานจากความคิดของกลุม่ สนใจซกัถามเพื่อแก้ปัญหาหรือค าถามท่ีไมเ่ข้าใจ มีความ
อดทนในการท างาน เม่ือทดลองท าชิน้งานแล้ว เกิดความล้มเหลว แตย่งัมีแรงจงูใจท่ีจะท างานไปสูจ่ดุหมาย
ท่ีตัง้ไว้ซึง่สิ่งตา่ง ๆ ซึง่กิจกรรมเหลา่นีส้ง่ผลให้นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ และจาก
ผลงานของนกัเรียนท่ีได้ท าโครงงานนัน้ พบว่า นกัเรียนแต่ละกลุ่มได้ท าโครงงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
แปลกใหม่ ไม่ค่อยซ า้กัน ดงันัน้ ผลงานดงักล่าวนอกจากเกิดขึน้จากความคิดสร้างสรรค์แล้วยงัเป็นการ
สร้างบรรยากาศและสีสนัในชัน้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะได้ชิน้งานท่ีแปลก ๆ ท่ีเกิดจากแนวคิดของผู้ เรียน 
พฤติกรรมดังกล่าวนัน้ มีลักษณะสอดคล้องตามหลักการเ รียน รู้ตามท ฤษฎีการสร้างความ รู้  
Constructionism ท่ีกล่าวว่าความรู้ไม่ได้มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะ
เกิดขึน้และสร้างขึน้โดยผู้ เรียนเอง การเรียนรู้จะ เกิดขึน้ได้ดีก็ต่อเม่ือผู้ เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง 
(Learning by doing) รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตวัของผู้ เรียนเอง ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึง่ผู้ เรียนจะสามารถเก็บข้อมลูจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเก็บเข้าไปเป็นโครงสร้าง ของความรู้
ภายในสมองของตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเอาความรู้ภายในท่ีตนเองมีอยู่แล้วแสดงออกมาให้เข้ากบั  
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเร่ือย ๆ ได้ คือ ผู้ เรียนจะเรียนรู้เองจากประสบการณ์ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก แล้วน าข้อมลูเหล่านีก้ลบัเข้าไปบนัทกึในสมองผสมผสานกบัความรู้ภายในท่ีมีอยู่แล้ว
แสดงความรู้ออกมาสูส่ิ่งแวดล้อมภายนอก ดงันัน้ในการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองจะได้ผลดีถ้าหากว่าผู้ เรียน
เข้าใจในตนเอง มองเห็นความส าคญัในสิ่งท่ีเรียนรู้และสามารถเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับ
ความรู้เก่า และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึน้มา ซึ่งทัง้หมดจะอยู่ภายใต้ประสบการณ์และบรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ ดงันัน้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์จงึเป็นการช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามค าแนะน าในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในห้องเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ เ รียน ผลการวิจัยนีมี้ความ
สอดคล้องกบัณฐัพงศ์ ฉลาดแย้ม (2547) ท่ีได้ศกึษาการพฒันากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 โรงเรียนในอ าเภอ ศรีบุญเรือง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
หนองบวัล าภ ูเขต 1 ผลการศกึษาพบวา่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจยัท าขึน้สามารถฝึกผู้ เรียนให้มี
ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูขึน้ และผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนความคดิสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ ความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัท่ี ประสาร  มาลากุล   ณ  อยุธยา  (2537:  16)  ได้กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความคิดท่ีมุ่งแก้ปัญหาหรือประดิษฐ์คิดค้นในแนวทางท่ีใหม่  
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แปลกแตกต่างจากเดิม และมีคุณค่าเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพร  วัฒนานนท์ 
(2539: 11) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาการมีความคิดเห็นท่ี
แปลกๆ ใหม่ๆ และเป็นกระบวนการทางสมองของบุคคลท่ีจะคิดได้หลายแง่หลายมมุ หลายทิศทาง ซึ่งใน
ท่ีสดุจะท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึน้ ด้วยเหตนีุก้ารใช้ชดุกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการสอนโดยการ
ก าหนดขัน้ตอนท่ีมีการตัง้ปัญหาให้กับนกัเรียนและให้นกัเรียนฝึกคิดแก้ปัญหาโดยการตัง้สมมติฐาน แล้ว
เป็นขัน้ทดลองท าตามความคิดท่ีคิดไว้ จากนัน้ก็มาวิเคราะห์ดผูลท่ีเป็นไปได้แล้วมาสรุปผลร่วมกนั ซึ่งการ
เรียนรู้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการฝึกให้มีอิสระในการคิดมีการส่งเสริมให้เกิดความคิดคล่อง 
ความคิดยืดหยุ่น และแนวการหลีกเล่ียงค าตอบท่ีอยู่ในแนวเดียวกันจึงท าให้เกิดความคิดริเร่ิมด้วย การ
เปล่ียนแปลงความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์จงึสงูขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

     1.1  ครูผู้สอน 

            1)  ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นกัเรียนเก่ียวกบัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็นความรู้

ใหม ่เชน่ จดัหาหนงัสือวารสารเอกสารทางวิชาการ หนงัสือวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้ามากขึน้ 

        2)  ครูผู้สอนต้องค านึงถึงพืน้ฐานการเรียนรู้แบบกลุ่มของนกัเรียน การแนะน าเบือ้งต้นจะเป็น

การกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของสมาชิกกลุ่ม การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ให้

นกัเรียนเกิดความตระหนกักระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึน้ 

         3)  ครูผู้สอนควรจดัให้นกัเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความรู้ใหม่ๆในการ

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 4)  ครูผู้สอนควรจดัหาวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเพ่ือให้นกัเรียนขอค าปรึกษา
ในเร่ืองท่ีครูไมส่ามารถให้ค าปรึกษาได้ 
 5)   ครูผู้สอนควรจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน 
เชน่ ห้องท างาน ห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ 
 6)   ครูผู้สอนควรจดัเวลาให้นกัเรียนได้มีเวลาท าโครงงานในชัว่โมงท่ีว่างเพ่ือท่ีจะได้สามารถ
ติดตามดูแลโครงงานได้ตลอดและสามารถท่ีจะให้ค าปรึกษาในเร่ืองการใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่าง
ปลอดภยั 
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 7)   คอยให้ก าลังใจแก่นักเรียน ไม่ให้เกิดความท้อถอยในระหว่างการทดลองในเร่ืองท่ีท า
โครงงาน 
 8)   ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา สามารถน ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้ 
ไปพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  และการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ได้เป็นอยา่งดี เพราะเป็นชดุกิจกรรมท่ีเร่ิมต้นฝึกกิจกรรม ตัง้แตท่กัษะขัน้พืน้ฐาน ทกัษะขัน้ผสมไปจนถึงการ
รู้จกัโครงงานวิทยาสาสตร์ แนวทางในการท าโครงงานวิทยาสาสตร์ ท่ีสามารถท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
เป็นผลส าเร็จ ตลอดจนถึงขัน้ตอนการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นรูปเล่มและจัด
แสดงผลงานการท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
 9)  ในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
อภิปรายถึงสถานการณ์ต่างๆได้อย่างอิสระโดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษาให้ค าชีแ้นะเป็นรายกลุ่ม เพ่ือให้
นกัเรียนมีความคิดเก่ียวกับปัญหาท่ีหลากหลาย และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายปัญหาของกลุ่มต่างๆ
ตามความเหมาะสม 
  10)  ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงแผนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะกบัสถานการณ์
ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เพ่ือให้นกัเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 1.2   ผู้บริหารโรงเรียน 
 1)  ผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าใจการท าโครงงานวิทยาศาสตร์วา่เป็นการสง่เสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างดี และนกัเรียนจ าเป็นต้องใช้วสัดอุปุกรณ์หรือสถานท่ีของโรงเรียน
ทัง้ในและนอกเวลาเรียน ดงันัน้ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนในด้านวสัดอุุปกรณ์
สารเคมี สถานท่ี และเวลาท่ีท าโครงงาน 
 2)  ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงผลงานของนักเรียนเข้าร่วม
แสดงหรือประกวดในโอกาสตา่งๆตามความเหมาะสม 
  2.   ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
              2.1 ควรท าการวิจัยโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์นีก้ับนักเ รียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กบัเขตอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกนักบักลุ่มตวัอย่าง และโรงเรียนอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะสภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งจากกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยั 
               2.2  ควรท าการวิจยัลกัษณะเดียวกนันี ้กบันกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ เชน่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  
โดยปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ ความรู้และความสนใจของนกัเรียน 
         2.3  ควรท าการวิจยัศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์กับตวัแปร
อ่ืนๆ เชน่ เจตคตทิางวิทยาศาสตร์ และการคดิอยา่งมีเหตผุล 
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         2.4   ควรท าการวิจยัลกัษณะเดียวกนันี ้โดยเร่ิมจากนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เพ่ือปลกูฝัง
ลักษณะนิสัยในการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการสร้างเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ตัง้แตเ่ดก็ 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู (96408) มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน)  และ 2)  ศึกษา
ความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ของชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู โดย
สอบถามจากนกัศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงจากนกัศกึษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียน
เรียนชุดวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู ในภาคการศกึษาที่  2  ปีการศึกษา 2555 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทกัษะ ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช จ านวน 264 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ศกึษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 

ในการสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง นกัศึกษาสว่น
ใหญ่ประเมินในระดบัมาก ทกุด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม ตวัอยา่งกิจกรรมที่มีให้ในเว็บชว่ยให้ท ากิจกรรมได้ดี
ขึน้ การน าความรู้จากเอกสารการสอนมาท ากิจกรรม ความรับผิดชอบของนกัศกึษาในการท ากิจกรรม ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่ให้ในการท ากิจกรรม ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจกิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิได้มากขึน้ ความรู้จาก
การท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้ นอกจากนีน้ักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะว่ามีความเหมาะสมทุกกิจกรรมในระดบัมาก ทัง้ในด้านระยะเวลาในการท า
กิจกรรม และช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชานีไ้ด้ 

 

ค าส าคญั: คณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู, คณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริม 

    ทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) 

Abstract 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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              The objectives of the research entitled “A Study of the Quality of Practical Skill 

Activities in the Database System Management Course (96408)” were; 1) to study students’ 

opinions on the quality of self-study exercises in the Database System Management Course  2) 

to study students’ opinions on the quality of practical skill activities in the Database System 

Management Course. The sample of the study obtained through purposive random sampling 

technique consisted of 264 Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) undergraduate 

students who enrolled in the Database System Management Course, and attended practical skill 

training in the second semester of the 2012 academic year. The instrument used in the study 

was a questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, and mean.  

             Regarding to the students’ opinions on the quality of self-study exercises in the 

Database System Management Course, it was found that most of the students rated all aspects 

of the self-study exercises at high levels, namely, appropriateness of the exercises, usefulness 

of sample exercises on the website, usefulness of the instructional materials, students’ 

responsibility in doing the exercises, time allotment for doing exercises, application of 

knowledge gained from doing exercises to do practical skill activities, and linkage of 

knowledge gained from doing exercises to understand contents in instructional materials. 

Moreover, most of the students rated the quality of practical skill activities at high levels. They 

agreed on the appropriateness of the activities, and time allotment for doing the activities. The 

students also viewed that the activities helped them understand the course content. 

Keywords: Database System Management course, the quality of self-study exercises,  

          quality of practical skill activities 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลัก ได้แก่

เอกสารการสอนประจ าชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิชดุวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) 

ซึ่งเป็นส่ือการศกึษาท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความสนใจ

ในการศึกษาด้วยตนเองในระบบทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพในการ

น าไปใช้ยอ่มสง่ผลให้นกัศกึษาประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

นอกจากนีใ้นการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบางชดุวิชาจ าเป็นต้องมี

การฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะร่วมด้วย โดยในการฝึกใช้ 1) กิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ และ 2) แบบฝึกปฏิบตัิ

เสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) เป็นส่ือส าคญัเพื่อให้นกัศกึษาได้น าเนือ้หาความรู้ภาคทฤษฎีจากเอกสาร
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การสอนมาสู่การลงมือปฏิบตัิจริง และเป็นการเพิ่มพนูให้เกิดทกัษะความรู้เพิ่มยิ่งขึน้ ซึ่งชดุวิชาการจดัการ

ระบบฐานข้อมลูเป็นชดุวิชาท่ีต้องมีการฝึกดงักลา่ว 

ดงันัน้ในการวิจยันีจ้ึงต้องการศึกษาคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะและคณุภาพของแบบฝึก

ปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองประจ าชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจาก

นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนชดุวิชานีท่ี้เป็นผู้ ใช้แบบฝึกปฏิบตัิโดยตรง ซึ่งผลการวิจยัท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การ

ปรับปรุงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ และแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง (การบ้าน) ให้มี

คณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นกัศกึษา เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการศกึษามากยิ่งขึน้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วย
ตนเอง (การบ้าน) ชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู  

2. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุด
วิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู 

นิยามศัพท์ 

 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกับคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาการจดัการ
ระบบฐานข้อมลูและคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) หมายถึง ความรู้สึกของ
นกัศกึษาท่ีมีตอ่กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะของชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลูและคณุภาพของแบบ
ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) ของ ชดุวิชาวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู (96408)  
 คุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลและคุณภาพของ
แบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) หมายถึง กิจกรรมท่ีมอบหมายให้นกัศกึษาปฎิบตัิในแบบ
ฝึกชว่ยให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของชดุวิชา และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการท างาน
ได้ 

กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ หมายถึง เอกสารท่ีนักศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะท่ี
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยตามเนือ้หาท่ีนกัศึกษาได้รับขณะมาเข้ารับ
การฝึก 
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แบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) หมายถึง เอกสารประกอบชดุวิชาท่ีนกัศกึษาต้อง
ท าก่อนเพ่ือเตรียมความพร้อม และน ามาส่งในวันท่ีนักศึกษามาเข้ารับการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะท่ี
มหาวิทยาลยั  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลและ
คณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) ของชุดวิชาวิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมลูตาม  

2. เพ่ือเป็นการวางแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนของชุดวิชาวิชาการจัดการระบบ
ฐานข้อมลู ซึง่อยูใ่นแผนท่ีจะปรับปรุงชดุวิชาในภาคการศกึษาท่ี 2/2558 ตอ่ไป 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เส ริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล  
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1)  กลุม่ตวัอยา่ง 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู 

(96408) ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 566 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุด
วิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 และเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริม
ทักษะ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 4 รอบ ซึ่งในการฝึกในแต่ละรอบใช้เวลา 2 วันคร่ึง 
จ านวนนกัศกึษารอบละประมาณ 100 คน  ระหวา่งวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ ถึง 21 เมษายน 2556 จ านวน 264 
คน  
2) เคร่ืองมือการวิจยั 
 คร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคุณภาพของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมูล (96408) ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน 
ดงันี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน หลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู ่        วฒุิ
การศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน และสาเหตหุลกัท่ีเลือกเรียนหลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิตหรือวิทยาศาสตรบณัฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนท่ี 2   คุณภาพของแบบฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะด้วยตนเอง (การบ้าน) 
สอบถามความคิดเห็นของของนกัศกึษาเก่ียวกับ 1) ความพร้อมในการท ากิจกรรมก่อนเข้ารับการฝึก

ปฏิบตัิเสริมทกัษะ 2) ความเหมาะสมของกิจกรรม 3) ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีให้ในเว็บช่วยให้ท ากิจกรรมได้ดี
ขึน้ 4) การน าความรู้จากเอกสารการสอนมาท ากิจกรรม 5) ความรับผิดชอบของนกัศกึษาในการท ากิจกรรม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีให้ในการท ากิจกรรม 7) ความรู้จากการท ากิจกรรมชว่ยให้เข้าใจกิจกรรม
ในการฝึกปฏิบตัิได้มากขึน้ และ8) ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมาก
ขึน้ 

ส่วนท่ี 3   คุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัตเิสริมทักษะ 
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ ความพร้อมของนักศึกษาก่อนการเข้าฝึกปฏิบัติ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัศกึษาใช้ฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะทัง้ 5 กิจกรรม ในประเด็นของ ความเหมาะสม
ของกิจกรรม ระยะเวลาในการท ากิจกรรม และกิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชาได้ดีขึน้ กิจกรรมทัง้ 5 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การเขียนอีอาร์ไดอะแกรม กิจกรรมท่ี 2 การเขียนสคีมา กิจกรรมท่ี 3 การท า
นอร์มลัไลไลเซชัน่ กิจกรรมท่ี 4 การใช้ค าสัง่ในการนิยามข้อมลู (Data Definition Language: DDL) และ
กิจกรรมท่ี 5 การใช้ค าสั่งในการสืบค้นข้อมูล (Data Manipulation Language :DML) รวมทัง้ ความรู้
จากการฝึกปฏิบตัิช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้ ความมัน่ใจในการน าความรู้ในการฝึก
ปฏิบตัไิปใช้ในการสอบ โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งนกัศกึษาท่ีเข้าฝึกปฏิบตัิ
เสริมทกัษะ การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะไปประยุกต์ใช้ กิจกรรม
ช่วยพฒันาความสามารถทางความคิดของนกัศึกษา ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิ และ
ความเหมาะสมโดยรวมของกิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ 
3)  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการ
จดัการระบบฐานข้อมลู ระหวา่งวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ ถึง 21 เมษายน 2556 จ านวน 323 คน ปรากฏวา่ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 264 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 81.73 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้
น าแบบสอบถามดงักลา่วไปวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อหาผลสรุปการวิจยั  
4)  การวิเคราะห์ข้อมลู 
การศึกษาวิจัยเร่ืองนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมลู (96408) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 และ
ได้เข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ ซึง่เป็นผู้ ท่ีใช้กิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะและแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ
ด้วยตนเอง เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะและแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วย
ตนเองให้มีคณุภาพมากขึน้ในการปรับปรุงชดุวิชาต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณค่าความถ่ี ค่า
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ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียเป็นดังนี  ้
1) ระดบัการประเมิน 5 ระดบัเป็นดงันี ้
   คะแนน 5  หมายถึง  มากท่ีสดุ / ดีมาก 
   คะแนน 4   หมายถึง  มาก / ดี 
   คะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง / พอใช้ 
   คะแนน 2  หมายถึง  น้อย 
   คะแนน 1  หมายถึง  น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 
2) เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้
      คา่เฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง  มากท่ีสดุ / ดีมาก 
          คา่เฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง  มาก / ดี 
          คา่เฉล่ีย  2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช้ 
         คา่เฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  น้อย 
          คา่เฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1.  ข้อมลูทัว่ไป 

 1.1 จ านวนแบบสอบถามท่ีแจกให้กบันกัศกึษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะทัง้หมด 323 ฉบบั 
สง่กลบัคืนมา จ านวน 264 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 81.73 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกทัง้หมด 

 1.2 นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 70.08 รายละเอียดของข้อมลู

เป็นดงันี ้

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 185   70.08 
หญิง   79   29.92 
รวม 264 100.00 

  

1.3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 54.92 

รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
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อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 21 ปี     5   1.89 

21-30 ปี 145 54.92 
31-40 ปี   87 32.96 
41-50 ปี   25   9.47 
51-60 ปี    2   0.76 
รวม 26  100.00 

  

1.4 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีอาชีพพนกังานหรือลกูจ้างของหนว่ยงานเอกชน จ านวน 131 คน คดิเป็น

ร้อยละ 49.62 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนกังาน/ลกูจ้างของรัฐ   69 26.14 
พนกังาน/ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ   16   6.06 
พนกังาน/ลกูจ้างหนว่ยงานเอกชน 131 49.62 
ธุรกิจสว่นตวั   34 12.88 
ไมไ่ด้ท างาน   12   4.54 
ไมร่ะบ ุ     2   0.76 

รวม 264   100.00 

 

 1.5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,001 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.00 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

รายได้ตอ่เดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 15,001 บาท 132 50.00 
15,001 ถึง 20,000 บาท   59 22.35 
20,001 ถึง 30,000 บาท   36 13.64 
30,001 ถึง 40,000 บาท   20   7.58 
มากกวา่ 40,000 บาท   15   5.68 
ไมร่ะบ ุ     2   0.76 

รวม 264  100.00 
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 1.6 นกัศึกษาส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี-

สารสนเทศและการส่ือสาร วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 109 คน  

คดิเป็นร้อยละ 41.29 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

ก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)   20    7.57 
วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)   36  13.64 
วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 109  41.29 
วิทยาศาสตรบณัฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   99  37.50 

รวม 264 100.00 

  

 1.7 นกัศกึษาส่วนใหญ่ใช้วฒุิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรืออนปุริญญา 

ในการสมคัรเรียน จ านวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 65.15 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัรเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย   38 14.40 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)   14   5.30 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา 172 65.15 
ปริญญาตรี   34 12.88 
สงูกวา่ปริญญาตรี     6      2.27 

รวม 264  100.00 

  

 1.8 นกัศกึษาส่วนใหญ่เลือกเรียนหลกัสตูรนี ้เน่ืองจากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม จ านวน 154 คน  

คดิเป็นร้อยละ 58.33 รายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

สาเหตทุี่เลอืกเรียนหลกัสตูรนี ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 154 58.33 
ต้องการมีสถานะทางสงัคมที่ดีขึน้     8   3.03 
เป็นตวัอยา่งที่ดีของครอบครัว     7   2.65 
น าวฒุิไปปรับต าแหนง่/เงินเดือน/เลือ่นระดบั   92 34.85 
อื่นๆ     3   1.14 

รวม 264   100.00 



 

96 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

 

2. ความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน)  

 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมในการท ากิจกรรมก่อนเข้ารับการฝึก

ปฏิบตัิเสริมทกัษะท่ีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.39 ความเหมาะสมของ

กิจกรรม ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.84 ตัวอย่างกิจกรรมท่ีมีให้ในเว็บช่วยให้ท ากิจกรรมได้ดีขึน้  ระดับมาก 

คา่เฉล่ีย 4.07 การน าความรู้จากเอกสารการสอนมาท ากิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.04 ความรับผิดชอบ

ของนักศึกษาในการท ากิจกรรมระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.58 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีให้ในการท า

กิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.83 ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจกิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิได้มาก

ขึน้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.04 ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้  

ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.01 โดยรายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้

 

 
ความคิดเห็นของนกัศกึษาในด้าน 

ระดบัการประเมิน 

มากที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

คา่เฉลีย่ 
(S.D.) 

ระดบั 

1.ความพร้อมในการท ากิจกรรมก่อนเข้า
รับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

33 
(12.5) 

91 
(34.5) 

100 
(37.9) 

26 
(9.8) 

14 
(5.3) 

3.39 
(1.00) 

   ปานกลาง 

2.ความเหมาะสมของกิจกรรม 52 
(19.7) 

124 
(47.0) 

84 
(31.8) 

3 
(1.1) 

1 
(0.4) 

3.84 
(0.76) 

มาก 

3.ตวัอยา่งกิจกรรมที่มใีห้ในเว็บชว่ยให้ท า
กิจกรรมได้ดีขึน้ 

53 
(20.3) 

115 
(43.9) 

73 
(27.9) 

14 
(5.3) 

7 
(2.7) 

4.07 
(4.07) 

มาก 

4.การน าความรู้จากเอกสารการสอนมา
ท ากิจกรรม 

55 
(20.8) 

127 
(48.1) 

73 
(27.7) 

8 
(3.0) 

1 
(0.4) 

4.04 
(3.13) 

มาก 

5.ความรับผิดชอบของนกัศกึษาในการท า
กิจกรรม  

38 
(14.4) 

112 
(42.4) 

86 
(32.6) 

21 
(8.0) 

7 
(2.7) 

3.58 
(0.92) 

มาก 

6.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ให้ใน
การท ากิจกรรม 

54 
(20.5) 

129 
(48.9) 

66 
(25.0) 

12 
(4.5) 

3 
(1.1) 

3.83 
(0.84) 

มาก 

7.ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจ
กิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิได้มากขึน้ 

79 
(29.9) 

124 
(47.0) 

54 
(20.5) 

6 
(2.3) 

1 
(0.4) 

4.04 
(0.79) 

มาก 

8.ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วยให้เข้าใจ
เนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้ 

71 
 (26.9) 

130 
 (49.2) 

57 
 (21.6) 

6 
 (2.3) 

- 
 

4.01 
(0.76) 

มาก 
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3. ความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อมของนกัศึกษาก่อนการเข้าฝึกปฏิบตัิ  ระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.28 รายละเอียดของกิจกรรมท่ีนกัศึกษาใช้ฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะทัง้  5 กิจกรรม ใน
ประเดน็ของ ความเหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลาในการท ากิจกรรม และกิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาใน
ชุดวิชาได้ดีขึน้ กิจกรรมทัง้ 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 การเขียนอีอาร์ไดอะแกรม ความเหมาะสมของ
กิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.05 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.98 และกิจกรรมชว่ย
ให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.09 กิจกรรมท่ี 2 การเขียนสคีมา ความเหมาะสม
ของกิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.04 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.97 และกิจกรรม
ช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.05 กิจกรรมท่ี 3 การท านอร์มลัไลเซชัน่ ความ
เหมาะสมของกิจกรรม ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.83 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.74 
และกิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.84 กิจกรรมท่ี 4 การใช้ค าสัง่ใน
การนิยามข้อมลู (Data Definition Language : DDL) ความเหมาะสมของกิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 
3.89 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.93 และกิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชาได้ดี
ขึน้ ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.02 และกิจกรรมท่ี 5 การใช้ค าสั่งในการสืบค้นข้อมูล (Data Manipulation 

Language: DML) ความเหมาะสมของกิจกรรม ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.90 และกิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้  ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.99 
รวมทัง้ ความรู้จากการฝึกช่วยให้เข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้  ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.27 ความ
มัน่ใจในการน าความรู้ในการฝึกปฏิบตัไิปใช้ในการสอบ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.00 โอกาสในการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาท่ีเข้าฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  4.17 การน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไปประยุกต์ใช้  ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 
กิจกรรมชว่ยพฒันาความสามารถทางความคิดของนกัศกึษา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.28 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิ  ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.06 และความเหมาะสมโดยรวมของของกิจกรรมการฝึก
ปฏิบตั ิระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.25 โดยมีรายละเอียดของข้อมลูเป็นดงันี ้
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ความคดิเห็นของนกัศกึษาในด้าน 

ระดบัการประเมิน 
มากที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

น้อยที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

คา่เฉล่ีย 
(SD) 

ระดบั 

1.ความพร้อมของนกัศกึษาก่อน
การเข้าฝึกปฏิบตัิ 

24 
(9.1) 

69 
(26.1) 

137 
(51.9) 

24 
(9.1) 

10 
(3.8) 

3.28 
(0.89) 

ปาน
กลาง 

2.กิจกรรมที่1 การเขียนอีอาร์
ไดอะแกรม 

 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 

 กิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ 

 
 

76 
(28.8) 

73 
(27.7) 

84 
(31.8) 

 
 

129 
(48.9) 
126 

(47.7) 
125 

(47.3) 

 
 

54 
(20.5) 

55 
(20.8) 

51 
(19.5) 

 
 

5 
(1.9) 

8 
(3.0) 

4 
(1.5) 

 
 
- 
 

2 
(0.8) 

- 
 

 
 

4.05 
(0.75) 
3.98 

(0.82) 
4.09 

(0.75) 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

3.กิจกรรมที่ 2 การเขียนสคีมา 

 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 

 กิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ 

 
80 

(30.3) 
73 

(27.7) 
79 

(29.9) 

 
121 

(45.8) 
123 

(46.6) 
126 

(47.7) 

 
56 

(21.2) 
57 

(21.6) 
53 

(20.1) 

 
7 

(2.7) 
9 

(3.4) 
6 

(2.3) 

 
- 
 

2 
(0.8) 

- 

 
4.04 

(0.79) 
3.97 

(0.84) 
4.05 

(0.77) 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

4.กิจกรรมที่ 3 การท านอร์
มัลไลเซชัน 

 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
 

 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 

 กิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ 

 
 

68 
(25.8) 

61 
(23.1) 

72 
(27.3) 

 
 

103 
(39.0) 
101 

(38.3) 
102 

(38.6) 

 
 

76 
(28.8) 

78 
(29.5) 

68 
(25.8) 

 
 

15 
(5.7) 
20 

(7.6) 
19 

(7.2) 

 
 

2 
(0.8) 

4 
(1.5) 

3 
(1.1) 

 
 

3.83 
(0.90) 
3.74 

(0.95) 
3.84 

(0.95) 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ความคดิเห็นของนกัศกึษาในด้าน 

ระดบัการประเมิน 
มากที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

คา่เฉล่ีย 
(SD) 

ระดบั 

5.กิจกรรมที่4 การใช้ค าส่ังใน
การนิยามข้อมู (Data 

Definition Language: DDL) 
 ความเหมาะสมของกิจกรรม 

 

 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 

 กิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ 

 
 

 
69 

(26.1) 
69 

(26.1) 
78 

(29.5) 

 
 
 

128 
(48.5) 
120 

(45.5) 
121 

(45.8) 

 
 
 

62 
(23.5) 

66 
(25.0) 

59 
(22.3) 

 
 
 
4 

(1.5) 
6 

(2.3) 
5 

(1.9) 

 
 
 

1 
(0.4) 

3 
(1.1) 

1 
(0.4) 

 
 
 

3.98 
(0.77) 
3.93 

(0.84) 
4.02 

(0.79) 

 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
6.กิจกรรมที่5 การใช้ค าส่ังใน
การสืบค้นข้อมูล( Data 

Manipulation Language : 

DML) 
 ความเหมาะสมของกิจกรรม 

 

 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
 

 กิจกรรมชว่ยให้เข้าใจเนือ้หา
ในชดุวิชาได้ดีขึน้ 

 
 
 

72 
(27.3) 

70 
(26.5) 

77 
(29.2) 

 
 
 

119 
(45.1) 
109 

(41.3) 
113 

(42.8) 

 
 
 

67 
(25.4) 

77 
(29.2) 

69 
(26.1) 

 
 
 
5 

(1.9) 
5 

(1.9) 
4 

(1.5) 

 
 
 

1 
(0.4) 

3 
(1.1) 

1 
(0.4) 

 
 
 

3.97 
(0.80) 
3.90 

(0.85) 
3.99 

(0.80) 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

7.ความรู้จากการฝึกชว่ยให้เข้าใจ
เนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้ 

112 
(42.4) 

117 
(44.3) 

30 
(11.4) 

5 
(1.9) 

- 4.27 
(0.74) 

มาก 

8.ความมัน่ใจในการน าความรู้ใน
การฝึกปฏิบตัไิปใช้ในการสอบ 

71 
(26.9) 

130 
(49.2) 

56 
(21.2) 

7 
(2.7) 

- 4.00 
(0.77) 

มาก 

9.โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ระหวา่ง
นกัศกึษาท่ีเข้าฝึกปฏิบตัเิสริม 

89 
(33.7) 

 
 

136 
(51.5) 

35 
(13.3) 

4 
(1.5) 

- 4.17 
(0.71) 

มาก 



 

100 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

 

 
ความคดิเห็นของนกัศกึษาในด้าน 

ระดบัการประเมิน 
มากที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สดุ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

คา่เฉล่ีย 
(SD) 

ระดบั 

10.การน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้ 

84 
(31.8) 

129 
(48.5) 

47 
(17.8) 

4 
(1.5) 

- 4.11 
(0.74) 

มาก 

11.กิจกรรมชว่ยพฒันา
ความสามารถทางความคดิของ
นกัศกึษา 

106 
(40.2) 

128 
(48.5) 

29 
(11.0) 

1 
(0.4) 

- 4.28 
(0.67) 

มาก 

12.ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการฝึกปฏิบตัิ 

86 
(32.6) 

116 
(43.9) 

57 
(21.6) 

3 
(1.1) 

2 
(0.8) 

4.06 
(0.80) 

มาก 

13.ความเหมาะสมโดยรวมของ
กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิ 

101 
(38.3) 

131 
(49.6) 

30 
(11.4) 

2 
(0.8) 

- 4.25 
(0.68) 

มาก 

 

บทสรุป 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะชุดวิชาการ

จดัการระบบฐานข้อมลู (96408) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ศกึษาคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ และ

แบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง (การบ้าน) ชดุวิชาการจดัการระบบฐานข้อมูล ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสอบถามจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาการจัดการระบบ

ฐานข้อมลู ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 และมาข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะท่ีมหาวิทยาลยั 

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.08  อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 54.92 ประกอบ

อาชีพพนกังานหรือลกูจ้างของหนว่ยงานเอกชน ร้อยละ 49.62 มีรายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่ 15,001 บาท ร้อย

ละ 50.00 ก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ร้อยละ 41.29 ระดบัการศกึษาก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีท่ี้ มสธ. คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 

ร้อยละ 65.15 และสาเหตุท่ีเ รียนหลักสูตรนีก้ับ มสธ. เพราะอยากเรียนรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 58.33 
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ในการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะด้วย

ตนเอง (การบ้าน) นกัศึกษาส่วนใหญ่ประเมินในระดบัมาก ทุกด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม 

ตวัอย่างกิจกรรมท่ีมีให้ในเว็บช่วยให้ท ากิจกรรมได้ดีขึน้ การน าความรู้จากเอกสารการสอนมาท ากิจกรรม 

ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการท ากิจกรรม ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีให้ในการท ากิจกรรม 

ความรู้จากการท ากิจกรรมชว่ยให้เข้าใจกิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิได้มากขึน้ ความรู้จากการท ากิจกรรมช่วย

ให้เข้าใจเนือ้หาในเอกสารการสอนมากขึน้  

นอกจากนีน้กัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะมี

ความเหมาะสมทุกกิจกรรมในระดับมากมีความเหมาะสมทุกกิจกรรม ทัง้ในด้านระยะเวลาในการท า

กิจกรรม และชว่ยให้เข้าใจเนือ้หาในชดุวิชานีไ้ด้ 

ข้อเสนอแนะ 

1.  การศึกษาคุณภาพขอกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะและคุณภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ

ด้วยตนเอง (การบ้าน) จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมพบว่า นกัศึกษาส่วน

ใหญ่มีความพร้อมก่อนการเข้าฝึกปฏิบตัทิัง้การท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยต้นเอง (การบ้าน) และ 

การเตรียมตวัมารับการฝึก ในระดบัปานกลาง จึงควรพฒันาชดุวิชาเอกสารการสอน และช่องทางท่ีช่วยให้

นกัศกึษาสะดวกในการติดตอ่และสอบถามในเนือ้หาของกิจกรรมให้มากย่ิงขึน้ เชน่ เปิดกระทู้ เฉพาะของชดุ

วิชา  เปิด e-Learning  เน่ืองจากความรู้จากการท ากิจกรรมมีส่วนช่วยท าให้นกัศึกษาเข้าใจเนือ้หาได้ใน

ร ะ ดั บ ม า ก  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จ ะ น า ผ ล ก า ร วิ จั ย นี ้ไ ป พิ จ า รณ า จั ด ท า ส่ื อ ป ร ะ ก อบ ชุ ด วิ ช า ต่ อ ไ ป  

 2. การศึกษาคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะและคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะ

ด้วยตนเอง (การบ้าน) จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบักิจกรรมพบว่า ระดบัของความ

เหมาะสมโดยรวมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะและคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยตนเอง 

(การบ้าน) อยู่ในระดบัมาก ในขณะท่ีความพร้อมของนกัศกึษาก่อนมาเข้ารับการฝึกอยู่ในระดบัปานกลาง 

ดงันัน้นอกจากจะน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปพิจารณาเพ่ือพฒันาเอกสารการสอน ส่ือการสอน และช่องทาง

การติดต่อกับนักศึกษาแล้ว อาจเพ่ืมการจัดท าส่ือในประเด็นความรู้พืน้ฐาน ดังตัวอย่างเช่น จัดท า 

Learning Object Module (LOM) และเพิ่มตัวอย่างกิจกรรมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสาขาวิชาใน

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนได้เข้ามาดาว์ทโหลด อนัเป็นการให้แนวทางในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริม
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ทักษะ เพ่ือช่วยนักศึกษาท่ีอาจขาดความพร้อมในการท ากิจกรรมเน่ืองจากสาเหตุด้านอ่ืน ๆ เช่น ขาด

ความรู้พืน้ฐานและแนวทางในการท ากิจกรรม ให้สามารถเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนเข้ารับการ

ฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ถึงแม้วา่นกัศกึษาขาดความพร้อมในการเตรียมตวัด้านเนือ้หาในการเข้าฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ แตไ่ม่

ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะเน่ืองจากกิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิมีส่วนช่วย

ให้นักศึกษาเข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ในระดบัมาก ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปเสริมทักษะและ

ประยกุต์ใช้ได้ จงึสามารถน าวิธีการเตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะนีไ้ปปรับใช้กบัชดุวิชาอ่ืนท่ีมีการฝึก

ปฏิบตัิเสริมทกัษะในสาขาวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ตอ่ไป 
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เร่ืองท่ี 8 

การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

A Study of the Textbook Quality for the Course of Technology for Product and Process 

Design in Industry Based on the Thailand Qualifications Framework 
 

อาจารย์ภมูิ เจือศริิภกัดี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช               

E-mail: poom.jua@stou.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกร ะบวนการผลิตใน

อตุสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 2) ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพ

ของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตใน

อตุสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ผู้ ให้ข้อมลู คือนกัศึกษามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิ

ราช ที่ลงทะเบียนเรียนในชดุวชิานี ้ในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2555  จ านวน122 คน เคร่ืองมือวิจยัคือแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ความถ่ี ร้อยละ และคา่เฉลีย่ 

 การสอบถามในด้านคณุภาพของเนือ้หาในเอกสารการสอนชดุวชิา พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความพงึพอใจใน

ระดบัมากในทกุด้าน เช่น ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ความถกูต้องและทนัสมยัของ

เนือ้หา ความเหมาะสมของการจดัเรียงล าดบัเนือ้หา ความยากงา่ยของเนือ้หาเหมาะสมกบัผู้ เรียน การก าหนดระยะเวลา

ในการศกึษาแตล่ะหนว่ย เป็นต้น นอกจากนีน้กัศกึษาสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจของคณุภาพของกิจกรรมประกอบชดุวชิา 

และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนในระดบัมากเชน่กนั เช่น การช่วยให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ ความสามารถ

ในการประเมินการสอบของนกัศกึษา การชว่ยในการแก้ปัญหา การร่วมมือการคิดกบัผู้ ร่วมการศกึษาคนอื่น ๆ ในกิจกรรม

ประกอบชดุวิชา เป็นต้น 

ค าส าคญั:  ความพงึพอใจ, คณุภาพเอกสารการสอน, ชดุวชิาเทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติใน 

     อตุสาหกรรม 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 เป็น ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2557 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The objectives of the research entitled “ A Study of Textbook Quality for the Course of 

Technology for Product and Process Design in Industry Based on the Thailand Qualifications 

Framework” were to; 1) study the students’ satisfaction towards textbook quality for the course 

of Technology for Product and Process Design in Industry based on the Thailand Qualifications 

Framework 2) study the students’ satisfaction towards quality of  pre-post self-assessment tests 

in the course of Technology for Product and Process Design in Industry based on the Thailand 

Qualifications Framework. The sample of the study consisted of 122 Sukhothai Thammathirat  

Open University (STOU) students  who enrolled in the course in the second semester of the 

2012 academic year. The instrument used in the study was a questionnaire. The collected data 

were analyzed by using  frequency, percentage, and mean.     

              Regarding to textbook quality,  the majority of the students reported high levels of 

satisfaction in every aspect such as, linkage of course contents, desired objectives, and course 

description, correctness and up-to-dateness of the subject matters, suitability of the 

organization of contents, appropriateness of the contents to the level of the students, time 

allotment for learning each unit, etc. Moreover, the majority of the students had high 

satisfaction in all aspects of the assignments and the pre-post self-assessment methods, as the 

students viewed that these enhanced their understanding of the course contents, enabled them 

to evaluate their learning, helped them solve the problems, and created cooperation among 

students, etc. 

Keywords: satisfaction, textbook quality, Technology for Product and Process Design in  

        Industry course 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศกึษาระบบทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกั ได้แก่ เอกสาร

การสอนชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา (แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน)  ซึ่งเป็น

ส่ือการศึกษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใน

การศกึษาด้วยตนเองในระบบการศกึษาทางไกล ดงันัน้ ส่ือการศกึษาท่ีมีคณุภาพดีและมีประสิทธิภาพใน

การน าไปใช้ยอ่มสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษามากท่ีสดุ 

การศึกษาคณุภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ผลิตในอตุสาหกรรมเป็นการศกึษาข้อมลูจากนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชดุวิชานี ้ซึง่เป็นผู้ใช้เอกสารการ

สอนโดยตรงโดยผู้วิจยัต้องการทราบวา่ ก่อนท่ีนกัศกึษาจะมาเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชดุวิชานัน้ วา่
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มีความเข้าใจในเนือ้หาของเอกสารการสอนท่ีอ่านมาแล้วมากน้อยเพียงใด เนือ้หาในเอกสารการสอนมี

ความยากในระดบัใด และนกัศึกษาต้องการให้ปรับปรุงเนือ้หาในเอกสารการสอนอย่างไรบ้าง ซึ่งผลจาก

การวิจัยท่ีได้รับจะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ให้มี

คณุภาพและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นกัศกึษา เพ่ือการเรียนท่ีประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ในการรักษาคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษาระดบัปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 

อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม  ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของแบบฝึกปฏิบตัิ (แบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน) ชดุวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

 

นิยามศัพท์ 

ความพึงพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอนชดุวิชาและแบบฝึกปฏิบตัิ หมายถึง 
ความรู้สึกเชิงบวกของผู้ เรียนท่ีมีตอ่เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิชุดวิชาของชุดวิชา 97316เทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม  

เอกสารการสอนชุดวิชา หมายถึง หนังสือท่ีผลิตขึน้มาเพ่ือใช้ในระบบการสอนทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นส่ือหลักท่ีนักศึกษาใช้ศึกษาหาความรู้ด้วยตวัเองซึ่งเนือ้หาแบ่ง
ออกเป็น 15หนว่ย 

แบบฝึกปฏิบตั ิหมายถึง เอกสารประกอบชดุวิชาท่ีไว้ส าหรับประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยครอบครุมเนือ้หาทัง้ 15 หนว่ย 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
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1. เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบตัิ (แบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน) ของชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

2. เพ่ือเป็นการวางแนวทางในการเรียนการสอนของชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคณุภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตในอตุสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยั 
ดงันี ้

1) ผูใ้หข้้อมูล 

ผู้ ให้ข้อมูลคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม(97316) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 
ณ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช รอบท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์- 3 มีนาคม 2556 จ านวน 31 คน 
รอบท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 14-17 มีนาคม 2556 จ านวน 50 คน และรอบท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 28-31 มีนาคม 2556 
58 คน รวมทัง้หมด จ านวน 122 คน 

2) เคร่ืองมือการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศกึษาเก่ียวกบัเอกสารการ
สอนชดุวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม(97316) ประกอบด้วย
ข้อค าถาม 4 ตอน ดงันี ้

หมวด 1 ข้อมลูทัว่ไป 

สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงานท่ีท า รายได้ต่อเดือน วุฒิการศึกษาท่ีใช้
สมคัรเรียนกบั มสธ. เกรดเฉล่ียของวฒุิการศกึษาท่ีใช้สมคัรเรียน 

 

หมวด 2 ความต้องการหลงัส าเร็จการศกึษา 
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สอบถามเก่ียวกับความส าคัญส าหรับวุฒิท่ีจะได้รับโดยให้เรียงล าดับความส าคัญของ 1) เพ่ือ
การศึกษาต่อ 2) เพ่ือเร่ิมต้นสมัครงาน 3) เพ่ือเปล่ียนแปลงงาน ความเหมาะสมของการจัดเรียงล าดับ
เ นื ้อ ห า  4) เ พ่ื อ ก า ร เ ล่ื อ น ต า แ ห น่ ง  5) เ พ่ื อ ค ว า ม รู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ  6) อ่ื น ๆ  
 
 หมวด 3 ความต้องการรูปแบบการสอนของชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 

สอบถามเก่ียวกบั 1) รูปแบบการสอนท่ีต้องการ 2) การปรับปรุงตวัเองเม่ือสอบไมผ่่าน 3) ลกัษณะการ
อ่านหนงัสือในชดุวิชาวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 
 
 หมวด 4 ความพึงพอใจและสภาพการอ่านหนังสือของชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ  
 สอบถามเก่ียวกับ 1) จ านวนหน่วยการศึกษาท่ีอ่าน 2) สาเหตุท่ีไม่สามารถอ่านได้ครบ 3) ลักษณะ
คณุภาพของเนือ้หาในหนงัสือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้3.1) ความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และ
ค าอธิบายชดุวิชา 3.2) ความถกูต้องและทนัสมยัของเนือ้หา 3.3) การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสม 
3.4) เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้ เรียน 3.5) ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแตล่ะหน่วยการสอน
ถกูต้องเหมาะสม 3.6) แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของชดุวิชา 
3.7) พฒันาความสามารถทางความคิดของผู้ เรียน 3.8) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
หรือวิชาอ่ืนๆ นอกจากนัน้ยงัมีการสอบถามถึงความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึก
ปฏิบตัเิสริมทกัษะดงันี ้3.9) ความพงึพอใจกบัความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะด้วยตนเอง 
3.10) ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง 3.11) ความเหมาะสมของ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะภาคสนาม  3.12) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ
ภาคสนาม  3.13) กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะช่วยให้เข้าใจเนือ้หาของชดุวิชาได้ดีขึน้ 3.14) ความพร้อม
ด้านเนือ้หาก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 3.15) ความสามารถในการน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับ
จากการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะไปประยกุต์ใช้  และ 3.16)  โอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทักษะดวัยกัน รวมทัง้มีการสอบถามถึงความพึงพอใจของ
คณุภาพของกิจกรรมประกอบชุดวิชา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน ดงันี ้3.17) ช่วย
ให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ 3.18) ประเมินความสามารถในการสอบของตวัเอง 3.19) ช่วยในการหาขัน้ตอน
การแก้ปัญหาได้ดี 3.20) มีการร่วมมือการคิด กับผู้ ร่วมการศึกษาคนอ่ืนๆ 3.21) สร้างความต่ืนตวัในการ
เรียน 3.22) รู้แนวทางในการท าข้อสอบ 3.23) เป็นแนวทางในการเรียน แล้วอ่านในหนงัสือแล้วเข้ามากขึน้ 
3.24) การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ หรือวิชาอ่ืนๆ 
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 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบันกัศกึษาทกุคนท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะชดุวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 ณ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช รอบท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์- 3 มีนาคม 2556 จ านวน 
31 คน รอบท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 14-17 มีนาคม 2556 จ านวน 50 คน และรอบท่ี 3 ระหวา่งวนัท่ี 28-31 มีนาคม 
2556 58 คน รวมทัง้หมด จ านวน 139 คน ปรากฏวา่ ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 122 ฉบบั คิด
เป็นร้อยละ 87.77 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด จากนัน้น าแบบสอบถามดงักล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาผลสรุปการวิจยั  

4) การวิเคราะห์ข้อมลู 

การศึกษาวิจัยเร่ืองนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจและสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณจากนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม(97316) 
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 และได้เข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้เอกสารการ
สอนและกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะประจ าชุดวิชา เพ่ือน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเอกสารการสอนและ
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะให้มีคณุภาพมากยิ่งๆ ขึน้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ และคา่เฉล่ีย โดยมีการประเมิน 5 ระดบั ได้แก่ 

   คะแนน 5 หมายถึง  มากท่ีสดุ / ดีมาก 

   คะแนน 4  หมายถึง  มาก / ดี 

   คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช้ 

   คะแนน 2 หมายถึง  น้อย 

   คะแนน 1 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

  

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคา่เฉล่ียเป็นดงันี ้

 คา่เฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง  มากท่ีสดุ / ดีมาก 
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   3.50-4.49 หมายถึง  มาก / ดี 

   2.50-3.49 หมายถึง  ปานกลาง / พอใช้ 

   1.50-2.49 หมายถึง  น้อย 

   1.00-1.49 หมายถึง  น้อยท่ีสดุ / ควรปรับปรุง 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
       ตารางท่ี 1 เพศของนกัศกึษา 

 

 

 

 1.1 นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 รายละเอียดของข้อมลู

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 ตารางท่ี 2 อายขุองนกัศกึษา 

 

 

 

 

 

 

1.2 นกัศกึษาสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 ถึง 40 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รายละเอียด

ของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 2 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 107   87.7 
หญิง 15   12.3 
รวม 122 100.00 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 18 ปี   0 0.0 

18-22 ปี 1 0.8 
23-30 ปี 37 30.3 
31-40 ปี 69 56.6 
41-50 ปี   15 12.2 

มากกวา่ 50 ปี   0 0.00 
รวม 122  100.00 
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     ตารางท่ี 3 ลกัษณะงานท่ีท าของนกัศกึษา 

ลกัษณะงานท่ีท า จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังานโรงงาน/อตุสาหกรรม 107 87.7 
ธุรกิจสว่นตวั 9 7.4 
นกัศกึษาอยา่งเดยีว 0 0.0 
ข้าราชการ 5 4.1 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 

 1.3 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานโรงงานหรืออุตสาหกรรม จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย

ละ 87.7 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 3 

       ตารางท่ี 4 รายได้ตอ่เดือนของนกัศกึษา 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกวา่ 15,001 บาท 33 27.0 
15,001 ถึง 20,000 บาท 21 17.2 
20,001 ถึง 30,000 บาท 26 21.3 
30,001 ถงึ 40,000 บาท 14 11.5 
มากกวา่ 40,000 บาท 12 9.8 
ไมร่ะบ ุ 16 13.1 

รวม 122  100.00 
 

 1.4 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ท่ีน้อยกวา่ 15,001 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.0 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 4 

              

 

 ตารางท่ี 5 วฒุิการศกึษาของนกัศกึษาท่ีใช้ในการสมคัรเรียน 

วฒุิการศกึษาทีใ่ช้สมคัรเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศกึษาตอนต้น 0 0.0 
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มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 2.5 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 3 2.5 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรืออนปุริญญา 107 87.7 
ปริญญาตรี 8 6.6 
สงูกวา่ปริญญาตรี 1 0.8 

รวม 122  100.0 
 

 1.5 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  หรืออนปุริญญา 

ก่อนสมคัรเรียนหลกัสตูรนีจ้ านวน107คน คดิเป็นร้อยละ 87.7 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 5 

 1.6 เกรดเฉล่ียของวฒุิการศกึษาท่ีใช้ในการสมคัรเป็นนกัศกึษา มีผู้แจ้ง 95 คน และ ไม่ระบ ุ27

คน ซึง่เกรดเฉล่ียกลุม่อยูท่ี่ 3.02  

 2. ความตอ้งการหลงัส าเร็จการศึกษา 

                           ตารางท่ี 6 ความต้องการหลงัส าเร็จการศกึษา 

วตัถปุระสงค์ของวฒุกิารศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
เร่ิมต้นสมคัรงาน 6 4.9 
เปลีย่นแปลงงาน    15 12.3 
การเลือ่นต าแหนง่และการศกึษาตอ่ 19 15.6 
ความรู้ประกอบการท างาน 27 22.1 
ไมร่ะบ ุ 55 45.1 

รวม 122  100.00 

  

 ความส าคญัส าหรับวฒุิท่ีจะได้รับหลงัส าเร็จการศกึษา มีผู้แจ้ง 67 คน และไมร่ะบ ุ55 คน ซึง่ล าดบั

ความส าคญัส่วนใหญ่ คือ เพ่ือความรู้ประกอบการท างาน คิดเป็นร้อยละ 22.1 รายละเอียดของข้อมลูดงั

แสดงในตารางท่ี 6 

  3.ความต้องการรูปแบบการสอนของชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และ

กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 
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 ตารางท่ี 7 รูปแบบการสอนท่ีต้องการ  

รูปแบบการสอน จ านวน (คน) ร้อยละ 
อา่นต าราอยา่งเดียว 24 19.7 
สอนแบบเผชิญหน้าแบบเข้าชัน้เรียนโดยเช็คช่ือ หนว่ย
ละ 3 ชัว่โมง 

 
15 12.3 

สอนเสริมหนว่ยละ 1 ชัว่โมง    12 9.8 
สอนเสริมผา่นอินเตอร์เนต็ หนว่ยละ 40 นาที   39 32.0 
กิจกรรมประกอบชดุวิชา   27 22.1 
อื่นๆ 4 3.3 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 

 3.1 นกัศกึษาส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการสอนท่ีต้องการ คือ การสอนเสริมผ่านอินเตอร์เน็ต หน่วย

ละ 40 นาที จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 32.0 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 7 

 

           ตารางท่ี 8 ลกัษณะการเรียนท่ีต้องการเม่ือสอบไมผ่า่นมากกว่า1ครัง้ 

ลกัษณะการเรียนทีต้่องการเมื่อสอบไมผ่า่นมากกวา่1ครัง้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สมคัรเข้าอบรมเข้มพิเศษ     66 54.1 
อา่นหนงัสอืใหม ่ 42 34.4 
เปลีย่นสาขาวิชาเรียน     2 1.6 
ชมการสอนเสริมผา่นอินเตอร์เนต หนว่ยละ 40 นาท ี 7 5.7 
อื่นๆ 4 3.3 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 
 

 3.2 หากนกัศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานีม้ากกว่า 1 ครัง้ นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกการสมัครเข้า

อบรมเข้มพิเศษ จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 54.1 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 8 

 ตารางท่ี 9 ลกัษณะการอา่นหนงัสือของนกัศกึษา 

รูปแบบการเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
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อา่นอยา่งเดียวโดยไมม่กีารจด     22 18.0 
อา่นเสร็จแล้วท ากิจกรรมท้ายเร่ืองทกุเร่ือง 27 22.1 
อา่นเสร็จแตท่ ากิจกรรมท้ายเร่ืองบางเร่ืองบางข้อ     22 18.0 
อา่นแล้วท าโจทย์ตวัอยา่งในหนงัสอือีกครัง้     4 3.3 
อา่นแล้วท าแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 42 34.4 
ซือ้หนงัสอืจากส านกัพมิพ์อื่น อา่นเพิ่มเติม 1 0.8 
อื่นๆ 3 2.5 
ไมร่ะบ ุ 1 0.8 

รวม 122  100.00 
 

 3.3 ลกัษณะการอ่านหนงัสือของนกัศกึษาในชุดวิชานี ้ส่วนใหญ่เลือกอ่านแล้วท าแบบประเมินผล
ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 34.4 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 9 

  4. ความพึงพอใจและสภาพการอ่านหนังสือของของนักศึกษาเก่ียวกับชุดวิชา 97316 

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และความพึงพอใจของนกัศึกษา

เก่ียวกบัคณุภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบตัเิสริมทกัษะ 

              ตารางท่ี 10 จ านวนหนว่ยท่ีนกัศกึษาได้อา่น 

นกัศกึษา 
อา่นเนือ้หาแล้ว 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ  นกัศกึษา 

อา่นเนือ้หาแล้ว 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

ยงัไมไ่ด้อา่นเลย 24 19.7  6 หนว่ย 5 4.1 

1 หนว่ย 4 3.3  7 หนว่ย 6 4.9 
2 หนว่ย 8 6.6  8 หนว่ย 5 4.1 
3 หนว่ย 6 4.9  9 หนว่ย 4 3.3 
4 หนว่ย 10 8.2  10 หนว่ย 13 10.7 
5 หนว่ย 20 16.4  ไมร่ะบ ุ 17 11.5 
    รวม 122 100.00 

 

 4.1 นกัศกึษาส่วนใหญ่ได้อ่านเนือ้หาเอกสารการสอนของชุดวิชาแล้ว 5 หน่วย จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 16.4 นกัศึกษาท่ีอ่านเนือ้หาได้มากท่ีสุดคือ 10 หน่วย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7

รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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     ตารางท่ี 11 สาเหตท่ีุนกัศกึษายงัไมไ่ด้ศกึษาชดุวิชา 

สาเหตทุี่ยงัไมไ่ด้อา่น 
หรืออา่นเนือ้หายงัไมค่รบทัง้หมด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

หนงัสอืมาช้า      22 18.0 
ไมม่ีเวลา 29 23.8 
อา่นไมเ่ข้าใจ     3 2.5 
พืน้ฐานความรู้ไมด่ี      5 4.1 
ปัญหาสขุภาพ   2 1.6 
เวลางานประจ าเยอะ 56 45.9 

รวม 122  100.00 
 

 4.2 สาเหตหุลกัท่ีไม่ได้อ่านเอกสารการสอนหรืออ่านเนือ้หายงัไม่ครบทัง้หมด เน่ืองจากเวลา

งานประจ าเยอะ จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 45.9 รายละเอียดของข้อมลูดงัแสดงในตารางท่ี 11 

 4.3 นอกจากนีใ้นการสอบถามยังมีการถามถึงประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาเก่ียวกับ

คุณภาพของเอกสารการสอน และความพึงพอใจของคุณภาพของกิจกรรมประกอบชุดวิชา และแบบ

ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนดงัแสดงในตารางท่ี 12 และ 13 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 ความพงึพอใจของนกัศกึษาเก่ียวกบัคณุภาพของเอกสารการสอน 

 

ความพงึพอใจด้าน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ คา่เฉลีย่ SD ระดบั 

1. เนือ้หาครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์และ

ค าอธิบายชดุวชิา 

15 

(12.3) 

71 

(58.2) 

31 

(25.4) 

2 

(1.6) 

- 3.83 0.66 มาก 

2. ความถกูต้องและทนัสมยัของเนือ้หา 14 

(11.5) 

68 

(55.7) 

33 

(27.0) 

3 

(2.5) 

1 

(0.8) 

3.76 0.72 มาก 

3. การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามคีวามเหมาะสม 14 

(11.5) 

67 

(54.9) 

35 

(28.7) 

3 

(2.5) 

- 3.78 0.68 มาก 

4. เนือ้หามคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน 11 

(9.0) 

65 

(53.3) 

39 

(32.0) 

3 

(2.5) 

1 

(0.8) 

3.69 0.71 มาก 

5. ก าหนดระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะหนว่ย

ถกูต้องเหมาะสม 

9 

(7.4) 

60 

(49.2) 

41 

(33.6) 

8 

(6.6) 

1 

(0.8) 

3.59 0.77 มาก 

6. แบบประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียน

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

16 

(13.1) 

67 

(54.9) 

33 

(27.0) 

2 

(1.6) 

1 

(0.8) 

3.80 0.72 มาก 

7. พฒันาความสามารถทางความคดิของ

ผู้ เรียน 

25 

(20.5) 

67 

(54.9) 

25 

(20.5) 

2 

(1.6) 

- 3.97 0.70 มาก 

8. การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน

สถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ 

23 

(18.9) 

63 

(51.6) 

32 

(26.2) 

1 

(0.8) 

- 3.91 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจของคณุภาพของกิจกรรมประกอบชดุวิชา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

และหลงัเรียน  

 

ความพงึพอใจด้าน 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ คา่เฉลีย่ SD ระดบั 

1. เข้าใจเนือ้หามากขึน้ 28 

(23.0) 

53 

(43.4) 

31 

(25.4) 

1 

(0.8) 

- 3.96 0.65 มาก 

2. ประเมินความสามารถในการสอบของ

ตวัเอง 

22 

(18.0) 

50 

(41.0) 

36 

(29.5) 

4 

(3.3) 

1 

(0.8) 

3.78   0.63 มาก 

3. ช่วยในการหาขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ดี 13 

(10.7) 

63 

(51.6) 

34 

(27.9) 

3 

(2.5) 

- 3.76 0.68 มาก 

4. มีการร่วมมือการคดิ กบัผู้ ร่วม

การศกึษาคนอื่นๆ 

26 

(21.3) 

59 

(48.4) 

25 

(20.5) 

2 

(1.6) 

1 

(0.8) 

3.95 0.66 มาก 

5. สร้างความตื่นตวัในการเรียน 28 

(23.0) 

60 

(49.2) 

21 

(17.2) 

4 

(3.3) 

- 3.99 0.70 มาก 

6. รู้แนวทางในการท าข้อสอบ 16 

(13.1) 

60 

(49.2) 

33 

(27.0) 

4 

(3.3) 

- 

 

3.78 0.73 มาก 

7. เป็นแนวทางในการเรียน แล้วอา่นใน

หนงัสอืแล้วเข้ามากขึน้ 

20 

(16.4) 

62 

(50.8) 

29 

(23.8) 

2 

(1.6) 

- 3.88 0.64 มาก 

8. การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์

อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ 

22 

(18.0) 

59 

(48.4) 

30 

(24.6) 

2 

(1.6) 

- 3.89 0.67 มาก 
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บทสรุป 

ในการสอบถามลกัษณะเนือ้หาคณุภาพของเนือ้หาในเอกสารชดุวิชา นกัศกึษาสว่นใหญ่มีความพึง

พอใจกบัความครบถ้วนของเนือ้หาตามวตัถปุระสงค์และค าอธิบายชดุวิชา ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.83 ความ

ถูกต้องและทันสมัยของเนือ้หา ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.76 ความเหมาะสมของการจัดเรียงล าดบัเนือ้หา 

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.78 ความยากง่ายของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้ เรียน ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.69 การ

ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.59 ความสอดคล้องของแบบประเมิน

ตนเองก่อนและหลังเรียนกับวัตถุประสงค์ชุดวิชา ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 พัฒนาความสามารถทาง

ความคิดของผู้ เรียน ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.97 การน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ 

ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.91 

 ความพึงพอใจของคณุภาพของกิจกรรมประกอบชดุวิชา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและ

หลังเรียน ช่วยให้เข้าใจเนือ้หามากขึน้ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ประเมินความสามารถในการสอบของ

ตวัเอง ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.78  ช่วยในการหาขัน้ตอนการแก้ปัญหาได้ดี ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.76 มีการ

ร่วมมือการคิดกับผู้ ร่วมการศึกษาคนอ่ืน ๆ ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.95 สร้างความต่ืนตวัในการเรียน ระดบั

มาก คา่เฉล่ีย 3.99 รู้แนวทางในการท าข้อสอบ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.78 เป็นแนวทางในการเรียน แล้วอ่าน

ในหนงัสือแล้วเข้ามากขึน้ ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.88 การน าไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ 

ระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.89 

ข้อเสนอแนะ 

1.  จากผลการศึกษาข้างต้นนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการการเรียนการสอนแบบสอนเสริมผ่าน

อินเตอร์เน็ต เพราะว่ามีเวลางานประจ าเยอะ เพ่ือให้นกัศึกษาเรียนรู้ได้มากขึน้โดยการจดั e-tutorial เพ่ือ

สามารถดาวน์โหลดไปรับชมได้ นอกจากนัน้เราสามารถใช้ e-Learning เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร

ระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาอีกด้วย เพราะฉะนัน้ผลการวิจยันีจ้ะถกูไปพิจารณาจดัท าส่ือประกอบชุดวิชา

ตอ่ไป 

2.  ถึงแม้ว่านักศึกษาขาดความพร้อมในการเตรียมตวัด้านเนือ้หาเน่ืองจากไม่มีเวลาในการศึกษา

เอกสารการสอนประจ าชดุวิชา ก็ไม่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการเข้ารับการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะเน่ืองจาก

กิจกรรมในการฝึกปฏิบตัิมีส่วนช่วยให้นกัศึกษาเข้าใจเนือ้หาในชุดวิชาได้ดีขึน้ สามารถน าความรู้ไปเสริม
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ทกัษะและประยกุต์ใช้ได้ สร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีเข้ารับ

การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะด้วยกนั นอกจากนีย้งัสามารถน าวิธีการเตรียมกิจกรรมฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะนีไ้ป

ปรับใช้กบัชดุวิชาอ่ืนตอ่ไป 
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