
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับท่ี 1 ปี ท่ี 2 (มกราคม-เมษายน 2561) ซึ่งมีผู้ ท่ีสนใจจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ขอเสนอพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์บทวิชาการและบทความวิจัยท่ี
เผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท้ัง ในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่ม มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นท่ีซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความ
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดท าวารสารยังสมนาคุณส าหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดย
การส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าวารสาร ท่ีท างาน
ด้วยความเข้มแข็งอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ กองบรรณาธิการตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีตั้งใจผลักดันให้
เกิดโครงการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาติสืบไป 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา  แก้วคง 
        บรรณาธิการวารสาร 

 
 
 



 

 

 
 

เจ้าของ   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
บรรณาธิการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา  แก้วคง 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ธนสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์ ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
แบบวัด Short Dark Triad (SD3) ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 เพื่อวัดบุคลิกภาพด้านมืดทั้ง 3 ด้านได้แก่ 

Machiavellianism, Narcissism และ Psychopathy ได้รับการอ้างอิงมากกว่า 600 บทความด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ
ได้รับการแปลและใช้งานแล้วกว่า 8 ภาษาแต่ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยรวมทั้งทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 
(Psychometric properties) ในบริบทสังคมไทย วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้างและ
องค์ประกอบแบบวัดบุคลิกภาพด้านมืด SD3 ฉบับภาษาไทย วิธีวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และเชิง
ยืนยัน (CFA) ถูกใช้ในการศึกษาโครงสร้างของแบบวัดกลับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 411 คนใน 2 การศึกษา ผลการวิจัย: แบบวัด 
SD3-TH มีจ านวน 15 ข้อมีโครงสร้างกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้และสูงกว่าโดยแสดงค่า GFI เท่ากับ 
.91 ค่า CFI เท่ากับ .93 และ ค่า RMSEA เท่ากับ .065 และบุคลิกภาพด้านมืดแบบ Psychopathy แสดงความสัมพันธ์เชิงลบ
กับบุคลิกภาพแบบประนีประนอมและแบบมีจิตส านึกจากแบบวัดชนิด NEO-FFI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สรุปและ
เสนอแนะ: แบบวัด SD3-TH มี 3 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างสามารถน าไปใช้งานได้ การศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและศึกษาเทียบกับแบบวัดประเภทอื่น ๆเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาล าดับต่อ ๆ ไป 
 
ค าส าคัญ: บุคลิกภาพด้านมืด, คณุสมบัติการวดัทางจิตวิทยา, ฉบับภาษาไทย 

 

Abstract 
The Short Dark Triad ( SD3)  measurement was developed and referred to the constellation of 

Machiavellianism,  Narcissism and Psychopathy in 2014.  It has been cited over 6 0 0  articles in behavior 

sciences, psychology, finances, management and education. SD3 has been translated at least 6 languages; 

however, not yet translated and tested psychometric proprieties in Thai context.  Objective:  to study the 
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measurement validity and reliability in Thai version Methodology:  Exploratory and confirmatory factor 

analysis were used to validate the measurement construct with 411 samples Results: SD3-TH contents 15 

questions divided into 3 components; 5 questions each.  The goodness of fit indices was acceptable with 

GFI at . 91, RMSEA at . 065 and CFI at . 93.  Moreover, Psychopathy shared negative correlation both 

Agreeableness and Conscientiousness personality types significantly (NEO-FFI). Conclusion and Suggestion: 

There are 15 questions in SD3- TH; 5 questions each component.  The Thai version of SD3 was validated, 

and could be applied. The future study can specific the group the sample or validate with another related 

Thai measurement.  

Keywords: Dark Triad, Psychometric Proprieties, Thai Version 

 

บทน า 
กว่า 20 ปีที่บุคลิกภาพด้านมืดทั้ง 3 ด้านได้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันตามแนวคิดของ Paulhus and Williams (2002) 

ได้แก่ (1) ด้าน Machiavellianism หมายถึงบุคลิกภาพแบบเจ้าเล่ห์ที่มองผลประโยชน์ของตนเป็นส าคัญ , (2) ด้าน 

Narcissism หมายถึงบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองที่บ่งช้ีถึงความคิดที่พิเศษหรือเหนือกว่าของตน สนใจในความส าเร็จหรือเป็นที่

รักในสังคม และ (3) ด้าน Psychopathy หมายถึงบุคลิกภาพแบบแยกตัว ใจแคบ มีความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อย ตาม

พื้นฐานทฤษฎีแล้ว Narcissism และ Psychopathy นั้นเกิดขึ้นมาจากแนวคิดของโรคทางบุคลิกภาพท่ีผิดปกติทางคลินิกและ

มีเกณฑ์การระบุโรคที่แน่ชัดอย่างเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์ชาวอเมริกัน  (Association, 2013) ต่างจากบุคลิกภาพแบบ 

Machiavellianism ที่ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคบุคลิกภาพที่ผิดปกติมาตั้งแต่ต้น แต่บุคลิกภาพด้านมืดในปัจจุบันจ ากัดความหมาย

เพียงแค่บุคลิกภาพที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เป็นโรคทางจิตรวมทั้งผลการศึกษาสอดคล้องและช้ีว่าบุคลิกภาพด้านมืดนี้เป็นอีกกลุ่ม

บุคลิกภาพที่แตกต่างไปจากกลุ่มบุคลิกภาพแบบดั่งเดิมที่วัดได้จากแบบวัดชนิด NEO Personality Inventory (Veselka, 

Schermer, & Vernon, 2012) บุคลิกภาพด้านมืดทั้งหมดจะมแีนวโน้มที่จะสัมพันธ์เชิงลบกับบุคลกิภาพด้าน Agreeableness 

และ Conscientiousness แต่สัมพันธ์เชิงบวกกับด้าน Neuroticism, Extraversion ตามทฤษฎีของ Five Factor Model 

หรือ HEXACO (Oluf & Furnham, 2015)  

บุคลิกภาพด้านมืดส่งผลต่อปัจจัยด้านลบและด้านบวกของพฤติกรรมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

(Boonroungrut & Toe-Oo, 2017; Gino, Ayal, & Ariely, 2009; Wisse, Barelds, & Rietzschel, 2015) ตัวอย่างเช่นการ

โกงข้อสอบและการคัดลอกบทความของนักเรียนสามารถถูกท านายจากบุคลิกภาพแบบ Machiavellianism นอกจากนั้นยัง

พบว่านักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบ Psychopathy และ Machiavellianism มีแนวโน้มที่จะหาทางลัดให้ได้คะแนนมากกว่า

วิธีการปกติ (Furnham, Richards, & Paulhus, 2013) ในการศึกษาด้านองค์กรพบว่าบุคลิกภาพแบบ Narcissism มี

ความสัมพันธ์กับลักษณะผู้น าที่มีการประนีประนอมได้ดี ส าหรับ Psychopathy ก็เป็นลักษณะที่ดีต่อการน าเสนอท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัวมีความคิดเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้ง Machiavellianism ก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีต่อองค์กรและ

อาชีพการงาน (career commitment) (Wisse et al., 2015) อย่างไรก็ตาม Narcissism และ Psychopathy มักแสดง

ความสัมพันธ์เชิงลบกับลักษณะงานที่ต้องอาศัยการวางแผนหรือการคาดการล่วงหน้าเสมอ (Babiak, Neumann, & Hare, 
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2010; Daniel Nelson Jones & Figueredo, 2013) และที่น่าสนใจคือบุคลิกภาพด้านมืดมักมีความแตกต่างกันระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิงเสมอ (Dinić & Wertag, 2018; Jonason & Davis, 2018; Pechorro et al., 2018) 

จากบทความทบทวนวรรณกรรมบุคลิกภาพด้านมืดของ Furnham et al. (2013) แบบวัดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

สามารถแบ่งได้อย่างน้อย 2 ประเภทคือ (1) แบบวัดบุคลิกภาพแยกเฉพาะด้านเช่นแบบวัดด้าน Narcissism: 40-item NPI 

แ ล ะ ฉ บั บ ย่ อ  16- item NPI ( Ames, Rose, & Anderson, 2006)  , แ บ บ วั ด ด้ า นPsychopathy:  The Self- Report 

Psychopathy (SRP-III) และฉบับ SPR-III-E (Williams, Nathanson, & Paulhus, 2003) หรือ the Levenson Self-Report 

Psychopathy Scale (LSRP) (Brinkley, Schmitt, Smith, & Newman, 2001) , แบบวัดด้าน Machiavellianism: the 

Mach IV  (Corral & Calvete, 2000) และ (2) แบบวัดที่วัดพร้อมกันทั้ง 3 ด้านย่อยที่ใช้และรู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ the  

Dirty Dozen (DD) ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 12 ข้อแบ่งเป็นด้านละ 4 ค าถาม (Jonason & Webster, 2010), แบบวัด 

the Short Dark Triad (SD3) ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 27 ค าถามแบ่งเป็นด้านละ 9 ค าถาม (Daniel N Jones & 

Paulhus, 2014) และแบบวัดThe Dark Triad Screening Measure  นอกจากนี้ยังพบแบบวัดที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่ก็มี

เนื้อหาตรงกับแนวคิดของบุคลิกภาพด้านมืดอย่าง The Mini-Markers of Evil ที่ประกอบไปด้วยค าถามทั้งสิ้น 57 ค าถาม 

(Furnham et al., 2013) 

การศึกษาโครงสร้างของแบบวัด Short Dark Triad (SD3) นอกจากได้รับการศึกษาตามโครงสร้างเดิมของ

แบบสอบถามต้นฉบับทั้ง 27 ข้อยังพบว่ามีการจัดกลุ่มข้อค าถามใหม่ตลอดจนตัดข้อค าถามและมีการตรวจสอบคุณสมบัติการ

วัดในหลายวัฒนธรรมกันเช่นแบบวัดที่ตัดเหลือ 21 ข้อในการศึกษากลุ่มชาย-หญิงชาวโปรตุเกสที่มีความเสี่ยงของ Pechorro 

et al. (2018) แบบวัดชุด 22 ข้อในการศึกษา Cyber-aggression ของ Pabian, De Backer, and Vandebosch (2015) 

และแบบวัดชุด 20 ข้อในฉบับแปลภาษาอิหร่านของ Atari and Chegeni (2016) นอกจากนั้นยังมีการศึกษาโครงสร้างใหม่

ของ Dark Triad เป็น 1 องค์ประกอบเนื่องจากมองว่าทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์คาบเกี่ยวกันสูงโดยเรียกว่า Dark Core อย่าง

ในการศึกษาของ Bertl, Pietschnig, Tran, Stieger, and Voracek (2017) และ McLarnon and Tarraf (2017) หรือแบ่ง

โครงสร้างเป็น Dark Dyad โดยแยก Narcissism ออกจาก Psychopathy และ Machiavellianism เนื่องจากมองว่า 

Machiavellianism สามารถจัดเป็นหนึ่งใน Psychopathy trait อย่างในการศึกษาของ Rogoza and Cieciuch (2017) ที่

ศึกษากับกลุ่มชาวโปแลนด์ ที่น่าสนใจคือมีความพยายามเพิ่มองค์ประกอบใหม่อย่าง Sadism trait เข้าไปแต่ก็ยังเป็นเพียง

จุดเริ่มต้นเท่าน้ัน การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของแบบวัดของ Maples, Lamkin, and Miller (2014) ช้ีว่า SD3 สามารถ

ระบุและอธิบายของโครงสร้างของบุคลิกภาพด้านมืดได้เทียบเท่าแบบวัด DD แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการยอมรับและใช้มากกว่า 

อย่างไรก็ตามในแบบวัดทั้งสองแสดงความคาบเกี่ยวกันของเนื้อหาโดยเฉพาะด้าน Psychopathy และ Machiavellianism 

เหมือนกัน (Monaghan, Bizumic, & Sellbom, 2016; Rauthmann & Will, 2011) ดังนั้นนอกจากจะประเมินคะแนนแยก

ตามด้านย่อยของแบบวัด SD3 แล้ว จึงพบว่ามีงานวิจัยเสนอให้ใช้คะแนนผลรวมของแบบสอบถาม (Persson, Kajonius, & 

Garcia, 2017a) หรือแบ่งเป็นเพียง 2 ด้านคือด้าน Narcissism และ Psychopathy รวมกับ Machiavellianism แทนการ

แบ่งออกเป็นท้ัง 3 ด้านย่อย (McLarnon & Tarraf, 2017)  

ในสังคมไทยบุคลิกภาพด้านมืดยังคงเป็นเรื่องใหม่รวมทั้งยังไม่มีการตีพิมพ์แบบวัดท่ีได้กล่าวข้างต้นอย่างเป็นทางการ

กับในกลุ่มประชากรไทยกลุ่มใด ๆ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลและทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบ
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วัด SD3 และปรับโครงสร้างแบบวัดให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย นอกจากนั้นจะได้อภิปรายผลเปรียบเทียบคุณสมบัติ

การวัดทางจิตวิทยากับแบบวัดต้นฉบับและแบบวัดบุคลิกภาพแบบดั่งเดิมทีไ่ด้รับการแปลเป็นภาษาไทยไว้ก่อนหน้าน้ี 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยขั้นต้น (Preliminary Study) ในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการแปลและตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบวัดในรูปแบบ Black Translation จากผู้เชียวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน 2 ท่าน (2) ขั้นตอน

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดตามแนวทางการพัฒนาแบบวัดของ Del Greco, Walop, and Eastridge (1987) 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลและโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ด้วยวิธีการตอบแบบวัดออนไลน์ ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลชุดค าตอบที่ไม่สมบูรณ์

และใช้เวลาตอบน้อยกว่า 3 นาทีนั้นไม่ถูกน ามาวิเคราะห์ ชุดค าตอบที่สมบูรณ์มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 411 รายแบ่งเป็นการศึกษา

ที่ 1 มีผู้ตอบแบบวัดอย่างสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 204 ราย ใช้เวลาเฉลี่ยในการตอบแบบวัดฉบับแปลไทย 27 ข้อใช้เวลาตอบ

ประมาณ 4 นาที การศึกษาที่ 2 มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 207 รายเป็นการตอบแบบวัดฉบับหลังจากการวิเคราะห์ EFA 

จากการศึกษาที่ 1 จ านวน 15 ข้อร่วมกับแบบวัดบุคลิกภาพแบบ NEO-FFI ฉบับภาษาไทย 60 ข้อรวมทั้งสิ้น 75 ข้อใช้เวลา

ตอบประมาณ 10 นาท ี(ตารางที่1) โดยทั้ง 2 การศึกษาไม่ใช้บุคคลเดียวกัน  

ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะของกลุม่ตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 411 คน  
 

คุณลักษณะ 
การศึกษาท่ี 1 

(N=204) 
การศึกษาท่ี 2 

(N=207) 
จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  

เพศ ชาย 96 47.1 87 42.0 
 หญิง 108 52.9 120 58.0 
อายุ 18-25 29 14.3 51 24.6 
 26-32 35 17.2 57 27.5 
 มากกว่า 32 139 68.5 97 46.9 
สาขาวิชาที่เรียน วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 31 15.2 48 23.2 
 ธุรกิจ การเงินและท่องเที่ยว 27 13.2 38 18.3 
 ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร ์ 57 27.9 53 25.6 
 รัฐศาสตร์ ปกครอง และกฎหมาย 26 12.7 32 15.5 
 อื่นๆ 67 32.8 36 17.4 
เวลาตอบแบบวัด ค่าเฉลี่ย:หน่วยนาที (SD)  72a 4 (4.05) 159a 10 (4.46) 

หมายเหตุ  a; จ านวนผู้ที่ระบุเวลาในการตอบ 
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เคร่ืองมือในการวิจัย 

1) แบบวัด Short Dark Triad (SD3)  
SD3 ต้นฉบับประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 27 ข้อพัฒนาโดย Daniel N Jones and Paulhus (2014) ตีพิมพ์ครั้ง

แรกเป็นภาษาอังกฤษแบ่งบุคลิกภาพด้านมืดออกเป็น 3 ด้านย่อยได้แก่ Machiavellianism, Narcissism และ Psychopathy 
แบบวัดฉบับนี้เป็นแบบ 5-Likert Scale เริ่มจาก 1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในแต่ละด้านมีค าถามเท่า ๆ 
กันอย่างละ 9 ข้อและมีค าถามที่คิดคะแนนแบบ Reversals จ านวน 5 ข้อระบุโดยใช้เครื่องหมาย (R หรือ ผ) ก าหนดให้เรียง
ข้อค าถามตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ ประเมินผลคะแนนท่ีได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยบรรทัดฐานของกลุ่มเป็นเกณฑ์  

2) แบบวัด NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ภาษาแปลไทย 
 NEO-FFI (ภาษาไทย) ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 60 ข้อพัฒนาขึ้นโดยคอสตาและแมคเคร ฉบับแปลภาษาไทยโดย
กฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ อ้างใน Puangmee (2011) ค าถามมีทั้งค าถามเชิงบวกและเชิงลบท้ังหมด 60 ข้อแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 

ดังนี้ (1) แบบหวั่นไหว (Neuroticism) ด้านบวก 8 ข้อ ด้านลบ 4 ข้อ α=.80 (2) แบบแสดงตัว (Extraversion) ด้านบวก 8 

ข้อ ด้านลบ 4 ข้อ α=.82 (3) แบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) ด้านบวก 5 ข้อ ด้านลบ 7 ข้อ α=.62 (4) แบบ

ประนีประนอม (Agreeableness) ด้านบวก 4 ข้อ ด้านลบ 8 ข้อ α=.76  (5) แบบจิตส านึก (Conscientiousness) ด้านบวก

8 ข้อ ด้านลบ 4 ข้อ α=.79 เป็นแบบวัดแบบ 5-Likert Scale เริ่มจาก 1) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดจะแสดงผลในรูปแบบค่าความถี่ร้อยละ ส าหรบัคุณภาพของแบบวัดจะได้รับทดสอบ
ความเที่ยงและความตรงและการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรม SPSS Mac OS version 23 และ AMOS version 20 
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี ้

(1) วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยด้วย Principle-Axis Exploratory Factor Analysis เนื่องจากไมม่ีผลการศึกษา
มากพอที่ใช้ยืนยันเรื่องบุคลิกภาพด้านมืดในบรบิทของสังคมไทยโดยใช้วิธีแบบ Varimax  

(2) วิเคราะหย์ืนยันองค์ประกอบด้วยวธิี Confirmatory Factor Analysis (CFA) โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อมูลตามแนว Diamantopoulos and Siguaw ร่วมกับแนวของ Hair และคณะ  โดย
ระบุค่าที่ยอมรับได้ดังนี ้ค่าดัชนีเปรียบเทียบกับโมเดลพื้นฐาน (CFI) >0.90, ค่าดัชนีความกลมกลื่น (GFI) 
>0.90, ค่าดัชนีความกลมกลื่นท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) >0.90 และค่ารากท่ีสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) <0.08 เป็นต้น (Angsuchot, 2014; Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 
1998) 

 

ผลการวิจัย 
การแปลโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาโดยภาพรวมแล้วมีความหมายเหมอืนกับต้นฉบับแต่ยกเว้นข้อที ่26 ซึ่งถาม

เกี่ยวกับเพศสมัพันธ์กับบุคคลแปลกหน้า ซึ่งไม่เข้ากับบริบทของคนไทยและอาจไมไ่ด้รับค าตอบท่ีแท้จริง คณะผู้วิจัยได้
ปรับเปลีย่นในขั้นตอนแรกโดยใช้ค าถามในด้านเดยีวกันจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชุด 40 ข้อดังนี้ 

-ข้อที ่26. I enjoy having sex with people I hardly know. (ฉันมีความสุขกับการมเีพศสัมพันธ์กับคนที่ฉันแทบ
ไม่รู้จัก) เปลี่ยนเป็น I always pick on loser (ฉันมักตดัสินใจท าใหเ้รื่องที่ผิดพลาดเสมอ) 
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ข้อค าถามทั้งหมด 27 ข้อจากถูกน าว่าวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, อิทธิพลเพดาน, อิทธิพลพื้น, 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าหากค าถามในข้อนั้นถูกตัดออกเพื่อระบุว่าค าถามข้อใดบ้างที่อาจมี
ปัญหาในการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป ผลการวิเคราะห์พบว่าค าถามที่มอีิทธิผลเพดาน I skewness I>1 ได้แก่ข้อ S1, S2 และ S3 
ค าถามข้อที่มีความโด่งสูงได้แก่ M2, M8, S4 และ S5 นอกจากน้ันค าถามท่ีมีค่าความสัมพันธ์ต่ าได้แก่ M1, M4, M9, N1, N2, 
N6, N8, N9, S2, S7, S8 และ S9 ค าถามที่ควรตัดเพื่อท าให้ค่าความเช่ือมั่นสูงข้ึนไดแ้ก่ M4, M9, N6, N8, S7 และ S8 เมื่อใช้
เกณฑ์คัดออกมากกว่า 2 ข้อขึ้นไปไม่พบว่าข้อค าถามใดถูกคัดออกในขั้นตอนนี้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ 0.775 
(ตารางที ่2) 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคุณลักษณะของแบบวัด SD3 ฉบับแปลภาษาไทยชุด 27 ข้อ (N=204) 

ข้อค าถาม 
Question 

ค่าเฉลีย่ 
Mean 

S.D. Skewness Kurtosis Corrected Item – total 
correlation 

Alpha if item 
deleted  

M1 3.147 1.2067 .082 -.810 .178C .743 
M2 2.618 1.3246 .245 -1.139b .215 .733 
M3 2.441 1.1917 .495 -.530 .302 .717 
M4 3.373 1.2627 -.384 -.831 .197C .744d 
M5 2.338 1.2705 .554 -.770 .493 .705 
M6 2.162 1.3712 .902 -.492 .444 .724 
M7 3.593 1.2182 -.401 -.755 .395 .711 
M8 2.873 1.3106 .161 -1.000b .460 .695 
M9 3.250 1.1623 -.140 -.713 .055c .777d 
N1 3.338 .8979 -.334 .379 .199c .617 
N2 2.819 1.1666 .056 -.729 .126c .637 
N3 2.436 1.0740 .265 -.552 .470 .566 
N4 2.221 1.0715 .593 -.327 .509 .560 
N5 2.574 1.1006 .302 -.424 .314 .578 
N6 2.740 1.0719 .039 -.545 .133c .675d 
N7 1.779 .9340 .908 -.141 .210 .607 
N8 2.108 1.0774 .726 -.099 .140c .651d 
N9 3.279 1.0852 -.210 -.327 .181c .631 
S1 2.010 1.1447 1.022a .311 .341 .481 
S2 1.809 1.0680 1.284a .898 .019c .582 
S3 1.828 1.0941 1.174a .412 .351 .487 
S4 2.711 1.3204 .185 -1.147b .283 .486 
S5 3.162 1.3712 -.224 -1.172b .243 .493 
S6 2.152 1.1496 .694 -.415 .266 .482 
S7 2.137 1.3021 .852 -.444 .038c .605d 
S8 3.250 1.1916 -.196 -.733 .079c .610d 
S9 2.186 1.1595 .791 -.089 .188c .504 

หมายเหตุ: a; ค่าอิทธิพลเพดาน (I Skewness I>1), b; มีค่าความเบสู้ง, C; มีค่าความสัมพันธ์ต่ า (>.2), d; ค าถามที่หากตัดทิ้ง
แล้วจะส่งผลให้คา่แอลฟ่าสูงขึ้น, M; Machiavellianism, N; Narcissism, S; Psychopathy 
 หลังจากนั้นน าข้อค าถามทั้งหมดมาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principal-axial EFA ด้วยการหมุนแบบ Varimax 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 204 รายแสดงค่า Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ของกลุ่มตัวอยา่งเท่ากับ .757 และมีค่า 
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Bartlett’s test of sphericity มรีะดับนัยส าคญั X2 (351)=1543.378, P<0.001 แสดงองค์ประกอบท้ังหมด 8 องค์ประกอบ

ที่ Eigenvalues >1 ได้แก่ 1 = 5.26, 2 = 2.42, 3 = 2.07, 4 = 1.58 (คัดออก), 5 = 1.35 (คัดออก), 6 = 1.31 

(คัดออก), 7 = 1.14 (คัดออก), 8 = 1.00 (คัดออก) ที่ระดับ CI 95% ค านวณเฉพาะ 3 องค์ประกอบตามต้นฉบับสามารถ
อธิบายค่าความแปรปรวนได้รวมรอ้ยละ 36.157 (ตารางที่3) 
 เมื่อเรียงล าดับตามองค์ประกอบพบว่าข้อค าถามส่วนใหญ่สามารถถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านยกเว้น M9 
และ S7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบกับด้านที่ควรจะเป็นแล้วจึงตัดบางข้อค าถามที่มีปัญหาออกในขั้นนี้ ข้อค าถามที่มีค่า
องค์ประกอบสูงจะได้รับการคัดเลอืกก่อนดังนั้นองค์ประกอบท่ี 1 ซี่งจัดเป็นด้าน Narcissism มีข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อคือ N1, 
N3, N4, N5, และ N7 องค์กอบที่ 2 จัดเป็นด้าน Psychopathy มีข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อคือ S9, S1, S3, S4, S6 และ M6 
ส่วนองค์ประกอบท่ี 3 จัดเป็นด้าน Machiavellianism มีข้อค าถามทัง้หมด 5 ข้อคือ M8, M1, M4, M8 และ S2 เมื่อพิจารณา
ให้ข้อค าถามทั้ง 3 ด้านมีค าถามเท่ากันทุกด้าน รวมกันทั้งฉบับจึงมีค าถามทั้งสิ้น 15 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือของฉบับแปล
ในภาษาอื่น ๆ คณะผู้วิจัยเรียกว่าฉบับแปลภาษาไทยนี้ว่า SD3-TH 
 

ตารางที่ 3 Pattern matrix กับค าถามทั้งหมด 27 ข้อในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (N=204) 
ข้อค าถาม 
Question 

 องค์ประกอบ h2 
1 2 3 

M1 การเปิดเผยความลบัของตัวเองเปน็สิ่งโง่เขลา .113 .015 .524 .287 

M2 มันเป็นความฉลาดที่จะจัดระเบยีบผู้อื่น...  .336 .143 .248 .195 

M3 ไม่ว่าด้วยวิธีใดกต็าม คณุต้องเอาบคุคลส าคัญ... .554 .072 .402 .474 

M4 ควรหลีกเลี่ยงปญัหาซึ่งหน้ากับผู้อื่นเพราะเขา... .130 -.027 .529 .298 

M5 มันเป็นความฉลาดที่จะติดตามข้อมูลที่สามารถ... .341 .488 .409 .521 

M6 คุณควรรอเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะแกแ้ค้นผู้อื่น  .185 .690 .320 .614 

M7 คุณควรเก็บความลับเรื่องไม่ดีของคุณเอาไว้... .341 .123 .624 .521 

M8 ต้องมั่นใจว่าแผนการของคณุจะสร้างประโยชน์...  .280 .297 .638 .574 

M9 ผู้คนส่วนใหญ่สามารถถูกจัดระเบยีบได ้ .098 -.096 .236 .075 

N1 คนส่วนมากมองว่าฉันมภีาวะความเป็นผู้น า  .503 -.128 .086 .277 

N2 ฉันเกลียดการเป็นจุดสนใจของผูค้น )ผ(  .387 -.184 -.431 .369 

N3 กิจกรรมกลุ่มมีแนวโน้มจะน่าเบื่อหากไม่มีฉัน  .666 .195 .035 .483 

N4 ฉันคิดว่าฉันเป็นคนพิเศษ เพราะทกุ ๆ คนมักพูด... .697 .224 .133 .554 

N5 ฉันชอบท าความรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลส าคัญ  .748 .009 .092 .569 

N6 ฉันรู้สึกเขินอายทุกครั้งหากมีใครมาช่ืนชม (ผ) .141 -.097 -.491 .271 

N7 ฉันมักเปรียบเทียบตนเองกับคนมช่ืีอเสียงเสมอ  .492 .282 -.130 .339 

N8 ฉันมีลักษณะเหมือนคนท่ัวไป (ผ) .216 .320 -.316 .249 

N9 ฉันคิดว่าฉันควรได้รับความเคารพนับถือ .379 .139 .172 .193 

S1 ฉันอยากแก้แค้นเจ้าหน้าที่หรือผู้มอี านาจ  .069 .716 -.028 .518 

S2 ฉันหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย -.027 .095 -.627 .403 

S3 การเอาคืนควรท าใหเ้ร็วและต้องสาสม  .061 .727 .130 .550 

S4 ผู้คนมักบอกว่าฉันควบคมุยาก  .082 .600 -.105 .378 

S5 ฉันดูเป็นคนดุในสายตาผู้อื่น  -.005 .489 -.103 .250 
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S6 คนท่ีมาวุ่นวายกับฉันมักจะเสยีใจในภายหลังเสมอ  .147 .567 -.006 .343 

S7 ฉันไม่เคยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย )ผ(  -.019 .066 .021 .005 

S8 ฉันตัดสินใจท าให้เรื่องที่มักผดิพลาดเสมอ .353 -.163 -.012 .151 

S9 ฉันจะพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตอ้งการ .439 .319 .097 .304 

Eigenvalues 3.504 3.307 2.951  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน 12.979 12.248 10.929  

ค่าความแปรปรวนรวมทั้ง 3 องค์ประกอบร้อยละ 36.157  

 

ค าถามทั้ง 15 ข้อถูกวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principal Component Analysis อีกครั้งด้วยการหมุนแบบ 
Varimax แสดงค่า Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ในการทดสอบครั้งนีเ้ท่ากับ .780 และมีค่า Bartlett’s test of sphericity 

ทีร่ะดับนัยส าคญั X2 (105) = 818.374, P<0.001 แสดงองค์ประกอบท้ังหมด 4 องค์ประกอบที ่Eigenvalues >1 ได้แก่ 1 

= 2.740, 2 = 2.409, 3 = 2.389, 4 = 1.068 (คัดออก) ที่ระดับ CI 95% ค านวณ ทั้ง 3 องค์ประกอบสามารถอธิบาย
ค่าความแปรปรวนได้รวมร้อยละ 50.285 (ตารางที ่4) ก่อนจะน าให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหาตามวรรณกรรม
เนื่องจากมี 2 ข้อค าถามที่จัดอยู่ในองค์ประกอบที่ไม่ตรงกับแบบสอบถามต้นฉบับภาษาอังกฤษคือด้าน Machiavellianism 
กับค าถามข้อ S2 และ Psychopathy กับค าถามข้อ M6 อย่างไรก็ตามในกรณีความคาบเกีย่วของเนื้อหามีนักวิจัยเสนอ
แนวคิดนี้ไว้เช่นบทความของ Persson et al. (2017a); Persson, Kajonius, and Garcia (2017b) และ McLarnon and 
Tarraf (2017) ที่ระบุว่าด้าน Psychopathy และ Machiavellianism มีเนื้อหาทีค่าบเกี่ยวสามารถถกูจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ 
เมื่อพิจารณาแล้วจึงน าสู่การศึกษาต่อไป 
 
ตารางที่ 4  Pattern matrix กับค าถามชุดหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบฉบับ 15 ข้อใน (N=204) 

ข้อค าถาม 
Question 

 องค์ประกอบ h2 
1 2 3 

M1 การเปิดเผยความลบัของตัวเองเปน็สิ่งโง่เขลา -.021 .057 .609 .375 

M4 ควรหลีกเลี่ยงปญัหาซึ่งหน้ากับผู้อื่นเพราะเขา... -.014 .065 .559 .317 

M7 คุณควรเก็บความลับเรื่องไม่ดีของคุณเอาไว้... .117 .253 .761 .657 

M8 ต้องมั่นใจว่าแผนการของคณุจะสร้างประโยชน์...  .333 .193 .670 .597 

S2 ฉันหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย .061 .038 -.665 .448 

N1 คนส่วนมากมองว่าฉันมภีาวะความเป็นผู้น า  -.170 .568 .174 .381 

N3 กิจกรรมกลุ่มมีแนวโน้มจะน่าเบื่อหากไม่มีฉัน  .226 .766 .111 .650 

N4 ฉันคิดว่าฉันเป็นคนพิเศษ เพราะทกุ ๆ คนมักพูด... .215 .765 .194 .670 

N5 ฉันชอบท าความรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลส าคัญ  .082 .711 .114 .525 

N7 ฉันมักเปรียบเทียบตนเองกับคนมช่ืีอเสียงเสมอ  .283 .528 -.146 .380 

S1 ฉันอยากแก้แค้นเจ้าหน้าที่หรือผู้มอี านาจ  .768 .064 -.020 .594 

S3 การเอาคืนควรท าใหเ้ร็วและต้องสาสม  .815 -.003 .123 .680 

S4 ผู้คนมักบอกว่าฉันควบคมุยาก  .500 .130 -.067 .272 

S6 คนท่ีมาวุ่นวายกับฉันมักจะเสยีใจในภายหลังเสมอ  .561 .138 -.025 .335 

M6 คุณควรรอเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะแกแ้ค้นผู้อื่น .741 .118 .316 .662 
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Eigenvalues 2.711 2.443 2.389  

ค่าร้อยละของความแปรปรวน 18.072 16.287 15.926  

ค่าความแปรปรวนรวมทั้ง 3 องค์ประกอบร้อยละ 50.285  

 

 ในการศึกษาค่าสหสัมพันธร์ะหว่างด้านย่อยทั้ง 3 ด้านพบว่ามีความสมัพันธ์กันรวมทั้งมีค่าสมัประสิทธ์ิของความ

เชื่อมั่นแบบครอนบาคแอลฟ่าท้ังสามอยูด่า้นระหว่าง .698 - .807  โดยด้าน Psychopathy แสดงค่ามากท่ีสุดในการศึกษาท่ี 1 

และระหว่าง .736 - .874 โดยด้าน Machiavellianism แสดงค่ามากท่ีสุดในการศึกษาที่ 2 ซึ่งจัดว่ามีความเช่ือมั่นในระดับที่

สูงกว่าเกณฑย์อมรับได้ทั้ง 2 การศึกษา นอกจากนั้นยังพบว่าด้าน Psychopathy และ Machiavellianism เป็นคู่ที่แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันมากท่ีสุด (ตารางที่ 5) เมื่อแยกวิเคราะห์หาความต่างจากปัจจยัเรื่องเพศพบวา่ด้านย่อยทั้ง 3 ด้านนั้น

ไม่ต่างอย่างมรีะดบันัยส าคัญแต่อย่างใดในการศึกษาท่ี 1 แต่พบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างเพศในดา้น Narcissism อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ p<.001 ในการศึกษาท่ี 2 (ตารางที่ 6) 

 ในการศึกษาความตรงเชิงสอดคลอ้ง (Convergent Validity) ของแบบวัด SD3-TH กับแบบวัดบุคลกิภาพ NEO-FFI 

พบว่าบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับด้าน Machiavellianism และ Psychopathy นอกจากน้ันแบบ

มีจิตส านึกพบว่ามีความสัมพันธ์เชงิลบกับ Narcissism และ Psychopathy อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ p<.01 (ตารางที่ 7) 

 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบคา่สัมประสิทธ์ิ Inter-correlation และ Cronbach’s Alpha ของแบบวัด SD3-TH จ านวน 15 

ข้อ 
 SD3-THM SD3-THN SD3-THS 
การศึกษาท่ี 1 (N=204)    
SD3-THMa α=.698 - - 

SD3-THNa .296** α=.733 - 

SD3-THSa .227** .329** α=.735 
การศึกษาท่ี 2 (N=207)    
SD3-THMb α=.874   

SD3-THNb .201* α=.736  

SD3-THSb .413** .207** α=.807 

 

หมายเหตุ: *; P<.05 **; P<.01 (2-tailed), α ทั้งฉบับ SD3-TH = .747 และ .803, a; ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างท่ี 1 ค านวณ
จากค าถามชุด 15 ข้อหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบ, b; ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2  
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ตารางที่ 6 ตารางอธิบายความต่างของเพศในแบบวัดฉบับ 15 ข้อของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 
ด้านย่อย ชาย หญิง t p 
 ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 
การศึกษาที1 (N=204)       
SD3-THMa 3.38 .91 3.47 .71 -.792 .429 
SD3-THNa 2.47 .75 2.43 .67 .409 .683 
SD3-THSa 2.05 .83 2.27 .87 -1.829 .069 
การศึกษาท่ี2 (N=207)       
SD3-THMb 3.26 .94 3.04 .93 1.672 .096 
SD3-THNb 3.07 .79 2.68 .73 3.643 .000** 
SD3-THSb 2.44 1.00 2.31 1.03 .887 .376 

หมายเหตุ **; P<.01 (2-tailed), a; ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างท่ี 1 ค านวณจากค าถามชดุ 15 ข้อ หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบ, 
b; ข้อมูลจากแบบวัด 15 ข้อ กลุ่มตัวอย่างที่ 2 
 
ตารางที่ 7 ความตรงเชิงสอดคล้องระหว่าง SD3-TH กับแบบสอบถาม NEO-FFI ฉบับแปลภาษาไทยในการศึกษาท่ี 2 
 ค่าเฉลี่ย 

(SD) α 
SD3-TH 

 Machiavellianism Narcissism Psychopathy 
แบบวัดบุคลิกภาพ NEO-FFI      
แบบหว่ันไหว 
(Neuroticism) 

3.29 
(.66) 

.82 
 

-.265** 
 

.148** 
 

-.398** 
 

แบบแสดงตัว 
(Extraversion) 

2.58 
(.54) 

.78 
 

.127* 
 

-.430** 
 

.192** 
 

แบบเปิดรับประสบการณ ์
(Openness) 

3.03 
(.36) 

.65 
 

-.048 
 

-.259** 
 

-.212** 
 

แบบประนีประนอม 
(Agreeableness) 

2.44 
(.55) 

.76 
 

-.290** 
 

.108 
 

-.626** 
 

แบบมีจิตส านึก 
(Conscientiousness) 

2.32 
(.47) 

.65 
 

-.048 
 

-.239** 
 

-.200** 
 

หมายเหตุ *; P<.0 5 , **; P<.01 (2-tailed) 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดแบบวัดบุคลิกภาพ 
SD3-TH ฉบับแปลภาษาไทย 15 ข้อ ใน 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบละ 5 ข้อเท่า ๆ กัน องค์ประกอบ Machiavellianism 
มีค่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .50 - .90 และ R2 ระหว่าง .25 - .81  องค์ประกอบ Narcissism มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .33 - .85 และ R2 ระหว่าง .11 - .72 และองค์ประกอบPsychopathy มีค่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง .51 - .84 และ R2 ระหว่าง .22 - .69 จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งสองค่าโดยมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปรที่       
p< .01 (ภาพที่ 1) 
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 เมื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างการทดสอบสถิติไคสแควร์มีค่าเท่ากับ 162.213 (df=82) พร้อมทั้ง
พิจารณาค่าสถิติอื่น ๆประกอบโดยใช้เกณฑ์ของ Diamantopoulos and Winklhofer (2001) และ Hair et al. (1998) 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกลมกลืนในระดับที่ยอมรับได้โดยแสดงค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .91 ค่ารากที่สอง
เฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ .065 และค่าดัชนีเปรียบเทียบกับโมเดลพื้นฐาน (CFI) เท่ากับ .93 
ค่าทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่แสดงความตรงตามโครงสร้างของทั้ง 3 องค์ประกอบของแบบวัด SD3-TH ฉบับภาษาไทยทั้ง 15 
ข้อนี้ (ตารางที่ 8) 
  
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
องค์ประกอบ ตัวแปร b SE t R2 
Machiavellianism M1 .817   .667 
 M4 .882 .078 13.765** .777 
 M7 .506 .073 7.679** .256 
 M8 .900 .074 14.308** .810 
 S2 .762 .074 12.829** .581 
Narcissism N1 .519   .269 
 N3 .782 .224 6.929** .612 
 N4 .848 .249 6.993** .720 
 N5 .587 .199 6.009** .345 
 N7 .326 .168 3.949** .107 
Psychopathy S1 .720   .518 
 S3 .836 .117 10.075** .698 
 S4 .513 .104 6.676** .263 
 S6 .473 .102 6.162** .224 
 M6 .713 .119 9.155** .509 
Chi-sq 162.213 df 82 GFI .910 
RMSEA .065 CFI .937 TLI .920 

หมายเหตุ **; P<.01 (2-tailed) 
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ภาพที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบสอบถามฉบับ SD3-TH 

 

อภิปรายและสรุปผล 
 การแปรแบบวัดบุคลิกภาพด้านมืดฉบับภาษาไทย SD3-TH ในครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับฉบับแปลภาษาอิหร่าน 
และภาษาโปรตุเกสเนื่องจากยังไม่เคยมีการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพด้านมืดในทั้ง 3 วัฒนธรรมมาก่อนเช่นฉบับภาษาอิหร่าน 
(SD3-F) มีค าถามทั้งสิ้น 20 ข้อ (Atari & Chegeni, 2016) เป็นต้น แต่ในภาษาอื่น ๆ ยังอาจคงข้อค าถามไว้เท่าเดิมตาม
ต้นฉบับเดิมอย่างฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น (Shimotsukasa & Oshio, 2016) และภาษาฝรั่งเศส (Gamache, Savard, & 
Maheux-Caron, 2018) ซึ่งมีการแปลแบบวัด DD ในภาษาทั้ง 2 มาก่อนหน้านี้ ส าหรับแบบวัด SD3 ต้นฉบับภาษาอังกฤษ
มักจะถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศที่สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ การศึกษาของ Jonason et al. (2017) ได้
เปรียบเทียบบุคลิกภาพด้านมืดของคนใน 6 ประเทศได้แก่ อเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล ฮังกาลี ญี่ปุ่น และรัสเซีย พบว่าค่า

ความเชื่อมั่นของแบบวัดอยู่ระหว่าง α= .51 (Narcissim in Brazil) - .78 (Machiavellianism in Hungary) เพศหญิงมีระดบั
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าเพศชายในทุกประเทศสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ต่างถึงระดับนัยส าคัญก็ตาม 
นอกจากนั้นยังพบอีกว่าระดับค่าเฉลี่ยของ Machiavellianism สูงกว่า Narcissism และสูงกว่า Psychopathy ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาอื่น ๆ ที่พบว่าเพศชายมีคะแนนสูงกว่าเพศหญิงแต่ในขณะเดียวกับผู้หญิงมักมีคะแนนและความสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพแบบ Narcissism สูงกว่า (Jonason & Davis, 2018) 
 เป็นที่น่าสนใจว่าบุคลิกภาพด้านมืดอาจเกี่ยวข้องกับความประสงค์ร้าย (malevolent) ความหุนหันพลันแล่น 
(impulsive) และความซื่อสัตย์สุจริต (honesty-humility) ที่อาจเป็นพื้นฐานร่วมของทั้ง 3 องค์ประกอบของบุคลิกภาพด้าน
มืดที่ท าให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน (Muris, Merckelbach, Otgaar, & Meijer, 2017; Veselka et al., 2012) มีการศึกษา 
โครงสร้างของด้านย่อยทั้งสามนี้ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (N=1,983) ของ Persson et al. (2017b) ด้วย ทฤษฎีการ
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ตอบสนองข้อค าถาม (Item Response Theory : IRT) พบว่าค าถามในด้าน Machiavellianism มีความง่ายกว่าด้าน 
Psychopathy การวิเคราะห์ข้อค าถามระหว่าง Machiavellianism และ Psychopathy สามารถจัดอยู่ในโมเดลเดียวกันได้ 
รวมทั้ง Psychopathy และ Narcissism ก็สามารถรวมกันอยู่เป็นโมเดลเดียวกันแต่ไม่สามารถรวมด้าน Machiavellianism 
เข้ากับ Narcissism ในการวิเคราะห์ได้  
 การศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพด้านมืดและแบบวัด SD3 มีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน 2 แนวทาง
คือ (1) เพิ่มด้านย่อยจาก 3 ด้านเป็น 4 ด้านคือเพิ่มด้าน Sadism เข้ามาและช้ีความสัมพันธ์กับความหุ่นหนัพลันแลน่, จิตส านกึ
และการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงหรือภาวะรุกรานโดยนิยามช่ือใหม่ว่า Dark Tetrad (Chabrol, Van Leeuwen, Rodgers, & 
Séjourné, 2009 ; Međedović & Petrović, 2015)  และ (2)  ลดด้ านย่อยจาก 3 ด้ านเหลือ 2 ด้ านคือรวมด้าน 
Machiavellianism และ Psychopathy เข้าด้วยกันโดยให้เหตุผลว่าเนื้อหาของทั้งสองด้านมีความคาบเกี่ยวกันสูงโดยนิยาม
ช่ือใหม่ว่า Dark Dyad (McLarnon & Tarraf, 2017; Persson et al., 2017a; Rogoza & Cieciuch, 2017) ซึ่งผลการศึกษา 
SD3-TH นี้ก็สนับสนุนแนวคิดท่ี 2 น้ีเช่นกัน  
 แบบวัด SD3-TH เป็นฉบับที่ตัดลดข้อค าถามให้เหลือ 15 ข้อที่อาจจะเหมาะสมกับการศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ 
ที่ มีข้อค าถามเยอะอย่างไรก็ตามค าถามทั้งหมดครอบคลุมทุกหัวข้อหลักตามแบบวัดต้นฉบับ 27 ข้อยกเว้นหัวข้อ Shor-term 
manipulation ในด้าน Psychopathy จากกระบวนการ EFA และน าข้อค าถาม M6 ซึ่งจัดอยู่ในหัวข้อ Planning มาแทน  
เมื่อพิจารณาข้อค าถามแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาใกล้เคียงกันอาจใช้แทนกันได้ในเชิงโครงสร้าง จึงด าเนินการต่อในการวิเคราะห์เชิง
ยืนยันองค์ประกอบต่อไป 

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยไดต้ระหนักถึงข้อจ ากัดเรื่องวิธีการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่างที่อาจไม่
ครอบคลมุความหลากหลายมากในเขตพื้นที่ภาคอื่น ๆ ของประเทศจ ากัดเพียงในกลุ่มผู้ตอบในบรเิวณเขตเมืองและสามารถ
ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีออนไลนไ์ด้เท่านั้น อีกประการหนึ่งการศึกษาครั้งน้ีไมไ่ด้ศึกษาเปรียบเทียบความตรงทางโครงสร้าง
กับแบบวัดบุคลิกภาพด้านมดืของแบบวัดชนิดอ่ืน ๆ อย่าง the Dirty Dozen ทีย่ังไม่ได้รับการแปลเปน็ภาษาไทย ซึ่งอาจท าได้
ในศึกษาในการศึกษาครั้งต่อไป รวมทั้งการใช้เทคนิคการวิเคราะห์อืน่ ๆ มาทดสอบความสามารถในการวัดทางจิตวิทยาของ
แบบวัด SD3-TH กับกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแบบวัดบุคลิกภาพด้านมดืฉบับแปลภาษาไทย SD3-TH ฉบับ 15 ข้อ สามารถใช้

งานได้ในบริบทของสังคมไทยและสามารถเทียบค่าด้านย่อยทั้ง 3 ด้านได้ไม่ต่างจากแบบวัดตันฉบับท้ัง 27 ข้อหรือฉบับท่ีแปล
เป็นภาษาอื่น ๆ  

 

กิติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ Daniel N Jones and Paulhus (2014) เจ้าของแบบวัดต้นฉบับท่ีอนุญาติใหแ้ปลเป็นฉบับ

ภาษาไทยและใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดด้านการน าไปใช้เพือ่การศึกษา รวมทั้งอาจารย์นวรัชต ค าสุวรรณ (อ.ม. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผูค้วบคมุการแปลและอาจารยศ์ศิธร เดชรพรหม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ผู้
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ภาคผนวก 
ค าถามในแบบวัดบุคลิกภาพด้านมืด SD 3 
ฉบับดั้งเดิม (SD3)  มีจ านวน 27 ข้อ 
ฉบับแปลภาษาไทย (SD3-TH) มีจ านวน 15 ข้อ (เครื่องหมาย ) 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
1 2 3 4 5 

บุคลิกภาพแบบ Machiavellianism  

1. การเปิดเผยความลับของตัวเองเป็นสิ่งโง่เขลา  
2. มันเป็นความฉลาดที่จะจัดระเบียบผูอ้ื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการ  
3. ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม คุณต้องเอาบุคคลส าคัญมาเป็นพวกเดียวกับฉันให้ได้  

4. ควรหลีกเล่ียงปัญหาซ่ึงหน้ากับผู้อื่นเพราะเขาอาจจะมีประโยชน์ต่อคุณในอนาคต  
5. มันเป็นความฉลาดที่จะติดตามข้อมูลที่สามารถน าโจมตีผู้อื่นในภายหลังได้  

6. คุณควรรอเวลาที่เหมาะสมที่จะแก้แค้นผู้อื่น  

7. คุณควรเก็บความลับเร่ืองไม่ดีของคุณเอาไว้ เพื่อรักษาชื่อเสียงของคุณ  

8. ต้องมั่นใจว่าแผนการของคุณจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวคุณไม่ใช่ผู้อื่น  
9. ผู้คนส่วนใหญ่สามารถถูกจัดระเบียบได้ 
บุคลิกภาพแบบ Narcissism 

10. คนส่วนมากมองว่าฉันมีภาวะความเป็นผู้น า  
11.  ฉันเกลียดการเป็นจุดสนใจของผู้คน )ผ(   

12. กิจกรรมกลุ่มมีแนวโน้มจะนา่เบื่อหากไม่มีฉัน  

13. ฉันคิดว่าฉันเป็นคนพิเศษ เพราะทกุๆคนมักพูดกับฉันแบบนั้นเสมอ  

14. ฉันชอบท าความรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลส าคัญ  
15. ฉันรู้สึกเขินอายทกุครั้งหากมีใครมาชื่นชม (ผ)  

16. ฉันมักเปรียบเทียบตนเองกับคนมีชือ่เสียงเสมอ  
17. ฉันมีลักษณะเหมือนคนทั่วไป (ผ) 
18. ฉันคิดว่าฉันควรได้รับความเคารพนบัถือ 
บุคลิกภาพแบบ Psychopathy 

19. ฉันอยากแกแ้ค้นเจ้าหน้าทีห่รือผู้มีอ านาจ  

20. ฉันหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  )ผ(  

21. การเอาคืนควรท าให้เร็วและตอ้งสาสม  

22. ผู้คนมักบอกวา่ฉันควบคุมยาก  
23. ฉันดูเป็นคนดุในสายตาผู้อื่น  

24. คนที่มาวุ่นวายกับฉันมักจะเสียใจในภายหลังเสมอ  
25. ฉันไม่เคยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย )ผ(  
26. ฉันตัดสินใจท าให้เร่ืองที่มักผิดพลาดเสมอ 
27.  ฉันจะพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 

หมายเหตุ: ช่ือด้านย่อยทั้ง 3 ด้าน ควรถูกลบออกก่อนน าไปใช้งาน ข้อค าถามทั้งหมดควรเรียงตามล าดับเหมือนในแบบวัด
ฉบับน้ี ข้อค าถามที่ต้องประเมินคะแนนแบบย้อนกลับถูกระบุโดยเครื่องหมาย (ผ),  ข้อค าถามที่ถูกเลือกในหมวด
Machiavellianism ,  ข้อค าถามที่ถูกเลือกในหมวด Narcissism,  ข้อค าถามที่ถูกเลือกในหมวด
Psychopathy 
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และ    3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนิสิตที่ลงทะเบียน

เรียนในรหัสวิชา2001103 วิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2559 จ านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การหาค่าความเช่ือมั่น ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ t-test แบบ Dependent 

Samples  

ผลการวิจัย พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.38/ 82.50 นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-book รายวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความ

พึงพอใจของนิสิตหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.72 โดยผู้เรียนมีความเห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาจีน ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 

Abstract 
The objectives of this research were to develop the electronic book ( E- book)  on Neighboring 

Countries Language and Culture Course, which was a course taken by first year students at 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University.  Specifically, the goals were to have these students utilize the E-

book within this context with an efficiency value of 80 / 8 0 , to studied their achievements made via the 

electronic book, and to evaluate their overall satisfaction after using it.  The researched group was chosen 
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through purposive sampling and consisted of 70 freshman students who chose the Neighboring Countries 

Language and Culture Course at the beginning of the 2 016  academic year.   The instruments used in this 

study were as follows: Electronic book (E-book), Pre-test and Post-test and students’ satisfaction evaluation 

form.  The data was analyzed by means of standard deviation ( S. D. ) , reliability, difficulty, discriminative 

power, test and content analysis. 

The results achieved were as follows:  the efficiency value (E1/E2) of the developed E-book was 

81.38/82.50 which was higher than the expected maximum.   This value indicated that developing the E-

book was appropriate.   The achievements of the students were based on the scores of Post- test which 

were 0.05 higher than Pre - test which corresponds to the hypothesis.  The means by which the students’ 

satisfactions with the E-book was analyzed at 4.29 standard deviation at 0.72 which can be concluded as a 

good quality.  The opinion of the students on the E-book helped users improve their proficiency in Chinese 

language.   It helped also in determining whether the electronic books were useful in self- learning in 

everyday life.   

Keyword: Electronic books, Chinese, Efficiency, Learning Achievement, Satisfaction 

________________________________________________________________________________ 

*Corresponding author, E-mail:siriphat89@gmail.com 

บทน า 
ปี พ.ศ.2535 รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ได้ประกาศให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับช้ันการศึกษา 

(เขียน    ธีระวิทย์, 2551) อีกทั้งส่งเสริมการท าวิจัยทางด้านการเรียนการสอน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากข้ึน

อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดกระแสความต้องการศึกษาภาษาจีนในทุกระดับและเกิดความต้องการศึกษาภาษาจีนของตลาดแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้เปิดรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 

(ภาษาจีน) หมวดการศึกษาทั่วไปให้แก่นิสิตชั้นปีที่1และนักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (กศ.พ.) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประเทศจีน เข้าใจค าศัพท์และสามารถสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวันได้ แต่การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้มี

ประสิทธิผล ผู้เรียนต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจ านวนนิสิตในช้ันเรียนที่มี

จ านวนมากประกอบกับระยะเวลาเรียนที่มีจ ากัดของแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนในช้ัน

เรียนปกติ เช่น เสียงรบกวนจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน การขาดการฝึกฝนในช้ันเรียน การขาดเรียนและการขาดการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมด้วยตนเอง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียนลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gibbs; Lucas; Simonte 

(1996: 261-273) ทีท่ าการศึกษาเรื่องขนาดของห้องเรียนและผลการเรียนของนักเรียน จากการศึกษาพบว่าเครื่องหมายโมดูล

จะลดลงประมาณ 1 % เมื่อมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นทุก 60 คน และจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ย

กับการลงทะเบียนโมดูล พบว่า ห้องเรียนที่มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนมากกว่า 70 คน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนเท่ากับ 

54.6 % ส่วนห้องเรียนที่มีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 10 - 20 คน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนอยู่ที ่57.1 % นอกจากนี้ยัง

พบว่า นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 10-20 คน จะมีคนสอบได้คะแนนสูงถึง 42.2 % ส่วนห้องเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 70 คน
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จะมีคนสอบได้คะแนนสูงเพียง 33.6 % จากผลการศึกษาสามารถทราบได้ว่า ห้องเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมากจะท าให้

ประสิทธิภาพทางการเรียนลดลง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอส าหรับผู้ที่เรียนใน

ห้องเรียนขนาดใหญ่และผู้ที่ศึกษาภาษาต่างประเทศ เพราะการเรียนภาษาต่างประเทศต้องมีการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ อีกทั้ง

แหล่งความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเรียนการสอนสมัยใหม่จึงควรใช้เวลาน้อยลงแต่ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้เร็ว สามารถพัฒนาและสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพมีความรู้รอบด้านได้มากขึ้นและเร็วขึ้น (กนกพร ศรีญาณ

ลักษณ์, 2549: 34)   

 ถึงแม้ว่าในอดีตมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแต่สื่อการเรียนรู้ต่าง 

ๆ ยังไม่ค่อยทันสมัยมากนัก สื่อสิ่งพิมพ์ในอดีตยังขาดสีสัน รูปภาพและขาดเนื้อหาที่น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนขาดสิ่งเร่งเร้าความ

สนใจ (Gain Attention) ต่อการเรียนรู้ ขาดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง สิ่งเร่งเร้าความสนใจนับเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ ที่กล่าวถึงสิ่งเร่งเร้าความสนใจว่าผู้สอน

ควรมีการจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยสามารถใช้ภาพกราฟิก แสง สีหรือเสียงประกอบการสอน โดยสื่อท่ีสร้าง

นั้นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและมีความน่าสนใจ(Gagne; Briggs; Wagar,1974: 99-119)  กอปรกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 คือมุ่งเน้นให้มีการน านวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ดังนั้นการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที ่21 จึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและอาจารย์ผู้สอนเป็น

ผู้ที่ท าหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เน้นการเป็นโค้ชหรือผู้อ านวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ (Learning Facilitator) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้มากกว่าในเนื้อหารายวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม และกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ปัจจุบันมีการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รูปแบบใหม่

สามารถแทรกรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ สามารถเช่ือมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของบทเรียนในหนังสือและ

เว็บไซต์ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนาพร ปัญญาอมรัตน์และอนุช 

สุทธิธนกูล (2557: 34-43) ที่กล่าวถึงการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนสามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วและ

แม่นย ามากขึ้น และงานวิจัยของไกรพ เจริญโสภา (2554: 1-71) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนที่เรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

มาเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

    จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน

บ้าน (ภาษาจีน) เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้และน ามาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน เข้าใจระบบสัทอักษรพินอินและสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวัน 

ตลอดจนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองในเวลาที่จ ากัด  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ใหม้ีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80 / 80 
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2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
(ภาษาจีน)            

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
(ภาษาจีน) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการวิจัย 

1.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

    รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) เป็นวิชาศึกษาทั่วไปที่จะเปิดท าการสอนในทุกภาคการศึกษา 

ดังนั้นกลุ่มผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาภาษาจีนหรือมีความรู้ภาษาจีนในระดับต้นเท่านั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรนิสิตช้ันปีที่ 1 หมู่เรียน D12 และนักศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

(กศ.พ.) หมู่เรียน M2 และ M5 ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านภาษาจีน ปีการศึกษา2559 ซึ่งเป็น

ห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองเบื้องต้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างหมู่เรียน 

D12 จ านวน 30 คน เพื่อทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) และใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

หมู่เรียน M2และ M5 จ านวน 20 คน เพื่อทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน 

(ภาษาจีน) เบื้องต้น  

2) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองจริง จ านวน 70 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพื่อทดลองใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์        E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน (ภาษาจีน) และเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์         E-book ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-

book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

 

   1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการทดลอง 

 ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) กับกลุ่มควบคุม 

ตลอดระยะเวลา 2 เดือน จ านวน 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

                                            

 ตัวแปรต้น 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อนบ้าน  (ภาษาจีน) 

 

 ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 
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2.  ขั้นเตรียมการทดลอง 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย จ านวน 3 ชุด ดังนี ้

1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน)  

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) จ านวน 40 ข้อ 

3) แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน

บ้าน(ภาษาจีน) 

2.2 วิธีการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

      ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัย จ านวน 3 ชุด โดยมีวิธีการด าเนินการและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

2.2.1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน (ภาษาจีน) 

1) ขั้นตอนการออกแบบเนื้อหาบทเรียนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอนวิชา

ภาษาจีนระดับต้น 1 (กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช, 2557: 1-60) และหนังสือHANYU JIAOCHENG ชุด1 เล่ม1 汉语教程（修

订本）第一 册（上）ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในวิเคราะห์ข้อมูล การ

ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  โดยแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ 

ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน  2) ระบบสัทอักษรพินอิน 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาจีนกลางได้อย่างถูกต้อง 3) บทสนทนาในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจนี

กลางติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาในระดับต้นได้ เพื่อให้เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ออกแบบขอบเขต

เนื้อหาบทเรียนดังนี ้

 
                          รูปที่ 2 การออกแบบเนื้อหา บทเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) 
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2) ขั้นตอนการออกแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Flip PDF Professionalใน

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบภาพกราฟิก ตามแนวคิดคิดทฤษฎีการ

เรียนรู้กลุ่มผสมผสานของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) เพื่อใช้เป็นแนวทางออกแบบเครื่องมือช่วยสอนและปรับปรุงหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (Gagne; Briggs; Wagar, 1974: 99-119) โดยสรุปดังนี ้

ตารางที่ 1 การออกแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-bookรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน  

 

3) ขั้นตอนการหาคุณภาพ หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-

book เรียบร้อยแล้ว ได้สื่อดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง

ของเนื้อหาและหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ซึ่งผู้เช่ียวชาญบางท่านได้ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการความ

ถูกต้องของสัทอักษรพินอิน การเว้นวรรคตัวอักษร การปรับขนาดตัวอักษร ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) มี

คุณภาพอยูใ่นระดับดี (x̅=4.3, S.D.=0.9) เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม  

4) ผู้วิจัยน าสื่อที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) (ชัยวงศ์  พรหมวงศ์, 2556: 12) กับนิสิต

กลุ่มตัวอย่างทีไ่ม่ใช่กลุ่มควบคุมและไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อน โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 3 คน ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

E1/E2   คือ 70/70 สื่อมีประสิทธิภาพคือ 70.00/74.17 จากการสัมภาษณ์พบว่าตัวอักษรมีขนาดเล็ก เสียงสัทอักษรพินอินเบา

เกินไป การเข้าสู่ข้อมูลล่าช้า ผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จากนั้นน าไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อยกับ

นิสิตกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหม่และยังไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อน โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์E1/E2 คือ 80/80 (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2556) พบว่า สื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80.25/81.00 จากการ

สัมภาษณ์นิสิตกลุ่มตัวอย่างพบว่า ลิ้งค์ข้อมูลยังไม่เสถียร ภาพปุ่มย้อนกลับมีขนาดเล็กเกินไป  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวไป

ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามกับนิสิตกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อให้เป็นไปเกณฑ์ 

E1/E2 คือ 80/80 ผลการทดสอบพบว่า สื่อมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.38/82.50  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 

การออกแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-bookรายวิชาภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) 

ส่วนท่ี 1    หน้าปก    ค าน า     ค าช้ีแจงวิธีการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book     สารบัญ 

ส่วนท่ี 2 เนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  พร้อมรูปภาพประกอบ 

การแนะน าเทศกาลวันส าคัญของประเทศจีน  วีดโีอภาพและเสียงบรรยาย 

ส่วนท่ี 3 เนื้อหา สัทอักษรพินอิน พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และกฏการออกเสียง 

สามารถแตะที่รปูภาพเพื่อรับฟังเสยีงพยัญชนะ สระและเสยีงวรรณยกุต์ภาษาจีนกลางได ้

ส่วนท่ี 4 เนื้อหาบทสนทนาภาษาจีนกลาง จ านวน 7 บทเรียน  

มีการน าเสนอค าศัพท์  บทสนทนาและวีดโีอบทสนทนาภาษาจีนกลาง จ านวน 7 วีดีโอ 

ส่วนท่ี 5 ปุ่มเมนูน าทาง    เมนูแสดงเนื้อหาบทเรียน      เอกสารอ้างอิง 

มีปุ่มหรือเครื่องหมายแสดงการกลบัสู่เมนูหลัก หรือออกจากโปรแกรม 
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2.2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน )ภาษาจีน(  

1) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40  ข้อ โดยแบ่งขอบเขต

เนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน จ านวน 10 ข้อ ตอนที่ 2 สัทอักษรพินอิน จ านวน 10 ข้อ 

และตอนที่ 3 บทสนทนาภาษาจีน จ านวน 20 ข้อ โดยใช้ข้อค าถามแบบปลายปิด (Close – ended)  จากนั้นน าไปให้

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3  ท่าน พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence index) (ล้วน  สายยศ 

และอังคณา  สายยศ, 2539: 249) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการความถูกต้องของสัทอักษรพิน

อิน ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อแนะน า  ผลการหาค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.99 แสดงว่า 

แบบทดสอบสามารถน าไปใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 

2)  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปทดสอบกับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) 

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 179) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อแบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่ง

แบบทดสอบที่ได้มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต ่0.40 ขึ้นไป 

3)  ผู้วิจัยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) (พิชิต ฤทธิจรูญ, 2549: 250) และหาค่าความเช่ือมั่นจากสูตรการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามทฤษฎีของครอนบาค (Cronbach LJ, 1970: 161) จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์

ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกท้ังฉบับอยู่ที่ 0.55 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า

แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.89 

2.2.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-book 

 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบ่งขอบเขตแบบ

ประเมินออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา จ านวน 4 ข้อ 2) ด้านคุณภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จ านวน 8 

ข้อและ 3) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ จ านวน 2 ข้อ จ านวนทั้งหมด 14 ข้อ ใช้เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ 5 ระดับแบบ

ปลายปิด (close–ended) และแบบปลายเปิด (open–ended form) จากนั้นน าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน       3 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence index)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 เมื่อ

ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จึงน าแบบประเมินไปทดลองใช้ (try out) กับนิสิตกลุ่มควบคุมที่ลงทะเบียนเรียนวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) และผ่านการทดลองใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์งานวิจัย ให้นิสิตกลุ่มควบคมุท าแบบทดสอบก่อนเรียนและช้ีแจงวิธีการใช้สื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้นิสิตทราบ 

3.2 ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กบันิสิตกลุม่ควบคุมระยะเวลา 2 เดอืน 

3.3 ผู้วิจัยให้นิสติกลุม่ควบคุมท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเข้าไปใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ E-

book 

3.4 ผู้วิจัยให้นิสติกลุม่ควบคุมท าแบบทดสอบหลังเรียนและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

3.5 ผู้วิจัยน าผลการวิจัยมาวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั 
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4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรม Excel ในค านวณ สูตร

การศึกษาได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (x̅) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ

วัตถุประสงค์ (IOC) การหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ หาค่าอ านาจจ าแนก (r) จากแบบทดสอบ การหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม  หาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book E1/E2 และการหาค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

สูตร t-test แบบ Dependent Samples 

ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ E-book รายวิชาภาษาและวฒันธรรมเพ่ือนบ้าน (ภาษาจนี) 

ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ตามแนวคิด

และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของโรเบิร์ต กาเย่ (Gagne; Briggs; Wagar, 1974: 99-119) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือก

บทเรียนตามความสนใจและตามความยากง่ายของเนื้อหา มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมไปสู่องค์ความรู้ใหม่ สามารถเลือกฟัง

เสียงบรรยายเนื้อหา รวมถึงมีปุ่มควบคุมที่ท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองดังนี ้

ส่วนหน้าจอหลัก  หน้าจอหลักประกอบด้วย ค าน า ค าช้ีแจงการใช้และสารบัญ ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนผ่าน

ลิ้งค์เว็บไซด์ที่ก าหนด 

 

                 
รูปที่ 4  หน้าปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-book                             รูปที่ 5 สารบัญ  

 

ส่วนเนื้อหาและรูปภาพกราฟิก เนื้อหาบทเรียนประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน สัทอักษรภาษาจีน 

และบทสนทนาภาษาจีนจ านวน 7 บทเรียนได้แก่ การทักทาย การถามสมาชิกในครอบครัว การถามสัญชาติ การถามวันท่ี การ

ถามเวลา การซื้อของ และการสั่งอาหาร ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางและเรียนรู้เทศกาลวันส าคัญของจีนจาก

วีดีโอที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นผ่านเว็บไซด์ YouTube   
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รูปที่ 6 ค าศัพท์และบทสนทนาภาษาจีน                 รูปที่ 7  วีดีโอเทศกาลวันส าคัญ 

 

ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน (ภาษาจีน) 

ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน  ) ภาษาจีนของ

นิสิตกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) 

สื่อการเรียนรู้ จ านวน E1 E2 E1/ E2 

ภาษาจีน 20 81.38 82.50 81. 38 /82.50 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน E1 และ

การหาผลประสิทธิภาพของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแบบแบบทดสอบหลังเรียน E2 ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.38 /82.50 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษา

และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไวแ้ละสามารถน าไปเป็นสื่อเสรมิการเรยีนรู้

ได้ 
 

ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน  

)ภาษาจนี(  

ตารางที่ 3 ผลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 

การทดสอบ 
จ านวน 

นิสิต 

คะแนน

เต็ม 
x̅ S.D. ความก้าวหน้า 

ร้อยละของ

ความก้าวหน้า 
t 

ก่อนเรียน 70 40 10.87 2.77 21.99 55 -49.49 

หลังเรียน 70 40 32.86 2.91 

Sig = 0.00 < 0.05  

จากตารางที่ 3  พบว่า ผลการวัดระดับความรู้ก่อนเรียนของนิสิตกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.87 มีค่า 

S.D. เท่ากับ 2.77 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.86 มีค่า S.D. 
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เท่ากับ 2.77 เมื่อน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนิสิตหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน  มีความก้าวหน้าอยู่ท่ี 21.99 

คิดเป็นร้อยละของความก้าวหน้าคือร้อยละ 55  มีค่า t  คือ - 49.49, df = 69 ที่ได้จากการค านวณ ซึ่งผลที่ได้เป็นการยอมรับ

สมมติฐาน แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือนบ้าน 

(ภาษาจนี)   
ตารางที่ 4.1  ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน

บ้าน (ภาษาจีน) ด้านเนื้อหา 

(N=70) 

ด้านเนื้อหา x̅ S.D การแปลผล ล าดับที ่

1. รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์ีการใช้ภาพกราฟิก       

เทคนิคในการน าเสนอที่ น่าสนใจ 

4.27 0.74 ระดับด ี 1 

2. เนื้อหากระชับ เหมาะสมกับระยะเวลาเรยีน            4.26 0.83 ระดับด ี 2 

3. การจัดล าดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง เข้าใจง่าย                            4.24 0.98 ระดับด ี 3 

4. เนื้อหามีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาเดิมกับเนื้อหาใหม่                  4.19 0.77 ระดับด ี 4 

เฉลี่ย 4.24 0.83 ระดับด ี  
   

  จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปผลการวิเคราะหไ์ด้ว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 

รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับด ี(x̅=4.24, S.D. = 0.83 ) 

 

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน     

                (ภาษาจีน) ด้านคุณภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์E-book 

                                         (N=70) 

ด้านคุณภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book x̅ S.D การแปลผล ล าดับที ่

1. ภาษาที่ใช้ในสื่อการเรยีนรู้มีความถูกต้อง 

เหมาะสม 

4.24 0.89 ระดับด ี 6 

2. การเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนมคีวามสะดวก 

รวดเร็ว 4.27 0.83 ระดับด ี 5 

3. ปุ่มแสดงรายการต่าง ๆ สื่อความหมายได้ชัดเจน 4.24 0.75 ระดับด ี 6 

4. สื่อภาพประกอบเนื้อหาที่ใช้ในหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสม์ีความเหมาะสมและความสนใจ 4.33 0.79 ระดับด ี 3 
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ด้านคุณภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book x̅ S.D การแปลผล ล าดับที ่

5. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ด้าน

ภาษาจีนมากขึ้น 4.39 0.64 ระดับด ี 1 

6. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 4.34 0.59 ระดับด ี 2 

7. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ

ทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา 4.31 0.73 ระดับด ี 4 

8. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผูเ้รยีนมีความ

สนุกสนานกับการเรยีนรู ้ 4.23 0.78 ระดับด ี 7 

เฉลี่ย 4.29 0.75 ระดับด ี  

 
 จากตารางที่ 4.2  พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ด้านคุณภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดับดี (x̅=4.29, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ด้านภาษาจีนมากขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  (x̅=4.39, 

S.D. = 0.64)รองลงมาคือ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (x ̅= 4.34, S.D. = 0. 59) 
 
ตารางที่ 4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน

บ้าน (ภาษาจีน) ด้านความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ 
 (N=70) 

ด้านความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ x̅ S.D การแปลผล ล าดับที ่

1. เนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปน็ประโยชน์และ

สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

4.33 0.61 ระดับด ี 2 

2. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเรียนด้วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์

4.39 0.57 ระดับด ี 1 

เฉลี่ย 4.36 0.59 ระดับด ี  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออยู่ในระดบัดี (x̅=  4.36, S.D. =0.59) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า นสิิตมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการเรยีนด้วยหนงัสืออิเล็กทรอนิกสม์ีคะแนนมากที่สุด (x̅=4.39, S.D. = 0. 

57) 

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅=4.29, S.D. =0.72) ซึ่งผู้ เรียนมีความเห็นว่าสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาจีนมากขึ้น  สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการ

เรียนรู้และใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลสามารถอธิปรายได้ดังนี้ 

 ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ส าหรับนิสิตช้ันปี

ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ในรหัสวิชา 2001103 วิชาภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน สัทอักษรพินอิน และบทสนทนาภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวัน จ านวน    7 บทเรียน พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 

เท่ากับ 81.38/82.50 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ 80/80  การออกแบบและพัฒนาอย่างเป็นระบบเริ่มจากผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ปัญหาที่พบคือรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) ที่เปิดสอนให้แก่นิสิตช้ันปีที่ 1 และนักศึกษาภาค

การศึกษาพิเศษมีจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนผู้เรียนตั้งแต่ 50-250 คน จาก

การสังเกตและการสัมภาษณ์พบว่า จ านวนนิสิตในช้ันเรียนที่มีจ านวนมาก ระยะเวลาเรียนที่มีจ ากัดของแต่ละภาคการศึกษา 

รวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนในช้ันเรียนปกติ เช่น เสียงรบกวนจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน การขาดการฝึกฝนในช้ัน

เรียน การขาดเรียนและการขาดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน  

(ภาษาจีน) ผู้วิจัยจึงน าประเด็นปัญหาที่พบมาแก้ไขด้วยจากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อเสริม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทิน โรจน์ประเสริฐ (2552) ที่ท าการวิจัยเรื่องการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วย E-book ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยอย่างมีระบบ โดยเริ่มจาก

การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหาภาษาและวัฒนธรรมจีน มีการออกแบบขอบเขตเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของ

ผู้เรียน มีการวางแผน การเตรียมการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ พฤติกรรมนิยม 

(Behaviorisms) ของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) เป็นกรอบแนวคิดวิจัย ซึ่งกล่าวถึงการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ได้รับการ

กระตุ้นจากสิ่งเร้า การตอบสนองท าให้เกิดพฤติกรรมการการตอบสนองของมนุษย์  มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเนื้อหา

บทเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) เพื่อใหผู้้เรียนสามารถเลือกเรยีน

บทเรียนจากความยากง่ายของเนื้อหาและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้เรียนและน าสื่อที่ได้มาใช้เป็นสื่อ

เสริมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรรมจีนมากขึ้น  นอกจากนี้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ E-book ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องมือการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาษาจีน ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญทั้งด้านความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมต่อการน า ไปใช้

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book นี้ได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก

ผู้เชี่ยวชาญและข้อเสนอแนะจากนิสิตกลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ผลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 

(ภาษาจีน) จากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 

0.99มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกทั้งฉบับอยู่ที่ 0.55 และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 
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0.89 จากการศึกษาพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาจีน โดยเห็น

ได้จากค่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 10.87 มีค่า S.D. เท่ากับ 2.77  

มีค่าความก้าวหน้าอยู่ที่ 21.99 คิดเป็นร้อยละของความก้าวหน้าคือร้อยละ 55  มีค่า t  คือ -49.49, df = 69 ที่ได้จากการ

ค านวณ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ 0.05 เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เป็นสื่อประสมที่สามารถสอดแทรก

รูปภาพกราฟิกที่น่าสนใจ  สามารถใช้เสียง ข้อความ วีดีโอ ตัวอักษรที่ท าให้อ่านง่ายสบายตา  มีเสียงบรรยายข้อมูลที่ชัดเจน มี

การใช้ปุ่มน าทางเพื่อให้มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียน

เกิดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาจีน ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา  บรรจงดิษฐ์ 

(2557: 65-73) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถภาษาจีน เพื่อการสื่อสารโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ภาษาจีนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเป็นนัยส าคัญที่ทางสถิติระดับ 0.05  

ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 

(ภาษาจีน) ทั้ง 3 ด้าน พบว่า  ด้านเนื้อหา มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x̅=4.24, S.D. = 0.83) ด้านคุณภาพสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ E-book มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.36, S.D. =0.59) และด้านความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความพงึพอใจ อยู่ในระดับดี (x̅=4.29, S.D. =0.72) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ด้าน พบว่านิสิตมีความพึง

พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษาจีน) โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅=4.29, 

S.D. =0.72) โดยมีความเห็นว่าสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้ภาษาจีนมากข้ึน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วย

ให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์  อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับธนาพร  ปัญญาอมรัตน์ และอนุช  สุทธิธนกูล (2557: 34-43) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียส าหรับการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐาน โดยใช้ประสบการณ์รูปแบบกรวยของเอดการ์ เดล เปรียบเทียบลักษณะ

ความส าคัญการเรียนรู้ของบรุนเนอร์ พบว่าผู้เรียนเห็นว่าสื่อนั้นมีส่วนช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก การใช้

สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนสามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้รวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น และสอดคล้องกับกนกพร  ศรีญาณ

ลักษณ์ (2557: 1-13) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก 

 

บทสรุป  
จากผลการวิจัย พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนสะดวกต่อการทบทวนความรู้ด้วยตนเองในระยะเวลาที่จ ากัดและยังสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้กับการพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

1. ควรให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างละเอียด  

2. ควรก ากับติดตามผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3. ควรใช้รูปภาพ สี ตัวอักษร ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริมประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาเกาหลี วิชา

ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งสื่อการเรียนรู้นี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจศึกษาด้านภาษา มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา

บทเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังสะดวกต่อการพกพาและสะดวกต่อการการทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองอีกด้วย  

2. ควรใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งาน 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ประวัติผู้เขียนบทความ 
 

 

อาจารย์สิริภัทร  เมืองแก้ว 
จบการศึกษาปรญิญาโท TCSOL สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
มีความเช่ียวชาญ ภาษาศาสตรภ์าษาจีน การสอนภาษาจีน 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์  อภิรัตนวรเดช 
จบการศึกษาปรญิญาเอก สาขา Chinese Folk Arts คณะอักษรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝา่ยวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
มีความเช่ียวชาญ การสอนภาษาจนี ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 

 
 



CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 1 2018 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 2 ฉบับที ่1 2561 

33 
 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีมผ่านกระบวนเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ของนักเรียนห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

The Development of Creativity and Teamwork Through the STEM Education 
Learning Process of the Students in the Engineering Science Classroom, King 

Mongkut's University of Technology Thonburi (ESC-KMUTT)  
ชนกานต์ โฉมงาม1* รัฐกานต์ ณ พัทลุง1  จินตนา วงศ์ต๊ะ1   สุกัญญาพัฒน์ ดอกกุหลาบ1    

นิอร วินารักษ์วงศ์1 และวิทูร บุญโพธิ์ 1  
Chanakan Chomngam , Ratthakarn Na Phatthalung, Jintana Wongta, 
Sukanyapat Dokkhularb , Nion Vinarukwong and Witoon Boonpho 

1ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
(The Engineering Science Classroom, King Mongkut's University of Technology Thonburi  

(ESC-KMUTT))           

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอกิจกรรมค่ายในรูปแบบสะเต็มศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในด้านทักษะ

การคิด (soft skills) โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนเข้าใหม่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 26 คน  ห้องเรียน
วิศว์-วิทย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กิจกรรมในค่ายถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรที่
มีการบูรณาการข้ามสาระวิชา หรือ story based learning นอกจากน้ันเพื่อกระตุ้นและส่งเสรมิความคิดสร้างสรรคแ์ละการท างานเปน็
ทีม ผลจากกิจกรรมพบว่า กิจกรรมลูกชุบท าให้นักเรียนได้สร้างช้ินงาน (ลูกชุบ) ที่มีรูปร่างสีสัน แตกต่างจากขนมลูกชุบทั่วไป  ส าหรับ
กิจกรรมสร้างช้ินงานจากกระดาษ  ด้วยโจทย์ที่ให้นักเรียนออกแบบและสร้างโมเดลของกรุงเทพมหานครในอีก 100 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 
2658) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด จินตนาการซึ่งเป็นโจทย์เปิดที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี และเมื่อประเมินความ
คิดเห็นในกิจกรรมแลนด์มาร์ค คะแนนประเมินที่มากที่สุดคือ นักเรียนฝึกการท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังและยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างของเพื่อนร่วมกลุ่มได้ 
 ค าส าคัญ     :  ความคิดสร้างสรรค์; การท างานเป็นทีม; สะเต็มศึกษา 

Abstract 
The objectives of this study are to introduce the STEM orientation camp and evaluate the achievement of activities 

in part of soft skills.  The 26 participants are freshman or M.4 students who were recruited to ESC- KMUTT in 2015.  All 
activities at orientation camp were designed for preparing students who will start learning in story-based learning curriculum 
which integrated all subjects together.  Furthermore, the activities should help stimulate or enhance creativity and team 
work.  Activities evaluation shown that students could make creative Luk Chup in various shapes or colors which were 
different from typical Thai Kanom Luk Chup. In paper work, students were assigned to design and modelling Bangkok in 100 
years forward (2115 A.D. ) .  It was the main project for STEM orientation camp to enhance creativity which was stimulating 
imagination of Bangkok city in a hundred year forward.  From questionnaire evaluation, most of the students chose that 
they could practice team work and could listen and accept the others opinion.  
Keywords:  Creativity; Teamwork; STEM  
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บทน า  
ระบบการศึกษาในช่วงศตวรรษที่18-19 เป็นต้นมา มุ่งเน้นเพียงการสอนองค์ความรู้ ต่าง ๆ (Hard Skill) แก่ผู้เรียน

เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน ย่อมกลายเป็นแรงงานท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะด้านตาม
อุปสงค์แรงงานตลาดเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดลัทธิอุตสาหกรรม ( Industrialism) โดยเช่ือว่าการสร้างมนุษย์ให้มี
ความสามารถเฉพาะด้าน จะส่งผลให้มนุษย์มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น และอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีอัตราการ
เจริญเติบโตก้าวหน้าอีกด้วย แต่หลายปีต่อมากลับพบว่าแรงงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านเหล่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะท างานไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น อีกทั้งผลผลิตจากการท างาน เช่น 
สินค้าและบริการต่าง ๆ มีลักษณะเหมือนๆ กันและเป็นการผลิตจ านวนมาก (Mass Production) [1] ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผล
ให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลง อีกทั้งสินค้าและบริการบางชนิดก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคบางกลุ่ม ตลอดจนไม่
เกิดการแข่งขันทางการค้าในการประดิษฐ์หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ดังนั้นจึงส่งให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะ
ถดถอย ในศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้เรียนในเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ เฉพาะด้านเท่านั้น แต่เป็น
การน าองค์ความรู้ต่าง ๆ บูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจ เชื่อมโยง ผสมผสานความรู้แต่ละ
ศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน  รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM EDUATION (สะเต็มศึกษา) เป็นการเรียนการสอนที่ได้
บูรณาการเนื้อหาความรู้และทักษะที่ส าคัญ 4 สาขา คือ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร ์ซึ่งผู้เรียน
สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาความรู้ทั้ง 4 สาขาไว้ด้วยกัน และสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริง 
[2] ส าหรับบริบทของสะเต็มศึกษาในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากหลักสูตรทั้ง 4 กลุ่มวิชาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไม่พบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปรากฏอย่างชัดเจน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ 
ปัจจุบันมีแต่เพียงหลักสูตรวิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี (T) และคณิตศาสตร์(M) เท่านั้น หากจะมีวิศวกรรมศาสตร์แทรกอยู่บ้าง
ก็เป็นเพียงลักษณะการสอดแทรกอยู่ในวิชาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  [3, 4]  

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ 
วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี หรือ ส านักงานห้องเรียนวิศว์- วิทย์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการพัฒนาตนเองไปสู่นักวิจัยวิศวกรในอนาคต รวมถึงการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกด้วย (Change Agent) หลักสูตรการเรียนการสอนจึงเน้นการบูรณาการความรู้ศาสตร์ตา่ง ๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการร้อยเรียงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ (Story Based 
Learning) ประกอบไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดบูรณา
การความรู้ต่าง ๆ แบบสะเต็มศึกษาอีกด้วย อีกทั้งส านักงานห้องเรียนวิศว์ -วิทย์ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการฝึกฝนตนเองในด้านทักษะทางอารมณ์ และทักษะทางสังคม (Soft Skill) เช่น ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะความคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงประดิษฐ์ 
ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น [5, 6] เพราะเชื่อว่าทักษะเหล่านี้ช่วยเติมเต็มให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสมบูรณ์ทั้งองค์
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการ
ให้เกิดความแตกต่าง อันส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในโลกศตวรรษท่ี21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยใช้
วิธีการวัดประเมินผลแบบตา่ง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ส าหรับอาจารยผ์ู้สอนของส านักงานห้องเรยีน
วิศว์-วิทย์และอาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย 
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ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู ้ 
 
1. ผู้เข้าร่วมการวิจัย  
นักเรียนที่ก าลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันม.4 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 26 คน ประกอบด้วยนักเรียนชาย 7 คน 
นักเรียนหญิง 19 คน นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ (orientation camp) ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 เพือ่ให้นักเรียนมีความเข้าใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน และเรียนรู้วัฒนธรรมของการเป็นนักเรียนห้องเรียนวิศว์-
วิทย์ และฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น ตลอดจนปรับทัศนคติที่ดี ค่าย
ปฐมนิเทศนี้จึงเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังเป็น
การการปรับทัศนคติของนักเรียน ทั้งทักษะทางอารมณ์ ทักษะทางสังคม และทักษะอื่น  ๆ ที่จ าเป็นกับนักเรียน โดยเฉพาะ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในค่ายปฐมนิเทศนักเรียนได้เรียนรู้และท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1. กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Class) : ปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลาย
ชนิด 2. กิจกรรมขนมลูกชุบ 3. กิจกรรมสร้างช้ินงานจากกระดาษ (Bangkok Landmark: The vertical living). 
 
2.  แผนการออกแบบกิจกรรม 

กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Class) ใช้เวลาในการเรียนการสอนในช้ันเรียนประมาณ 3 ช่ัวโมง ในช่วง
แรกอาจารย์ให้นักเรียนระดมความคิดว่า ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร และการประเมินความคิดสร้างสรรค์ ใช้เกณฑ์อย่างไร 
หลังจากนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างสิ่งที่มีความสร้างสรรค์ เช่น แนวคิด งานศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น และสอนวิธีการในการ
ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์แก่นักเรียน เช่น การเขียนแผนผังความคิด (mind map) และ การระดมสมอง (brainstorming) 
ต่อมาจึงเริ่มกิจกรรมแรกคือ กิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดจากดินน้ ามัน ซึ่ง
กิจกรรมนี้ได้รับแนวคิดมาจากตัวคิเมรา่ (chimera) คือ สัตว์ชนิดหนึ่งในเทพปกรณัมกรีก โดยที่ร่างกายเกิดจากการรวมตัวของ
อวัยวะของสัตว์ร้าย 3 ชนิด คือ ส่วนหัวถึงหน้าอกเป็นสิงโต ล าตัวเป็นแพะ บั้นท้ายเป็นมังกรหรืองู ช่วงแรก อาจารย์ได้แบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนวาดรูปและปั้นสัตว์ท่ีตนเองไม่เคยเห็นตัวจริง 1 ชนิด จากนั้นอาจารย์ให้นักเรียนในกลุ่มปั้นสัตว์ที่
มีรูปร่างแปลกประหลาด โดยเกิดจากการผสมผสานจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียนแต่ละคนได้ปั้น และอธิบายความสามารถ
พิเศษและลักษณะทางกายภาพของสัตว์ที่ผสมผสานกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ควบคู่กับเหตุผลในการออกแบบ หลังจากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมที่2 คือกิจกรรมท าขนมลูกชุบ โดยในกิจกรรมนี้อาจารย์ได้แจก
โจทย์กระดาษแก่นักเรียน ต่อจากนั้นนักเรียนลงมือท าลูกชุบตามกระบวนการออกแบบของกลุ่มตนเอง ซึ่งหลังจากลงมือท าลูก
ชุบแล้ว นักเรียนในกลุ่มต้องระดมความคิด หาข้อสรุปกระบวนการท าลูกชุบชุดใหม่ที่เกิดจากการได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง   

 
 
รูปที่ 1 นักเรียนอ่านโจทย์ขั้นตอนการท าขนมลูกชุบ และเขียนภาพร่างกระบวนการท าขนมลูกชุบโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ 
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ในขั้นตอนการลงมือปั้นขนมลูกชุบของตนเอง นักเรียนแต่ละคนจะต้องให้เหตุผลว่าท าไมถึงปั้นสิ่งนั้น และวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานลูกชุบของนักเรียนคนอ่ืน ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตอนท้ายกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนจะโหวตช้ินงานลูกชุบท่ีมี
ความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และสร้างสรรค์ที่สุด  กิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดเป็นภาพ (visual thinking) 
ทักษะการเขียนภาพด้วยมือเปล่า (freehand sketch) และความคิดสร้างสรรค์ สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ใน
กิจกรรมนี้ คือลูกชุบกับวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตั้งค าถามเกี่ยวกับขนมลูกชุบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และชักชวนให้นักเรียน
คิดหาค าตอบ เช่น เมื่อน าถั่วไปกวนด้วยความร้อน ท าไมถั่วจึงมีความเหนียว หรือ ท าไมวุ้นถึงสามารถเคลือบอยู่บนลูกชุบได้ 
เป็นต้น  
    

 
 

รูปที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท าขนมลูกชุบและนักเรียนแต่ละคนปั้นขนมลูกชุบคนละ 1 ช้ินอย่างสร้างสรรค ์
 

กิจกรรมสุดท้ายของค่ายปฐมนิเทศ คือ กิจกรรมสร้างช้ินงานจากกระดาษ Bangkok Landmark: The vertical 
living กิจกรรมนี้มุ่งให้นักเรียนฝึกการวางแผน การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การออกแบบ การเขียน
แบบ(drawing) และการลงปฏิบัติจริง โดยมีโจทย์ให้นักเรียนคือ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกแบบและสร้าง
เมืองโมเดลของกรุงเทพมหานครในอีก 100 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2658) โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 1. เมืองมีความเป็นเอกลักษณ์ของ
กรุงเทพมหานคร 2. ตัวอาคารของเมืองต้องเป็นรูปทรงแนวตั้ง (vertical living) มีความสูงเกิน 100 เมตร 3. ความเป็นเมืองนี้
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจากค าเหล่านี้ spiral (เกลียว), upside down (คว่ า), wavy (คลื่น), sweet (หวาน), salty 
(เค็ม), sour (เปรี้ยว), spicy (เผ็ด), bitter (ขม), romantic (โรแมนติก), charming (เสน่ห์), smart (ฉลาด), solemn (เคร่ง
ขรึม), cheerful (ร่าเริง), peaceful (เงียบสงบ) ก่อนที่จะเริ่มออกแบบอาคารได้ นักเรียนจะต้องทัศนศึกษาพื้นที่ต่าง ๆ ใน
กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ และสังเกตสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร โดยเอกลักษณ์นี้ไม่
จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้าง อาจเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม เป็น
ต้น การออกแบบตึก “Bangkok Landmark” ได้ นักเรียนต้องระดมความคิด เพื่อหาความคิดรวบยอด (concept) ของความ
เป็นกรุงเทพมหานครในอีก 100 ปี อย่างสร้างสรรค์  และถ่ายทอดออกมาเป็นการเขียนแบบ เพื่อฝึกการถ่ายทอดความคิด
ออกมาเป็นภาพ นอกจากความสวยงามแล้ว สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ ความสมเหตุสมผล การใช้งานของตึกที่ออกแบบ และสุดท้าย
นักเรียนได้ฝึกการลงมือท าจากกระดาษ  
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รูปที่ 3 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแบบร่างและอธิบายแนวคิด ของ Bangkok Landmark ของกลุ่มตนเอง และนักเรียนลงมือ
ท าช้ินงานจากกระดาษ 
 
 ตารางที่ 1 : กิจกรรม วัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม และวิธีการประเมินผล   

กิจกรรม/ เวลาใน
การท ากิจกรรม 

สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ 
วิธีการประเมิน 

(เครื่องมือวัดและประเมินผล) 
รูปแบบงาน 

กิจกรรมปั้นสัตว์ใน
จินตนาการที่เกดิจาก

การผสมของสัตว์
หลากหลายชนิดจากดิน

น้ ามัน 
(2 ช่ัวโมง) 

- การฝึกความคิดรวบยอด 
(concept), ความคิดสร้างสรรค์ 
และลองฝึกฝนคดิอย่าง
สร้างสรรค ์

-  ช้ินงานปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจาก
การผสมของสัตว์หลากหลาย 
- การสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 

งานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม 

ท าขนมลูกชุบ 
(10 ช่ัวโมง) 

 

- การคิดเป็นภาพ  
-   การเขียนภาพด้วยมือเปล่า  
- ความคิดสร้างสรรค ์
- เรียนรู้วิทยาศาสตรผ์่านการท าลูก

ชุบ 

- แบบร่างกระบวนการท าขนมลูกชบุ 
- ช้ินงานขนมลูกชุบ 
-  แบบประเมินความคาดหวังกิจกรรม

ลูกชุบกับวิทยาศาสตร์ หรือ MPEX 
- แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม

ท าขนมลูกชุบ 
 

งานเดี่ยวและ 
งานกลุ่ม 

 
 

 

สร้างช้ินงานจาก
กระดาษ 

(Bangkok Landmark: 
The vertical living) 

(5 วัน) 

- ความคิดสร้างสรรค์ / ความคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ 

- แบบร่าง 
- ทักษะจาการลงมือท า(Hands on 

skill) 
 

- แบบร่าง  
- ช้ินงานเมืองจากกระดาษ 
- แบบประเมินตนเองในกิจกรรม สร้าง

ช้ินงานจากกระดาษ 
- แบบสอบถามการท างานเป็นทีม 

 

งานเดี่ยวและ 
งานกลุ่ม 
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ผลการวิจัย/ผลการสังเคราะห์ความรู้  
ส่วนที่ 1 กิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดจากดินน  ามัน 
ตารางที่  2 : ผลงานของนักเรียนในกิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดจากดินน้ ามัน 

ชื่อกลุ่ม ผลงานปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการ
ผสมของสัตว์หลากหลายชนิดของกลุ่ม 

แนวคิด 

กลุ่ม แรดน้ านานาชาต ิ
(แรด ปลาปักเป้า หมี  วาฬ 
และลเีมอร์) 

 

 
 

ความสามารถพิ เศษของแรดน้ า
นานาชาติคือ ว่ายน้ าได้ มีนอแข็งแรง
ต่อสู้ได้  เป็นสัตว์กินเนื้อล่าสัตว์โดย
ใ ช้นอและหนามที่ ห ลั ง  บิ น ไ ด้  
สามารถอาศัยอยู่บนบกและในน้ าได้ 
ร่างกายทนต่อสภาพอากาศทั่วโลก 
จมูกดมกลิ่นได้ดีกว่าสุนัข มีขนหน้า
ท้องเป็นเรดาร์ไว้หาอาหาร มีถุงลม
ใต้ครีบส าหรับส ารองอากาศ เวลาด า
น้ าลึกๆ ดวงตาสามารถมองเห็น ใน
เวลากลางคืนได้ 

กลุ่ม Shacofucker 
(มังกรโคมาโด ปลาตกเบด็ 
ตุ่นปากเป็ด เออร์มิน และ
ฉลาม) 

 

 

จุดเด่นของ shacofucker คือเปลี่ยน
สีตามฤดูกาล หัว เรื องแสงตอน
กลางคืน ออกลูกเป็นตัว อายุมากสุด 
5 ปี ออกลูกทีละ 1-5 ตัว ตั้งครรภ์ 3 
เดือน โตเต็มที่ใช้เวลา 15 เดือน โดย
เฉลี่ยล าตัวยาว 1 เมตร และส่วนหาง
1.5 เมตร ว่านน้ าเร็ว ด าน้ าลึกได้ กิน
ได้ทั้งพืชและสัตว์ ฟันแหลม หางไว้
ล่าเหยื่อลิ้นมีแบคทีเรียถึง 300 ชนิด 
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กลุ่ม NR -8430 
(แมว หมี อูฐ เต่าและ นกยูง) 

 

 
 

สัตว์ที่สามารถว่ายน้ าไดเ้ร็ว มี 9ชีวิต 
ปีนหน้าผาได้ เป็นนักล่า พรางตัวได้
ดี ทนทานทุกสภาพแวดล้อม เดินช้า 
หยิ่ง ขี้อ้อน ข้ีกลัว ข้ีตกใจ ชอบกิน
สาหร่าย และผักบุ้ง สามารถเก็บน้ า
ไว้ใช้ได้ เป็นต้น 

กลุ่ม Kawaii 
(กระต่ ายเขากวาง วาฬ 
ฉลาม ปลากระเบน โลมา) 
 

  

  
 

ความสามารถพิเศษ คือ ตาเรืองแสง
ได้ ว่ายน้ าเร็วมาก ขวิดได้ในน้ า กนิ
พืชและสัตว์ ส่งสัญญาณโซน่าร์ได้ 
สติปัญญาสูง  

กลุ่มอ่อมบี้ 
(งู หมีโคล่า กระเบน ฉลาม 
สิงโต) 

 

 

ความสามารถพิเศษคือ มีพิษ อาศัย
อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า มีแผงคอขู่
ศัตรู มีการสลัดขนเพื่อบอกอาณา
เขต บินได้โดยตัวกระเบน (หางหมุน
ได้เพื่อเพิ่มความเร็ว) เวลาด าน้ าลึกๆ 
ดวงตาสามารถมองเห็นในเวลา
กลางคืนได้ 

หลังจากที่นักเรียนปั้นช้ินงานสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่ม ได้ผลงาน

ดังนี้ แรดน้ านานาชาติ, Shacofucker, NR-8430, Kawaii และอ่อมบี้ แต่ละกลุ่มต้องออกมาน าเสนองานปั้นสัตว์ในจินตนาการ

ที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดในกลุ่มของตนเอง ว่าเกิดจากการผสมของสัตว์อะไรบ้าง และสัตว์ตัวนั้นมีลักษณะ

พิเศษอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ เช่น กลุ่มแรดน้ านานาชาติ สัตว์เกิดจากการผสมของแรด ปลาปักเป้า หมี วาฬ และลี

เมอร์ (Lemur) โดยแรดน้ านานาชาติ เกิดจากการน าจุดเด่นของสัตว์แต่ละชนิดที่สมาชิกในกลุ่มปั้น เช่น นอของแรด หนาม

ของปลาปักเป้า  กลุ่ม Shacofucker สัตว์ที่เกิดจากการผสมของ มังกรโคมาโด ปลาตกเบ็ด (anglerfish) ตุ่นปากเป็ด เออร์มิน 
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(Ermine) และฉลาม Shacofucker จึงเกิดจากการน าหางของมังกรโคมาโด ไฟที่หัวของปลาตกเบ็ดมาเป็นจุดเด่นของสัตว์ใน

จินตนาการ เป็นต้น กลุ่ม NR-8430 สัตว์ในจินตนาการเกิดจากการผสมของแมว หมี อูฐ เต่า และนกยูง มีความสามารถในการ

ว่ายน้ า กลุ่ม Kawaii สัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของ กระต่ายเขากวาง (jackalope) วาฬ ฉลาม ปลากระเบน และ

โลมา โดยกระต่ายเขากวางมีความสามารถในการขวิด สุดท้ายคือ กลุ่มอ่อมบี้ สัตว์ที่เกิดจากการผสมของ งู หมีโคล่า กระเบน 

ฉลาม สิงโต จุดเด่นแผงคอขู่ศัตรูของสิงโต  

กิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดนี้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้

ฝึกจินตนาการ โดยเริ่มจากการปั้นสัตว์ท่ีนักเรียนไม่เคยเห็นตัวจริงขึ้นมา 1 ตัวเป็นงานเดี่ยว จากนั้นต้องปั้นสัตว์ในจินตนาการ

ที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดของกลุ่ม ท าให้นักเรียนปั้นสัตว์ โดยอาจมีการรวมกัน ดัดแปลง เพิ่มหรือลดขนาด 

จัดเรียงต าแหน่งแต่ละส่วนใหม่  ปรับเปลี่ยนหน้าที่ การใช้งาน  เพื่อให้เกิดเป็นสัตว์ ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก่อนจะได้

ลักษณะของสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดกลุ่มนั้น นักเรียนในกลุ่มต้องมีการระดมสมองกัน 

เพื่อปั้นสัตว์ชนิดใหม่ตามจินตนาการ นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิค SCAMPER [7] ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยผลิตความคิด

สร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเอง  กิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิด เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมา

เพื่อ จูงใจในการกล้าแสดงความคิด ให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกกับความคิดของตนเอง เนื่องจากกิจกรรมนี้มี

ข้อจ ากัดที่ไม่มาก และเป็นกิจกรรมแรกที่ท าให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีมอีกด้วย จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

กับกิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดจะเห็นว่า นักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้า

ใจกับการสร้างสรรค์ช้ินงานและนักเรียนมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดของตนเองพร้อมทั้งรับฟังความคิดจากเพื่อน ทาง

ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ของช้ินงาน จาก ความคิดคล่องตัว ( fluency) ความคิดยืดหยุ่น (flexibility) และ

ความคิดริเริ่ม (originality) ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 : ค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมปั้นสตัว์ในจินตนาการที่เกดิจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิด

 

กลุ่ม ความคิดคล่องตัว 
(Fluency) 

ความคิดยืดหยุ่น 
(Flexibility) 

ความคิดริเร่ิม 
(Orginality) 

คะแนนรวม
เฉลี่ย 

แรดน้ านานาชาต ิ 3 1 1 5 

Shacofucker 2 2 3 7 

Kawaii 0 0 0 0 

NR-8430 1 1 0 2 

อ่อมบี้ 1 3 1 5 
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การให้คะแนนในตารางที่ 3  ใช้เกณฑ์พิจารณาความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด [7] หรือความคิดหลายทาง 

(divergent thinking) ซึ่งในการออกแบบกิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดของกลุ่ม 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการเน้นความคิดสร้างสรรค์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ 1. ความคิดคล่องตัว (Fluency) นั่นคือนักเรียน

สามารถน าจุดเด่นของสัตว์ผสม ได้หลายความคิด หลายรูปแบบ และคิดได้อย่างตรงประเด็นให้ได้จ านวนมากในเวลาที่จ ากัด 

2. ด้านความคิดยืดหยุ่น (flexibility) นักเรียนคิดได้หลายแง่มุม นอกจากรูปร่างที่น ามาผสมกัน เช่น พฤติกรรมของสัตว์ 

ความสามารถพิเศษ เป็นต้น 3. ด้านความคิดริเริ่ม (originality) เพื่อให้นักเรียนสร้างสัตว์ชนิดใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีรูปร่าง 

ลักษณะเด่นแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ  หรือสัตว์ท่ีน ามาผสม ซึ่งในการประเมินความคิดริเริ่มในงานนี้ ผู้วิจัยประเมินโดยใช้เกณฑ์

ความคิดริเริ่มในระดับสังคม การประเมินความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์

หลากหลายชนิดของกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนความคิดริเริ่ม (originality) มากที่สุดคือ กลุ่ม Shacofucker ซึ่งสามารถออกแบบ

ปั้นสัตว์ในจิตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดได้แปลกใหม่ ไม่เหมือนท่ีเคยเห็นมาก่อน แต่ในกลุ่มอื่นๆ นั้นยัง

เป็นสัตว์ที่รูปร่างลักษณะไม่แตกต่างจากสัตว์ต้นแบบก่อนน ามาผสมกัน ในกลุ่ม Shacofucker นั้นได้คะแนนความคิด

สร้างสรรค์เฉลี่ยรวมสงูสุด รองลงมา คือ กลุ่มแรดน้ านานาชาติ กลุ่มอ่อมบี้ กลุ่ม NR-8430m และกลุ่ม Kawaii ตามล าดับ จาก

การประเมินความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1. ความคิดคล่องตัว หรือความคิดจ านวนมาก กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 

กลุ่มแรดน้ านานาชาติ เพราะ ในกลุ่มแรดน้ านานาชาติ มีการน าส่วนประกอบต่าง  ๆ หรือยกจุดเด่นของสัตว์ที่น ามาผสมได้

จ านวนมากที่สุด กล่าวคือ น าส่วนนอของแรด  หนามของปลาปักเป้า ล าตัวของหมี ครีบของวาฬ และส่วนตา หนวดของลี

เมอร์ และมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจ านวนมากที่สุด  ส าหรับความคิดยืดหยุ่น (flexibility) กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดคือ กลุ่ม

อ่อมบี้ เพราะ ค าอธิบายในงานปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลายชนิดหรือสัตว์ผสม มีการคิดหลาย

แง่มุมที่สุด ท้ังในด้านกายภาพ (รูปร่าง) ความสามารถ ประเภทหรือชนิดของสัตว์ผสม การสืบพันธุ์ และทางด้านสังคมของสัตว์

ผสม ที่ไม่มีกลุ่มอื่นอธิบาย  นอกจากการพิจารณา และประเมินผลจากช้ินงาน ตามเกณฑ์การพิจารณาความคิดหลายทางของ

กิลฟอร์ดแล้ว  ปัจจุบันเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นทักษะ

ที่จ า เป็นอย่างยิ่ งส าหรับนวัตกร ในอนาคต ในบทความ Nurturing Creativity and Innovative Thinking through 

Experiential Learning ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม 

การสัมภาษณ์ การท าแบบสอบถาม แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินจากช้ินงาน โดยใช้เกณฑ์ของ Torrance 

and Safter [8] ส าหรับกิจกรรมลูกชุบเมื่อประเมินจากเกณฑ์ดังกล่าว  พบว่าจุดเด่นของกิจกรรมปั้นสัตว์ในจินตนาการ หรือคิ

เมร่าคือ 1. นักเรียนฝึกวิธีการคิดแบบ combination และ synthesis ที่เป็นการพื้นฐานของวิธีการคิดแบบสร้างสรรค ์โดยการ

น า concept ของสัตว์ต่างชนิดกัน มารวมกันเป็นสัตว์ผสม 2. ความใจกว้าง (openness) หรือ การฟังคนอื่นโดยยังไม่ได้

ตัดสินใจ เพราะในกระบวนการออกแบบ และสร้างสัตว์ผสมนักเรียนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนที่จะลงมือสร้าง

สัตว์ในจินตนาการ 3. นักเรียนฝึกตั้งข้อสังเกต สร้างเรื่องราวอย่างน่าสนุกและมีอารมณ์ขัน ซึ่งสามารถเห็นได้จากการน าเสนอ

งานปัน้สัตว์ในจินตนาการ ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยน และเล่าถึงลักษณะรูปร่างภายนอก และพฤติกรรมของสัตว์อย่าง

มีจินตนาการและตลกขบขัน ซึ่งเป็นการเปิดความกล้า ความคิดในการแสดงความคิดเห็น  
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ส่วนที่ 2: กิจกรรมขนมลูกชุบ 
ขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมขนมลูกชุบ  

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนได้รับโจทย์การออกแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบและการลงมือท าขนมลูกชุบ  

โจทย์ เวลาที่ใช้ 
โจทย์ช่วงที่1 ขั นตอนการออกแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบ 

1.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มๆ ละประมาณ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มให้นักเรียนจับคู่ๆละ 2 คน จะได้ทั้งหมด 3 
คู่ นักเรียนทั้งหมดอ่านโจทย์ที่ได้รบั และปรึกษาหารือกันว่าจะออกแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบอย่างไร เมื่อได้
ข้อตกลงร่วมกัน นักเรยีนแตล่ะคู่ ลงมือออกแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบลงบนกระดาษด้วยการใช้รูปภาพและ
สัญลักษณ์แทนข้อความ จากข้อมลูดังนี ้
“(ถั่วเขียวเลาะเปลือก 200 กรัม) น้าถั่วเขียวเลาะเปลือกไปแช่น้้า (ให้มีความนิ่มและอิ่มน้้า) จากนั้นท้าให้สุกด้วยการ
นึ่ง น้าถั่วที่นึ่งแล้วมาบดละเอียดรวมกับน้้าตาล (170 กรัม) และกะทิ (330 มิลลิลิตร) ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งกระทะ
ตั้งไฟอ่อนๆ น้าถั่ว น้้าตาล และกะทิที่ถูกบดรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ลงกระทะ  ใช้ไม้พายค่อยๆ กวนเบาๆ จนถั่ว 
น้้าตาล และกะทิจับตัวกันเป็นก้อน ก้อนถ่ัวท่ีกวนเสร็จแล้วน้ามาใส่ภาชนะจนเย็น จึงลงมือปั้นก้อนถั่วเป็นรูปทรงต่าง  
ๆ ตามจินตนาการ ทาสี และน้าถั่วกวนที่ปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ไปเคลือบในน้้าเดือดที่ผสมกับผงวุ้นเป็นเนื้อเดียวกัน 
รอจนวุ้นเคลือบตัวถั่วกวนท่ีปั้นไว้เย็นลงและแข็งตัว” 

1.2 นักเรียนทั้ง 3 คู่น าเสนอการออกแบบกระบวนการท าลูกชุบต่อสมาชิกในกลุ่ม และหรือหาข้อสรุป
ร่วมกันเพื่อให้มีกระบวนการท าลูกชุบแบบเดียวประจ ากลุ่ม 

(2 ช่ัวโมง) 

โจทย์ช่วงที2่ นักเรียนลงมือท าขนมลูกชุบ    
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มเพื่อลงมือท าขนมลูกชุบจากข้อมูลที่ได้รับข้างต้น ขณะเดียวกันนักเรียนลงมือ
ออกแบบกระบวนการท าลูกชุบลงบนกระดาษอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นการออกแบบโดยนักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการลงมือท าขนมลูกชุบ 

(5 ช่ัวโมง) 

โจทย์ช่วงที3่ แสดงผลงานลูกชุบ     
 3.1 นักเรียนแต่ละคนเลือกลูกชุบของตนเองอย่างน้อย 1 ช้ิน และน ามาจัดวางเรียงรวมกันกับลูกชุบของ
นักเรียนท้ังหมด พร้อมเขียนช่ือเจ้าของผลงานลูกชุบ 
 3.2 นักเรียนแต่ละคนลงคะแนนเลือกช้ินงานลูกชุบอย่างน้อย 1 ช้ิน ที่นักเรียนคิดว่ามีความคิดสร้างสรรค์
มากที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผล 

(1 ช่ัวโมง) 

โจทย์ช่วงที4่ นักเรียนน าเสนอกระบวนการท าลูกชุบของแต่ละกลุ่ม พร้อมสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ( 1 ช่ัวโมง) 

ท าความเข้าใจโจทย/์ ระบุปัญหา  
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

(S & M) 

ออกแบบ  (Sketching) 
วิศวกรรมศาสตร ์

(E) 

สร้างช้ินงาน (Prototype) 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

(S & M) 

 ทดสอบช้ินงาน & ประเมิน 
วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ (S& E) 
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เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์การออกแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบและการลงมือท าขนมลูกชุบเสร็จ นักเรียนแต่ละกลุ่ม

ช่ังน้ าหนักถั่วเขียวเลาะเปลือก 200 กรัม จากการช่ังน้ าหนักถั่วครั้งนี้พบว่ามีนักเรียนบางส่วนท่ีไม่รู้วิธีการชั่งน้ าหนักด้วยการใช้

ตราช่ัง เนื่องจากนักเรียนน าภาชนะวางบนตราช่ังและตักถั่วเขียวเลาะเปลือกใส่ลงไปในภาชนะจนถึงน้ าหนักถึง 200 กรัม โดย

ที่นักเรียนไม่ได้หักน้ าหนักของภาชนะ อาจารย์จึงได้อธิบายวิธีการใช้ตราช่ังที่ถูกวิธีแก่นักเรียน ได้แก่ การช่ังวัตถุต่าง  ๆ เข็ม

ของตราช่ังต้องช้ีที่เลขศูนย์อย่างเที่ยงตรง, หากวัตถหุรือสิ่งของที่ต้องการช่ังมีความจ าเป็นใส่ในภาชนะ ต้องหักปริมาณน้ าหนัก

ของภาชนะนั้นเสียก่อน เมื่อนักเรียนได้รับถั่วเขียวเลาะเปลือกแล้ว นักเรียนแบ่งถั่วเขียวเลาะเปลือกออกเป็น 2 ถ้วย เพื่อน าถั่ว

เขียวเลาะเปลือกทั้ง 2 ถ้วยไปแช่น้ า โดยมีระยะเวลาในการแช่ถั่วเขียวเลาะเปลือกในน้ าเป็นเวลาประมาณ 12 ช่ัวโมง โดยที่

นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องตั้งสมมติฐานว่า ถั่วเขียวเลาะเปลือกปริมาณ 100 กรัม ทั้ง 2 ถ้วย ต้องใช้ระยะเวลาในการแช่น้ านาน

เท่าไร เพื่อให้ถั่วเขียวเลาะเปลือกมีความนิ่มและอิ่มน้ าตามที่โจทย์ก าหนดไว้ จากกิจกรรมพบว่าในขั้นตอนที่ 1 นักเรียนได้

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการท าขนมลูกชุบ 

2.1  แบบร่างแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบ  
นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือออกแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบลงบนกระดาษด้วยการใช้รูปภาพและสัญลักษณ์แทน

ข้อความตามที่โจทย์ก าหนดให้ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการคิดเป็นภาพ (visual thinking) ทักษะด้านการออกแบบ 
(design) ทักษะการเขียนภาพด้วยมือเปล่า (freehand sketch) และทักษะการคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) อุปกรณ์ที่
แต่ละกลุ่มได้รับ ได้แก่ กระดาษบรู๊ฟ สีเมจิก สีชอล์ค ดินสอ และยางลบ  
2.2 แบบร่างแบบกระบวนการท าขนมลูกชุบพร้อมการลงมือท าขนมลูกชุบ 
 นักเรียนท้ัง 5 กลุ่มลงมือท าลูกชุบพร้อมออกแบบกระบวนการท าลกูชุบอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า การลง
มือปฏิบัติท าขนมลูกชุบจริง ขั้นตอนและกระบวนการท าลูกชุบจะมีความแตกต่างหรือมีรายละเอียดของวิธีการท าขนมเพิ่มขึ้น
จากที่นักเรียนอ่านเพียงโจทย์ และร่างแบบกระบวนการท าลูกชุบ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ดังนั้นแล้ว นักเรียนจึงสามารถเขียน
กระบวนการท าขนมลูกชุบท่ีสมบูรณ์จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงวัตถุดิบ ได้แก่ ถั่วเขียวเลาะเปลือก กะทิ น้ าตาลทราย ผงวุ้น 
สีผสมอาหาร น้ าเปล่า อุปกรณ์ เตาไฟฟ้า กระทะ ไม้พาย เครื่องปั่นอาหาร ช้อน ถ้วย ไม้เสียบลูกช้ิน พู่กัน 

ตัวอย่างท่ี 1: ข้อมูลที่นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมหลังจากได้ลงมือท าลกูชุบ : ขั้นตอนการช่ังปริมาณถั่วเขียวเลาะเปลือก
, ถ่ัวเขียวเลาะเปลือกควรแช่น้ าไว้ 15 นาที ถ่ัวเขียวเลาะเปลือกจะมคีวามนิ่มและอิ่มน้ า, ข้ันตอนการนึง่ถั่วเขียวเลาะเปลือกใช้
เวลา 15 นาที ถ่ัวจึงสุก ความรู้ที่ได้จากการนึ่งถั่วเขียวเลาะเปลือก คือ เรื่องแรงดันไอน้ า การพาความร้อน การเปลี่ยนสถานะ 
การเปลีย่นอุณหภูมิ เป็นต้น 
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ตัวอย่างที ่2 ข้อมูลที่นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมหลังจากลงมือท าลูกชุบ : ขั้นตอนการแช่ถั่วเขียวเลาะเปลอืกควรแช่น้ า
ไว้ 8 ช่ัวโมง ถั่วเขียวเลาะเปลือกจะมีความนิม่และอิม่น้ า ซึ่งไดเ้รียนรู้เรื่องการออสโมซสิ (Osmosis) ของน้ าเข้าไปในเมลด็ถั่ว, 
ขั้นตอนการใส่น้ าตาลลงไปขณะก าลังถั่วเขียวเลาะเปลือก ไดค้วามรูว้่าน้ าตาลเมื่อได้รับความร้อน จะแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ 
และสามารถเข้าไปในถ่ัวท่ีบดไว้ได ้เป็นต้น 

 

 
 

จากขั้นตอนการออกแบบ หรือการร่างกระบวนการท าลูกชุบเป็นการฝึกให้นักเรียนถ่ายทอดความคิด ออกมาเป็น

ภาพหรือสัญลักษณ์อย่างง่าย ผ่านการ sketching ซึ่งเป็นกระบวนการถอดความคิด การออกแบบทางวิศวกรรม นอกจากนั้น

จะพบว่าเมื่อนักเรียนออกมาน าเสนอทั้งกระบวนการท าลูกชุบ นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้รับกิจกรรมคือ ความแตกต่างของวัสดุ 

นั่นคือพบว่าการปั้นดินน้ ามันหรือแป้งจากลูกชุบนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก และเห็นข้อจ ากัดของแต่ละวัสดุ และใน

ขั้นตอนลงมือท าขนมลูกชุบ จากกิจกรรมนักเรียนต้องสังเกตและตั้งค าถาม เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ท าขนมลูกชุบ เช่น ระยะเวลาในการสตรมีมิ่งนานเท่าใด ระยะเวลาในการแช่ถั่วนานเท่าใด หรือความนิ่มของถั่วขึ้นอยู่กับปัจจัย

ใดบ้าง และอาจารย์จะอธิบายวิทยาศาสตร์ที่เช่ือมโยงปรากฏการณ์ที่นักเรียนสังเกตและตั้งค าถาม เพื่อให้นักเรียนได้เห็น

วิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังในปรากฏการณ์ชีวิตประจ าวัน  

2.3 ตัวอย่างชิ นงานขนมลูกชุบที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ต่างจากกลุ่มเพ่ือน   

                 
          รูปที่ 1 ปลาวาฬ                                                       รูปที่ 2 คัพเค้กผลไม้ 
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2.4 ตัวอย่างชิ นงานขนมลูกชุบที่ซ  ากันในรูปร่างและความหมาย 
 

  

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 ไข่หลากสี 

 
รูปที่ 2 ไข่อีสเตอร์ 

  
                 รูปที่ 3 พีระมิดหลากสี 

 
รูปที่ 4 พีระมิด 

 
                 รูปที่ 3 ผ ี                                                     

                                                   
รูปที่ 4 เพนกวิน 
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2.5 ชิ นงานขนมลูกชุบที่ได้คะแนนโหวตจากนักเรียนโดยใช้เกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ 

  
 

รูปที่ 1 ตุ๊กตารสัเซีย 
แรงบันดาลใจในการสรา้งสรรค์ชิ้นงาน : เพราะปั้นง่าย 
สามารถวาดอะไรลงไปในตุ๊กตาก็ได้ 

 
รูปที ่2 ขนมปังปิ้ง 

แรงบันดาลใจในการสรา้งสรรค์ชิ้นงาน : ปั้นง่าย ลงสีง่าย แล้ว
ก็เห็นบ่อยตาร้านขนม จึงสามารถปั้นได้ น่ารักด้วย 

2.6 ความคิดสร้างสรรค์กับชิ นงานขนมลูกชุบ 
นอกจากการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์ (M) และวิศวกรรมศาสตร์ (E) ที่อยู่ในกิจกรรม ทักษะความคิด

สร้างสรรค์ถูกนพมาประเมินในกิจกรรมเช่นกัน โดยจากการประเมินโดยใช้เกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด นั่นคือ 

ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่มนั้น พบว่าช้ินงานของนักเรียนในกลุ่ม มีความคิดในการปั้นขนมลูกชุบท่ี

แตกต่างกัน (แสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.3)  ส าหรับช้ินงานท่ีซ้ ากัน คือช้ินงานไข่ และพีระมิดที่เท่านั้น (แสดงตัวอย่างในรูปที่ 2.4) 

อย่างไรก็ตาม จากการให้เหตุผลของนักเรียนว่าท าไมถึงปั้นช้ินงานนั้น ส่วนใหญ่ค าตอบคือป้ันง่าย จึงท าให้รูปทรงของช้ินงาน

ลูกชุบส่วนใหญ่เป็นรูปทรงพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไป รูปที่ 2.5 แสดงช้ินงานที่ได้รับโหวตช้ินงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงสุด

จากเพื่อนๆ นั่นคือ ช้ินงาน ตุ๊กตารัสเซีย และขนมปังปิ้ง  ในช้ินงานตุ๊กตารัสเซียจะเห็นว่ามีความสร้างสรรค์สูงทั้งในการเลือก 

รูปร่าง สีสัน ช่ือช้ินงานที่น่าสนใจ รวมทั้งความละเอียดลออในงานอีกด้วย ส าหรับช้ินงานขนมปังปิ้ง ที่ได้รับการโหวต ความ

แปลกใหม่อาจไม่มาก แต่ในช้ินงานมีการให้สี ที่ละเอียด และเลียนแบบได้เหมือนของจริง ซึ่งแสดงถึงกา รจินตนาการของ

นักเรียนเป็นอย่างด ี

ส่วนที่ 3 : กิจกรรม Bangkok Landmark: The vertical living 

  ขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมขนมลูกชุบ  

 

 

 

 

         ระบุปัญหา/ ท า         
ความเข้าใจโจทย์ (T) 

ออกแบบ   
 (S&T&E&M) 

สร้างช้ินงาน  
 (E&T) 

 ทดสอบช้ินงาน & ประเมิน 
 (S& M) 
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ขั นตอนกิจกรรม Bangkok Landmark  วัตถุประสงค ์
1. ขั นตอนการเดินทางส ารวจกรุงเทพมหานคร (T) 

ให้นักเรียนสังเกตจุดเด่น เอกลักษณ์ของสถานท่ีหรือสิ่งต่างๆ รอบตัวที่แสดงถึง
ความเป็นกรุงเทพมหานคร รวมถึงวิถี ชีวิต วัฒนธรรม ของความเป็น
กรุงเทพมหานครจากสถานที่ที่นักเรียนได้เดินทางไปส ารวจ ให้มากที่สุด 
นักเรียนวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง โดยมีข้อก าหนดคือ นักเรียนศึกษา
สถานที่ต่างๆ น้อย 3 สถานที่จากทั้งหมด 5 สถานที่ (วัดอรุณราชวรมหาวิหาร, 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือวัดภูเขาทอง ช่องนนทรี หัวล าโพง สยาม) 
     ในกิจกรรมนี้นักเรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี (T)ในการวางแผน เช่น การ
ค้นหาข้อมูล การใช้ Google map 

- นักเรียนฝึกวางแผนการเดินทางจากสถานที่และ
ระยะเวลาจากท่ีโจทย์ก าหนดให้  
- นักเรียนไดเ้ห็นและรับรู้ถึงสภาพความเป็นจริงของ
วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครในปัจจบุัน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
จินตนาการและออกแบบ Bangkok Landmark ใน
อีก 100 ได้อย่างสมเหตสุมผล 

2. แจกโจทย์และเขียนแบบ (drawing) (S&T&E&M)  
อาจารย์กระตุ้นให้นักเรียนคิดว่า ในอีก 100 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2658) เมือง
กรุงเทพมหานครจะมีสภาพเป็นอย่างไร (สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต สิ่งปลูกสร้าง 
วัฒนธรรม) จากนั้นอาจารย์แจกโจทย์ Bangkok Landmark โจทย์ คือ ให้
นักเรียนเขียนแบบร่างและเขียนค าบรรยายของสถานที่ที่สูงเกิน 100 เมตร  
(vertical living)  ที่ สร้ างขึ้น เพื่ อเป็น Bangkok Landmark ในอีก  100 ปี
ข้างหน้า โดยยังมีเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และสถานที่นี้ต้องมีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดจากค าเหล่านี้  spiral (เกลียว), upside down (คว่ า), wavy 
(คลื่น), sweet (หวาน), salty (เค็ม), sour (เปรี้ยว), spicy (เผ็ด), bitter (ขม), 
romantic (โมแมนติก), charming (เสน่ห์), smart (ฉลาด), solemn (เคร่ง
ขรึม), cheerful (ร่าเริง), peaceful (เงียบสงบ) 
      ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องจินตนาการ และค านึงถึงสภาพสังคม ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้า ต่อจากนั้นนักเรียน
ถ่ายทอดความคิดออกมาผ่านการเขียนแบบและค านึงถึงสัดส่วนที่สมจริงทั้ง
เมือง 
 

- นักเรียนฝึกระดมความคิด เพื่อหาแนวคิดของ
แลนด์มาร์คอย่างสร้างสรรค์ 
- นักเรียนฝึกการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพ 
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนแบบ (drawing) ตาม
สัดส่วนท่ีสมจริง (scale)  
- นักเรียนฝึกการจับประเด็น การวิพากษ์ จากข้อมูล
ที่ได้รับ 

3. สร้างชิ นงานจากกระดาษ (S&E&M)  
ในขั้นตอนการสรา้งช้ินงานจากกระดาษ นักเรยีนไดฝ้ึกทักษะการสรา้งช้ินงาน 
(hands-on skill) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของวิศวกร และนักเรยีนต้องค านึงถึง
โครงสร้างของช้ินงาน ผ่านการพิจารณาสมดุลของแรงอีกด้วย  
  

 
 
 

- นักเรียนสร้างช้ินงานจากข้อจ ากัดต่างๆ ได้แก่ 
วัตถุดิบที่จ ากัด, สัดส่วน (scale) ที่ก าหนด (100:1), 
หน้าท่ีการใช้งาน และสามารถเคลือ่นย้ายได้  
- นักเรียนฝึกความละเอียดลออในการสร้างช้ินงาน 
- นักเรียนฝึกการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
-  นักเรียนฝึกการท างานเป็นทีม 



CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 1 2018 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 2 ฉบับที ่1 2561 

48 
 

 

3.1 แบบร่างชิ นงาน และแนวคิดของแลนด์มาร์ค 

 
แนวคิด : Bangkok cheerful cake 
แลนด์มาร์คมีลักษณะตรงกับค าว่า Cheerful (ร่าเริง) จุดเด่นของแลนด์มาร์คคือ การสร้างอาคารที่มีรูปทรงมือพนม (ไหว้) อยู่บนยอด
สูงสุด ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความเป็นไทย  ส่วนนิ้วนางมือขวาสวมแหวนนพรัตน์ หมายถึงความเป็นกรุงเทพมหานคร (ช่ือเต็ม
ของกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยค าว่า นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ ซึ่งหมายถึง เมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยรัตนชาติท้ังเก้าประการ) แรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์แลนด์มาร์คนี้ เกิดจากการที่นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แ ละรู้สึกประทับใจ
รูปทรงพระปรางค์ภูเขาทอง (พระบรมบรรพต) นักเรียนจึงสร้างแลนด์มาร์คที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระปรางค์ภูเขาทอง โดย
ก าหนดให้ตัวอาคารสูง 17ช้ัน ช้ันท่ี1-13 เป็นส่วนของแขน ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงเรื่องราวของศาสนา วรรณกรรม จิตรกรรม หัตถกรรม 
รวมถึงประวตัิศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ส่วนช้ันท่ี14-17 เป็นจุดชมทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครและหอศิลป์ ต าแหน่งท่ีตั้งของ
แลนด์มาร์ค คือ พ้ืนท่ีริมแม่น้ าเจ้าพระยา ใกล้กับวัดอรุณราชวรมหาวิหารในปัจจุบัน 

 

 
แนวคิด : เอรามณี 
ในอีก 100 ปีข้างหน้าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจะเกิดเปลี่ยนเเปลงไปอย่างมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการกับโรคร้ายพัฒนาไปมากท าให้มีอัตราการตายจากโรคต่าง ๆ น้อยลง ในขณะที่ทรัพยากรยังคง
มีอยู่จ ากัด การเเข่งขันระหว่างผู้คนจึงมีมากข้ึนเพื่อให้ตนอยู่รอดเเละมีความสะดวกสบายที่สุด นอกจากน้ี วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วท าให้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาหลงระเริงไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้คนละเลยศาสนาซึ่งถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนมสีติ
เเละจิตใจที่สงบ สังคมจึงเกิดวุ่นวายมากขึ้น สถานปฏิบัติธรรมเอรามณี จึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนเข้าถึงศาสนาง่ายขึ้น โดยมีการน า
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เทคโนโลยีมาใช้กับสถานปฏิบัติธรรมนี้ด้วย เมื่อผู้คนหันมาเข้าถึงศาสนาได้มากขึ้น ความสงบ (Peaceful) ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราก็
จะเกิดมากขึ้นด้วยและในที่น้ีเราเลือกที่จะท าสถานปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยเเละ
ประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ สถานปฏิบัติธรรมเอรามณีมีเเนวคิดมาจากการน าช้างเอราวัณซึ่งยานพาหนะของพระอินทร์ 
(พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพ) มาผสมผสานกับเจดีย์จุฬามณี ซึ่งเป็นเจดีย์ที่บรรจุ จุฬาโมลี (มวยผม) ของ
พระพุทธเจ้าในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ตัวตึกจะเป็นทรงกรวยตัดยอด โดยเปลี่ยนยอดของกรวยให้เป็นเจดีย์จุฬามณีที่มีหน้าช้างเอรามณี
ติดอยู่โดยมีงวงช้างพันรอบตัวตึกเพื่อเเสดงถึงการปกป้องดูเเล ภายในตัวตึก สองช้ันล่างจะเป็นท่ีอ านวยความสะดวกให้คนท่ีมาปฏิบัติ
ธรรม เช่น โรงอาหาร พื้นที่ซักผ้า ส่วนช้ันถัดไปมีการจัดเเบ่งพื้นที่ให้คนได้ปฏิบัติธรรม ช้ันละประมาณ 100 คน มีต าราบทสวดเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ เเละชั้นบนสุดที่เป็นตัวเจดีย์ มีพระบรมสารีริกธาตุให้ไปกราบไว้บูชาเเละเป็นจุดชมวิวด้วย ภายนอกรอบ ๆ ตัวตึกจะมี
สวนเเละมีที่เดินจงกรมเป็นรูปเลขหนึ่งไทย (๑) ส่วนการเข้าไปภายในตึกจะใช้วาร์ปเกต (Warp gate) ที่มีอยู่รอบ ๆ สวนหรืออาจใช้
วาร์ปเกตที่อยู่ใต้ซุ้มประตูทางเข้ารูปเสาชิงช้า สถานปฏิบัติธรรมเอรามณีนี้จะถูกสร้างขึ้นในใจกลางเมืองอย่างช่องนนทรี เพราะจะ
สามารถดึงดูดความสนใจจากคนในเมืองได้มาก 

 
แนวคิด : สุพรรณนะเป็ด 
แลนด์มาร์คมีลักษณะตรงกับค าว่า charming (สเน่ห์) โดยสมมติว่าในอีก 100 ปีข้างหน้าเช่ือว่าน้ าจะท่วมกรุงเทพมหานคร จึงย้าย
สถานท่ีไปอยู่บนเรือเพื่อรักษาคนจ านวนมากไว้ โดยตั้งแลนด์มาร์กไว้บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา   บนเรือมีตึก อาคาร เพื่อสามารถรองรบั
ประชากรได้จ านวนหนึ่ง แต่ตึกเหล่านี้ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นกรุงเทพนั้นก็คือเมืองที่มีสีสัน และสร้างตึกทั้งหมดด้วยกระจกท่ีสามารถหมุน
ได้ 360 องศา (กระจกท่ีข้างในมองเห็นข้างนอกได้เท่านั้น ส่วนข้างนอกจะเห็นกระจกเป็นสีต่าง ๆขึ้นอยูค่วามเข้มของแสง) ในตึกจะมี
ห้องนอน สนามกีฬา ลานกินข้าว สระว่ายน้ า ห้างขนาดเล็ก ร้านอาหาร และอื่น  ๆ อีกมากมาย ภายนอกมีนาข้าว แปลงเกษตรไว้
ส าหรับเลี้ยงคนบนเรือ มีลานบินส าหรับออกตรวจสถานการณภ์ายนอก หรือ ติดต่อกับเรือล าอื่น ส่วนด้านล่างเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าให้
ชมสัตว์น้ าใต้ทะเล ตรงหัวเป็ดจะเป็นที่ให้กัปตันเรือ 
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แนวคิด : Bamboo tower 
แลนด์มาร์คตรงกับค าว่า spiral (เกลียว) เอกลักษณ์เป็นสวรรค์ 6 ช้ัน แรงบันดาลใจมาจากค าขวัญ กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ ดุจ
เทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทย” ลักษณะที่โดดเด่นคือ จะมีท่อน้ าที่แกนกลาง
ของตึก เพื่อสูบน้ าขึ้นไปบนช้ันสูงสุดแล้วค่อยปล่อยน้ าออกมาเหมือนสปริงเกิ้ล (springer) ที่หมุนได้ เพื่อให้น้ าช่วยลดอุณหภูมิลงและ 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนั้นยังมีกระจกท่ีเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell)  ช้ันบนสุดของตึกเป็นหอดูดาว และ
ช้ันล่างๆ ลงมาเป็นท่ีจอด capsule ที่ใช้เป็นยานพาหนะในสมัยนั้น นอกจากน้ันท่ีช้ันล่างสุดของตึกมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าท่ีสร้างด้วยเป็น
กระจก สามารถมองเห็นสัตว์น้ าได้ผ่านทะลุกระจก  

 
แนวคิด : Tuk Tuk Tower 
แลนด์มาร์คมีลักษณะตรงกับค าว่า Solem (เคร่งขรึม) เอกลักษณ์ของแลนด์มาร์ค คือ การสร้างอาคารที่มีรูปทรงคล้ายคลึงกับ
รถสามล้อเครื่องรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) เพราะรถตุ๊กตุ๊กเป็นยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักนึกเป็นอันต้นๆ เมื่อคิดถึง
กรุงเทพมหานคร รถตุ๊กตุ๊กจึงกลายเป็นตัวแทนของความเป็นกรุงเทพมหานคร แลนด์มาร์คแห่งนี้ถูกสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ยานพาหนะ
ของคนไทย โครงสร้างของอาคารเป็นรูปหกเหลี่ยม  มีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าของอาคาร พื้นที่แต่ละช้ันของอาคารประกอบด้วย
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เพื่ออ านวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในแลนด์มาร์ค คือ เซลล์แสงอาทิตย์ 
(solar cell)  ท่ีให้พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในอาคาร  

 

3.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อกิจกรรม Bangkok Landmark  

     ประเมินด้าน คะแนนประเมนิโดยเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
Bangkok 
cheerful 

cake 

เอรามณี สุพรรณนะ
เป็ด 

Bamboo 
tower 

Tuk Tuk 
Tower 

1. การออกแบบและสร้างช้ินงานของ
นักเรียนมีความแปลกใหม่ 

3.6 (0.5) 3.6 (0.5) 3.6 (0.5) 3.6(0.5) 3.0 (0) 

2.  นั ก เ รี ย น ไ ด้ ฝึ ก ก า รถ่ า ยทอด
ความคิดออกมาเป็นภาพแบบ free 
hand sketch 

3.8 (0.4) 3.0 (1.4) 4.2  (0.4) 4.0(0.7) 4.0 (0) 
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จากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมแลนด์มาร์ค  คะแนนประเมินที่มากที่สุดคือ การประเมินในข้อ 9 

และ 10 มีคะแนนสูงสุด คือ นักเรียนฝึกการท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมกลุ่มได้ 

ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 และ 4.40 ตามล าดับ และเมื่อใช้แบบทดสอบถามการท างานเป็นทีม [9] พบว่าคะแนนที่ได้สูงสุด คือข้อค าถาม 

นักเรียนค้นพบว่าการท้างานกลุ่มในห้องเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาก, นักเรียนค้นพบว่าการท้างานเป็นทีมช่วยพัฒนาทักษะการ

ท้างานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นักเรียนได้ และ การวิจารณ์งานของอาจารย์เป็นประโยชน์ต่อการท้างาน Bangkok Landmark ของนักเรียน

เป็นอย่างมาก ได้คะแนนเฉลี่ย คือ 4.77, 4.69 และ 4.65 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า งานนี้ช่วยท าให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าของการท างาน

เป็นทีมซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนเป็นไปได้โดยง่ายขึ้นในอนาคต ในส่วนของค าวิจารณ์งานจาก

อาจารย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยท าให้งานของนักเรียนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องมากข้ึนท าให้นักเรียนพึงพอใจต่อการแนะน าของ

อาจารย์ และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ นักเรียนคิดว่าระยะเวลาในการท้างาน Bangkok Landmark มีความเหมาะสมดีแล้ว, นักเรียน

รู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นผู้น้าในการท้างาน Bangkok Landmark และเกิดความขัดแย้งขึ้นในทีม Bangkok Landmark ของนักเรียน 

ได้คะแนนเฉลี่ย คือ 3.54, 3.50 และ 2.77 ตามล าดับ จากคะแนนต่ าสุดท าให้เห็นว่า นักเรียนยังคิดว่าเวลาในการท างานไม่ค่อย

3. นักเรียนได้ทราบหลักการและการ
ฝึกเขียนแบบตามสเกลที่ถูกต้อง 

3.8 (0.8) 3.0 (0.7) 3.4 (0.5) 4.8(0.4) 3.6(0.5) 

4. นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานได้
ตามสัดส่วน (สเกล) ที่ตรงกับความ
เป็นจริงที่วางแผนไว ้

3.6 (0.5) 3.2 (0.4) 3.2 (0.8) 4.4(0.5) 3.8 (0.8) 

5. นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานที่มี
ค ว ามสอดคล้ อ งกั บคว ามจริ งที่
วางแผนไว ้

3.4 (0.5) 3.2 (0.4) 3.6 (0.9) 4.0(0.7) 3.6 (0.5) 

6. นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานจาก
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  เ ช่น 
วัตถุดิบ เวลา การเคลื่อนย้ายเป็นต้น 

4.6 (0.5) 3.2 (1.1) 3 (0.7) 4.2(0.8) 3.8 (0.8) 

7. นักเรียนฝึกความละเอียดประณีต
ในการสร้างช้ินงาน 

3.8 (0.4) 3.6 (1.5) 4.2 (0.8) 4.4 (0.5) 3.8 (1.1) 

8. นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

4.0 (0.7) 4.0 (0.7) 4.2 (0.8) 4.2 (0.4) 3.6 (0.5) 

9. นักเรียนฝึกการท างานเป็นทีม 4.6 (0.5) 4.2 (1.3) 5.0 (0.0) 4.4(0.5) 4.2 (0.8) 
10.  นั ก เ รี ยนสามารถรับฟั ง และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของ
เพื่อนร่วมกลุ่มได้ 

4.8 (0.4) 4.2 (1.3) 4.8 (0.4) 4.4(0.5) 3.8 (0.8) 

11. นักเรียนได้ฝึกทักษะการน าเสนอ
ผลงานในท่ีสาธารณะ 

4.6 (0.5) 3.8 (0.4) 4.4 (0.5) 4.8(0.4) 4.2 (0.4) 

12. นักเรียนได้ฝึกทักษะการตั้งค าถาม
และตอบค าถามท่ีตรงประเด็นได้ 

3.8 (0.4) 3.8 (0.4) 3.8 (0.8) 4.4(0.5) 3.2 (0.4) 
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เหมาะสมและยังไม่สามารถแสดงความเป็นผู้น าในทีมออกมาได้มาก ซึ่งต้องน าประเด็นเหล่านี้ไปปรับปรุงส าหรับการท างานเป็นทีมของ

นักเรียนกลุ่มนี้ในอนาคต แต่ในส่วนของความขัดแย้งจะเห็นว่ามีไม่มาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีในการท างานเป็นทีมของนักเรียนกลุ่มนี้ ส าหรับใน

การประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ข้อ 1 การออกแบบและสร้างช้ินงานของนักเรียนมีความแปลกใหม่ และ ข้อ 8 นักเรียนได้

ฝึกการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.48 และ 4.0 ตามล าดับ จะเห็นว่าคะแนนที่นักเรียนประเมินตนเองในด้าน การ

ออกแบบและสร้างช้ืนงานของนักเรียนมีความแปลกใหม่ มีคะแนนไม่สูงเมื่อเทียบกับด้านอื่น ซึ่งก็สอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลงานของ

นักเรียน ที่ไม่แตกต่างจากสิ่งที่เคยมีมาก่อน เช่น การดึงเอกลักษณ์ ของช้าง การไหว้ เรือสุพรรณหงส์ และรถตุ๊กๆ น ามาสร้างสรรค์เป็น

ช้ินงาน แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละกลุ่มก็มีการดัดแปลงช้ินงานให้มีความแตกต่างจากเดิมพอสมควร กลุ่ม Tuk Tuk tower ได้คะแนน

เฉลี่ยในด้านการออกแบบและสร้างช้ินงานอย่างสร้างสรรค์ต่ าสุด ซึ่งก็สอดคล้องกับช้ินงานท่ีออกมา 

สรุปผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้  

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สามารถช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน ที่จะถูกบ่ม

เพาะให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมปั้นช้ินงานจากสัตว์ในจินตนาการ กิจกรรม

ท าขนมลูกชุบ และกิจกรรมสร้างช้ินงานจากกระดาษ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จุดเด่นที่ชัดเจนข้อหนึ่งของการ

จัดการเรียนการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือการผนวกหรือบูรณาการแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับชีวติประจ าวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม [11] นอกจากน้ันส าหรับการพัฒนาทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการคิด (soft skills) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมหลักๆ ของ

ค่ายปฐมนิเทศ ได้แก่ 1. กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Class) : ปั้นสัตว์ในจินตนาการที่เกิดจากการผสมของสัตว์หลากหลาย

ชนิด เพื่อให้นักเรียนได้ลองฝึกสร้างสิ่งที่มีรูปร่างแปลกประหลาด จากสัตว์ที่นักเรียนรู้จักและเลือกมา เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 2. กิจกรรมขนมลูกชุบ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรมแรกท าให้นักเรียนได้สร้างช้ินงาน (ลูกชุบ) 

ที่มีรูปร่างสีสัน แตกต่างจากขนมลูกชุบทั่วไป ผ่านกระบวนการออกแบบ (design) และผ่านกระบวนการท าขนมที่มีความเช่ือมโยงกับ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับกิจกรรมสุดท้าย สร้างช้ินงานจากกระดาษ (Bangkok Landmark: The vertical living) ด้วยโจทย์ที่

ให้นักเรียนออกแบบและสร้างโมเดลของกรุงเทพมหานครในอีก 100 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2658) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด จินตนาการ

ถึงเมืองในอีก 100 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นโจทย์เปิดที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นในกิจกรรมสร้างช้ินงานจาก

กระดาษ ยังฝึกกระบวนการตีความโจทย์ สร้างแนวคิดส าคัญ (concept) ออกแบบ (drawing) และสร้างช้ินงาน (prototype) ผ่าน

ข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น วัสดุที่เป็นกระดาษ เวลาสเกล โดยกระบวนการเหล่านี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกร ที่จะสร้างสิ่ง

ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต กิจกรรมในค่ายปฐมนิเทศ ทางคณะผู้จัดท าได้ค านึงถึงบรรยากาศ (atmosphere)  ที่ท าให้เกิดการกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างช้ินงาน ที่สามารถจับต้องได้ มีความใหม่ (new) [12] โดยรูปแบบลักษณะกิจกรรมทั้งหมดในค่ายคือ 

การสร้างโจทย์เปิด (open- ended) นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student centered) การเรียนการสอนแบบ Hands-on และเน้น

กิจกรรมภายนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการสอนท่ีกระตุ้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ [13] นอกจากนั้นรูปแบบของกิจกรรม นักเรียน

ต้องค านึงถึงความเป็นจริงทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กิจกรรมในค่ายที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อท าให้เกิดรูปแบบการ

เรียนการสอนส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ที่แตกต่างจากการสอนแบบดั้งเดิม (traditional school )  
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การส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับ 

การกระตุ้นด้วยการประเมิน  
Enhancing Grade 12 Students, Data Interpreting and Evidence Scientifically 

Ability Using Microcosm with Assessment Prompts 
สันติชัย  อนุวรชัย* 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

(Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development) 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการกระตุ้นด้วยการประเมิน กลุ่มที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร ที่เรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความสมดุลของระบบนิเวศ และ (2) แบบวัดความสามารถในการแปล

ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละผลการวิจัยพบว่า หลังเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์จ าแนกตามตัวบ่งช้ี  

5 ประการ อยู่ในระดับดีจ านวน 1 ตัวบ่งช้ี และอยู่ในระดับพอใช้จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

ค าส าคัญ การแปลความหมายข้อมูล, ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์, ระบบนิเวศจ าลอง, การกระตุ้นด้วยการประเมิน 

Abstract 

  The purposes of this study were to enhance grade 12 students, interpret data and evidence 

scientifically ability using microcosm with assessment prompts.  The samples were 22 grade 12 students of 

school be under office of the higher education commission, Bangkok who studied in second semester of 

academic year 2017 which obtained using purposive sampling technique.  The research instruments were 

( 1)  ecosystem equilibrium lesson plans, ( 2)  interpret data and evidence scientifically ability test.  The 

statistics used for analyzing the collected data were frequency and percentage. The research showed that 

most students had level of interpret data and evidence scientifically which consist of 5 indicators,  

1 indicator were classified into a good level and 4 indicators were classified into a poor level. 

Keywords:  Interpret data, Evidence Scientifically, Microcosm, Assessment Prompts 
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บทน า 

 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งในโลกยุคปัจจุบัน มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ เพื่อเตรียมเยาวชนของชาติตนให้มีความพร้อมส าหรับ
อนาคตให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและสามารถมีส่วนร่วมท าให้ชาติมีศักยภาพแข่งขันเชิงเศรษฐกิจเมื่อเป็นผู้ใหญ่ และเป็นท่ี
ยอมรับกันทั่วโลกในขณะนี้ว่า “การรู้วิทยาศาสตร์” (Scientific Literacy) เป็นหัวใจของการเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิต
ของเยาวชน ทั้งนี้เพราะจะท าให้เยาวชนซึ่งจะเป็นประชาชนของชาติในอนาคต สามารถมีส่วนร่วมในสังคมที่มีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานและมีบทบาทส าคัญในบางลักษณะและโครงสร้างของสังคม ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียังท าให้บุคคลมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีประเด็นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง และความเข้าใจในด้านนีย้ังมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อบุคคล สังคม การงานอาชีพและวัฒนธรรมใน
ชีวิตประชาชน (สุนีย์ คล้ายนิล ปรีชาญ เดชศรี และ อัมพลิกา ประโมจนีย์, 2550) 

  ตัวช้ีวัดประการหนึ่งที่สะท้อนว่าเยาวชนหรือนักเรียนให้เป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ คือนักเรียนต้องมีความสามารถ 3 
ประการได้แก่ (1) การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ (2) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และ (3) การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งก าหนดโดยองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) (OECD, 
2012) ดังนั้น การพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบัน 

 ส าหรับความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถที่ผู้วิจัย
สนใจในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ความสามารถในการแปลความข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสร้าง 
ค ากล่าวอ้างหรือลงข้อสรุปน าเสนอข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบอ่ืน เช่น ใช้ค าพูดของตนเอง แผนภาพ หรือการแสดงแทนอ่ืน ๆ ได้ 
ความสามารถนี้จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์หรือสรุปข้อมูล และใช้ความสามารถในการใช้วิธีการ
พื้นฐานในการแปลงข้อมูลเป็นการแสดงแทนในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังต้องสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของ
ประจักษ์พยาน ข้อมูล หรือประเมินข้อสรุปที่ผู้อื่นสร้างขึ้นว่าสอดคล้องกับประจักษ์พยานท่ีมีหรือไม่ รวมถึงสามารถให้เหตุผล
สนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) เหตุผลที่ผู้วิจัย
สนใจศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความสามารถด้านนี้ค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้วิจัยสังเกตจากการเขียนรายงานการ
ทดลอง และการเขียนวิเคราะห์บทความเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยใช้เป็นกลุ่มศึกษาในครั้งนี้ ในช่วง 1 เทอม 
สอดคล้องกับ Jeong, Songer, and Lee (2007) ที่กล่าวว่า “ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยาน
เชิงวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน นักเรียนต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแปล
ความหมายของข้อมูลเป็นอย่างดี” อีกทั้งเป็นความสามารถท่ีมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอย่างมาก อาทิ การสรุปข้อมูล
จากข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละวันที่มีทั้งข่าวจริงและเท็จปะปนกัน การรู้จักแยกแยะข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในสังคม  
ทั้งข้อโต้แย้งที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือในเชิงวิทยาศาสตร์กับข้อโต้แย้งท่ีไม่น่าเช่ือถือ ซึ่งนักเรียนรับรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และวารสาร หากนักเรียนมีความสามารถด้านนี้ไม่เพียงพอ อาจจะส่งผลต่อการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลและไม่เหมาะสม ข้อมูลที่ได้รับรู้อาจถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ความสามารถ
ด้านนี้ยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการสืบสอบ (inquiry) เพราะการสืบสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ต้องอาศัยการเก็บรวบรวม การจัดล าดับ การแปลความหมายของข้อมูลและหลักฐานที่เกิดขึ้นระหว่างการสืบสอบ เพื่อน าไปสู่
การสร้างข้อสรุปที่มีเหตุผล มีน้ าหนักและน่าเชื่อถือ (Jeong et al, 2007)  
 จากเหตุผลและความส าคัญของการพัฒนาความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิง
วิทยาศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาความสามารถดังกล่าวกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิทยาศาสตร์ใน
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หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้สอนในวิชาและระดับช้ันดังกล่าวตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่ผู้สอนสังกัด โดยวิธีการที่ผู้วิจัยเลือกใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในครั้งนี้คือการใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการ
กระตุ้นด้วยการประเมิน เนื่องจาก ระบบนิเวศจ าลอง (Microcosm) เป็นการสร้างภาวะจ าลองทางชีววิทยาหรือการจ าลอง
คุณสมบัติของระบบธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทดลองหาสภาวะสมดุลของสสารและพลังงานที่จะสามารถ
รักษาความเป็นปกติของระบบนิเวศไว้ได้ (นันทนา คชเสนี, 2548) โดยใช้สิ่งมีชีวิตจริงมาจัดสภาพตามที่นักเรียนได้วางแผน 
แล้วศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ระบบนิเวศจ าลองของสระน้ าที่ท าในลักษณะอ่างเลี้ยงปลา ระบบ
นิเวศจ าลองบกท่ีท าในลักษณะสวนถาดขนาดเล็ก เป็นต้น การให้นักเรียนสร้างระบบนิเวศจ าลองจึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
วางแผนเพื่อออกแบบสร้างระบบนิเวศให้มีความสมดุลตามหลักการหรือทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้ว 
รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้
ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และเมื่อจบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจ าลองแล้ว ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้นักเรียนน าเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความสามารถในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่
เข้าใจได้ง่าย รวมถึงการแปลความหมายของข้อมูลที่บันทึกได้เพื่ออธิบายผลที่เกิดขึ้น เช่น การน าเสนอห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้น
ในระบบนิเวศจ าลองที่เกิดขึ้นจริง การแปลความหมายของปัจจัยกายภาพที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
จ าลอง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่นักเรียนติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจ าลองนั้น ผู้วิจัยทดลองใช้การกระตุ้น
ด้วยการประเมิน (Assessment Prompts) เป็นระยะ ๆ เพื่อก ากับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการกระตุ้นด้วยการประเมิน 
เป็นวิธีการหนึ่งของการประเมินระหว่างเรียนหรือการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน (Formative Assessment) ซึ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ น าพานักเรียนไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ได้ตรงจุด ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน  
ช่วยให้เกิดความสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการควบคุมตนเอง มีเหตุผล และรู้จักวางแผน (Yin, Shavelson, Ayala,  
Ruiz-Primo, Brandon, Furtak, Tomita, and Young, 2008) โดยการกระตุ้นด้วยการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ให้
นักเรียนได้พูดหรือท าในระหว่างการเรียนรู้ เพื่อเป็นหลักฐานที่บ่งช้ีถึงความรู้หรือความสามารถของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้  
(Ruiz-Primo and Shavelson, 1996 อ้างถึงใน Furtak and Ruiz-Primo, 2008) ซึ่งหน่วยการประเมินทางการศึกษา
สแตนฟอร์ด (The Stanford Education Assessment Laboratory: SEAL) ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและวิจัยหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยฮาวาย (The Curriculum Research and Development Group (CRDG) at the University of Hawaii)  
ได้ร่วมกันพัฒนาการกระตุ้นด้วยการประเมินเพื่อศึกษาผลของกระบวนการดังกล่าวที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
ซึ่งในช่วงต้นของการพัฒนากระบวนการดังกล่าวเป็นการเน้นศึกษาผลที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องการจมและการลอยของวัตถุกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ต่อมาก็มีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น งานวิจัยของ Yin et al. (2008) ศึกษาผลของ
การกระตุ้นด้วยการประเมินท่ีมีตอ่แรงจูงใจ ผลสัมฤทธ์ิ และการเปลี่ยนมโนทัศน์ของนักเรียน เป็นต้น โดย Ayala, Shavelson, 
Ruiz-Primo, Brandon, Yin, Furtak, and Young  (2008) หนึ่งในทีมวิจัยได้สรุปข้อดีของการกระตุ้นด้วยการประเมินไว้ 6 
ประการ ได้แก่ (1) ช่วยตรวจสอบมโนทัศน์ของนักเรียน (2) กระตุ้นการสื่อสารและการโต้แย้งทางความคิดด้วยการใช้หลักฐาน 
(3) ท้าทายการสืบสอบมโนทัศน์ของนักเรียน (4) พัฒนามโนทัศน์ท่ีถูกต้อง (5) สะท้อนมโนทัศน์ของนักเรียน และ (6) เชื่อมโยง
ภาระงานในการประเมินกับกิจกรรมการเรียนรู้  
 การกระตุ้นด้วยการประเมินประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การใช้กราฟ (Graph Prompt) เป็นการพัฒนาทักษะ
การแปลความหมายและสรุปผลข้อมลูจากกราฟท่ีก าหนดให้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดของตนเองไปสู่การสร้างกราฟท่ีได้จาก
การสืบสอบด้วยตนเอง (2) การท านาย สังเกต และอธิบาย (Predict–Observe–Explain Prompt:  POE Prompt) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นย่อย ได้แก่ การท านาย เป็นการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจากการสืบสอบ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตผลที่
เกิดขึ้นจริงในระหว่างการสืบสอบ และการอธิบายผลที่เกิดขึ้นโดยใช้เหตุผลและหลักฐานที่ได้จากการสังเกต (3) การตอบ
ค าถาม (Constructed Response Prompt) เป็นการตอบค าถามที่ครูก าหนดไว้ ซึ่งค าถามดังกล่าวเป็นค าถามที่เป็นมโนทัศน์
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หลักที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ (4) การท านายและสังเกต (Predict–Observe Prompt: PO Prompt) เป็นการ
ท านายและสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อการสืบสอบถูกเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่มีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียน
ประยุกต์ความรู้และใช้ความคิดเพื่อการออกแบบการสืบสอบในครั้งต่อไป (Furtak and Ruiz-Primo, 2008)  

  การน าการกระตุ้นด้วยการประเมินมาใช้ร่วมกับการให้นักเรียนสร้างระบบนิเวศจ าลองยังมีความสอดคล้องกันและ
น่าจะส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ได้ดี เพราะนักเรียนจะได้ฝึกการ
แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ ในระหว่างการติดตามและบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศจ าลอง 
นักเรียนจะได้ฝึกการเก็บหลักฐาน และเลือกหลักฐานมาใช้ประกอบการอธิบายได้อย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส่งเสริมให้นักเรียนให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการแปลความหมาย
ข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้จากการสร้างระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการก ากับการเรียนรู้ของครู
ด้วยการกระตุ้นด้วยการประเมิน 

 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการกระตุ้นด้วยการประเมิน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
     รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Post-test Design โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบวัดความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและ
ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
     ตัวแปรการวิจัย 
 ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1. ตัวแปรจัดกระท า คือ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการกระตุ้นด้วยการประเมิน  
  2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 

     ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
  ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการ
ตีความข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างค ากล่าวอ้างหรือลงข้อสรุปน าเสนอข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบอ่ืน เช่น 
ใช้ค าพูดของตนเอง แผนภาพ หรือการแสดงแทนอื่น ๆ ได้ โดยมีตัวบ่งช้ีที่สะท้อนความสามารถดังกล่าวนี้ 5 ประการ  
โดยสรุปจาก Organization for Economic Co-operation and Development (2013) และ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) ประกอบด้วย (1) แปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น (2) วิเคราะห์และ
แปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุป (3) ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ (4) แยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งท่ีมาจากประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับท่ีมาจากการพิจารณาจาก
สิ่งอื่น และ (5) ประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ซึ่งวัดได้จากแบวัด
ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้ 
แล้วจ าแนกระดับความสามารถตามแนวคิดของ Jeong et al. (2007) ซึ่งมี 3 ระดับ ได้แก่ ดี (Good)  พอใช้/ผ่าน (Poor)  
และไม่ผ่าน/ไม่เกี่ยวข้อง (None/Irrelevant) 
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  ระบบนิเวศจ าลอง หมายถึง การสร้างภาวะจ าลองทางชีววิทยาหรือการจ าลองคุณสมบัติของระบบธรรมชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทดลองหาสภาวะสมดุลของสสารและพลังงานท่ีจะสามารถรักษาความเป็นปกติของระบบนิเวศไวไ้ด้ 
โดยใช้สิ่งมีชีวิตจริงมาจัดสภาพตามที่นักเรียนได้วางแผน แล้วศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป  
  การกระตุ้นด้วยการประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ให้นักเรียนได้พูดหรือท าในระหว่างการเรียนรู้ เพื่อเป็น
หลักฐานที่บ่งช้ีถึงความรู้หรือความสามารถของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การใช้กราฟ  
(2) การท านาย สังเกต และอธิบาย (3) การตอบค าถาม (4) การท านายและสังเกต  
 

    กลุ่มที่ศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนในปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 กลุ่มการเรียน จ านวน
นักเรียน 22 คน เป็นนักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบสอน  

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองความสมดุลของระบบนิเวศ โดยใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการกระตุ้นด้วยการ
ประเมิน รวมระยะเวลา 8 คาบ คาบละ 50 นาที โดยแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว มีการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา 
และความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้กับการใช้ระบบนิเวศจ าลองและการกระตุ้นด้วยการประเมินด้วยการพิจารณา
และปรับแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 ท่าน และผู้สอนวิชาชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ท่าน  
  2. แบบวัดความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์  เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบเขียนตอบ โดยมีแนวคิดการพัฒนาแบบวัดมาจากแบบวัดในการทดสอบ PISA ปี ค.ศ. 2015 โดย
แบบวัดดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยการให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 2 ท่าน และผู้สอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อค าถาม 
รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์
กับข้อค าถามในแบบวัด แล้วค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยทุกข้อค าถามที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.67 
แบบวัดที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยข้อสอบทั้งหมด 5 ข้อ ตามตัวบ่งช้ี 5 ประการของความสามารถในการแปลความหมายข้อมูล
และประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการท าแบบวัด 50 นาที แต่ละข้อประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) บทความที่
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกจากวารสารวิทยาศาสตร์และเวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาปรับข้อความ
บางส่วนให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน รวมถึงเวลาในการอ่านเพื่อท าแบบวัด โดยยังคงใจความส าคัญของบทความ
ต้นฉบับไว้เหมือนเดิม (2) ข้อค าถาม และ (3) ส่วนท่ีให้นักเรียนเขียนตอบ ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ
ตรวจค าตอบ โดยแต่ละข้อมีลักษณะการให้คะแนนเป็นแบบรูบรกิส์ 3 ระดับ ได้แก่ ดี (Good) พอใช้/ผ่าน (Poor) และไม่ผ่าน/
ไม่เกี่ยวข้อง (None/Irrelevant) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเช่นเดียวกับผู้ที่พิจารณาแบบวัดข้างต้น พิจารณาความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน 

     การด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Post-test Design โดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับขั้นตอนนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนได้เรียนหลักการเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมาแล้วในช่วงครึ่งเทอมแรก ดังนั้นการ
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จัดการกิจกรรมในครั้งน้ีจึงเป็นการประยุกต์ความรู้ของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมนี้รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 คาบ คาบละ 50 นาที 
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน แล้วด าเนินการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 การใช้กราฟ (Graph Prompt) ขั้นตอนนีเ้ป็นการพัฒนาทักษะการแปลความหมายและสรุปผล
ข้อมูลจากกราฟที่ก าหนดให้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดของตนเองไปสู่การสร้างกราฟที่ได้จากการสืบสอบด้วยตนเอง โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนร้อยละของสาหร่ายทะเล (seaweed) กับเวลาที่ท าการ
ทดลองน าผู้ล่าสาหร่ายทะเลออกจากระบบนิเวศ ซึ่งให้นักเรียนได้บันทึกผลการอภิปราย รวมถึงน าเสนอผลการอภิปรายหน้า
ช้ันเรียน 
  ขั้นที่ 2 การท านาย สังเกต และอธิบาย (Predict-Observe-Explain Prompt) ส าหรับขั้นตอนนี้ครู
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างระบบนิเวศจ าลองที่สนใจเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน 2 
สัปดาห์ โดยมีการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นย่อย ดังนี ้(1) การท านาย (Predict) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อท านายว่า
อีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มจะจัดไว้ในระบบนิเวศจ าลองนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบการท านาย ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มวางแผนและแบ่งหน้าที่กันเพื่อเก็บข้อมูลนอกเวลาเรียน (2) การสังเกต 
(Observe) นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ  โดยก าหนดให้
สังเกต 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยกายภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความช้ืน ความเป็นกรด-เบสของดินหรอื
น้ า สีของดินและน้ า และ (2) ปัจจัยชีวภาพ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจ านวนของสิ่งมีชีวิต ห่วงโซ่หรือสายใยอาหารที่พบในระบบ
นิเวศจ าลอง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศจ าลอง (3) การอธิบาย (Explain) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลการสังเกต โดยเน้นท่ีการอธิบายเหตุผลที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศจ าลอง รวมถึงแสดงหลักฐานท่ีได้จากการ
สังเกต 
   ขั้นที่ 3 การตอบค าถาม (Short-Answer Prompt) เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนแตล่ะคนเขียนตอบค าถาม
ที่เป็นมโนทัศน์หลักของการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งก็คือมโนทัศน์เรื่องความสมดุลของระบบนิเวศ โดยให้นักเรยีนตอบค าถาม
ว่า “ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความสมดลุของระบบนิเวศ และปัจจยัดังกลา่วส่งผลต่อความสมดลุอย่างไร”  
  ขั้นที่ 4 การท านายและสังเกต (Predict-Observe Prompt) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนท านายและ
สังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อการสืบสอบถูกเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่มีความท้าทายมากข้ึน ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนประยุกต์ความรู้
และใช้ความคิดเพื่อการออกแบบการสืบสอบในครั้งต่อไป โดยมี 2 ขั้นย่อย ได้แก่ (1) การท านาย (Predict) ส าหรับขั้นย่อยนี้ 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อเลือกสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จ านวนไม่เกิน 2 ชนิดเข้าไปในระบบนิเวศจ าลองเดิมของแต่
ละกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มท านายว่าอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับระบบนิเวศจ าลอง และสิ่งมีชีวิต
ชนิดใหม่นั้นจะส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศอย่างไร (2) การสังเกต (Observe) นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตและบันทึก
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ โดยก าหนดให้สังเกต 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัจจัยกายภาพและ
ปัจจัยชีวภาพ เช่นเดียวกับขั้นที่ 2 แล้วน าผลการสังเกตที่ได้เปรียบเทียบกันระหว่างความสมดุลในระบบนิเวศจ าลองครั้งแรก
กับครั้งหลัง 

2. วัดความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์  หลังจากเรียนจบตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยใช้แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียนกลุ่มที่ศึกษา ใช้เวลาท าแบบวัด 50 นาที จากนั้นตรวจ
ให้คะแนนแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติและสรุปผล 

 

    การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยการตรวจค าตอบ
จากแบบวัดของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีจ านวน 5 ข้อ โดยแต่ละข้อใช้เกณฑ์การตรวจแบบรูบริกส์ 3 ระดับ โดยอ้างอิงการ
จ าแนกคะแนนจากความสามารถในการแสดงประจักษ์พยาน (Evidentiary Competency) ตามแบบของ Jeong et al. 
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(2007) ได้แก่ ดี (Good)  พอใช้/ผ่าน (Poor)  และไม่ผ่าน/ไม่เกี่ยวข้อง (None/Irrelevant) แล้วน าเสนอข้อมูลผลการวัดด้วย
ความถี่และร้อยละในแต่ละตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ (1) แปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น (Transform 
data from one representation to another) (2) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุป 
(Analyze and interpret data and draw appropriate conclusions) (3) ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ( Identify the assumptions, evidence and reasoning in science-related texts) (4) 
แยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับที่มาจากการพิจารณาจากสิ่งอื่น 
( Distinguish between arguments which are based on scientific evidence and theory and those based on 
other considerations) และ (5) ประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย 
(Evaluate scientific arguments and evidence from different sources) 
   โดยแต่ละระดับความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ มีการจ าแนก
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ระดับความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ จ าแนกตามตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจกัษ์พยานเชิง 
    วิทยาศาสตร ์

ตัวบ่งชี้
ที ่

ระดับความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 
ดี (Good)   พอใช้/ผ่าน (Poor)   ไม่ผ่านหรือไม่เกี่ยวข้อง (None/Irrelevant) 

 
1 

นักเรียนสามารถแปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่
รูปแบบอื่นได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อมูลที่ก าหนดให้  

 

นักเรียนสามารถแปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่
รูปแบบอื่นได้ถูกต้องบางส่วน หรือแปลงข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม
ข้อมูลที่ก าหนดให้  

นักเรียนไม่สามารถแปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่
รูปแบบอื่นได้ โดยนักเรียนไม่สามารถแปลงข้อความที่
ก าหนดให้อ่านจากบทความ  

 
2 

นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุปได้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
ข้อมูลที่ก าหนดให้  

นักเรียนสามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และลงข้อสรุปได้ถูกต้องบางส่วน หรือถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนตามข้อมูลที่ก าหนดให้  

นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และไม่สามารถลงข้อสรุปได้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามข้อมูลที่ก าหนดให้  

3 นักเรียนสามารถระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และ
เหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง  

นักเรียนสามารถระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องบางส่วน  

นักเรียนไม่สามารถระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และ
เหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้  

 
4 

นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มาจาก
ประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับที่มาจาก
การพิจารณาจากสิ่งอื่นได้ถูกต้องและให้เหตุผลในการ
แยกแยะได้อย่างชัดเจน  

นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์
พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับท่ีมาจากการพิจารณาจาก
สิ่งอื่นได้ถูกต้อง แต่บอกเหตุผลไม่ชัดเจน  

นักเรียนไม่สามารถแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มาจาก
ประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับที่มาจากการ
พิจารณาจากสิ่งอื่นได้  

 
5 

นักเรียนสามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และ
ประจักษ์พยานจากแหล่ งที่ มาที่หลากหลาย ( เ ช่น 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และวารสาร)  ได้ถูกต้องและ
เลือกหรือระบุแหล่งที่มาของประจักษ์พยานที่น่าเช่ือถือได้  
 

นักเรียนสามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และ
ประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย (เช่น หนังสือพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต และวารสาร) ได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถเลือกหรือ
ระบุแหล่งที่มาของประจักษ์พยานที่น่าเช่ือถือได้  หรือนักเรียน
เลือกหรือระบุแหล่งที่มาของประจักษ์พยานที่ไม่น่าเชื่อถือ  

นักเรียนไม่สามารถประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และ
ประจั กษ์พยานจากแหล่ งที่ ม าที่ หลากหลาย  ( เ ช่น 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และวารสาร) ได้   
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ผลการวิจัย 

  ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์หลังจากนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาได้
เรียนรู้โดยใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับการกระตุ้นด้วยการประเมิน แล้วท าแบบวัดความสามารถในการแปลความหมายข้อมูล
และประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียน ได้ผลตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์  จ าแนกตาม 
    ตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ (N=22) 

 
 

ข้อที ่

 
ตัวบ่งชี้ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูล 

และประจกัษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 

ความถี่และร้อยละความสามารถในการแปลความหมาย
ข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 

ดี (Good)   พอใช้/ผ่าน 
(Poor)   

ไม่ผ่าน/ไม่เกี่ยวข้อง 
(None/Irrelevant) 

1 แปลงข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอ่ืน  12 
(54.55%) 

8 
(36.36%) 

2 
(9.09%) 

2 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  
และลงข้อสรุป  

7 
(31.82%) 

11 
(50.00%) 

4 
(18.18%) 

3 ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

5 
(22.73%) 

13 
(59.09%) 

4 
(18.18%) 

4 แยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มาจากประจักษ์พยาน
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับที่มาจากการพิจารณา
จากสิ่งอื่น  

6 
(27.27%) 

12 
(54.55%) 

4 
(18.18%) 

5 ประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และประจักษ์พยาน
จากแหล่งท่ีมาที่หลากหลาย  

9 
(40.91%) 

10 
(45.45%) 

3 
(13.64%) 

 
  จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความระดับความสามารถอยู่ในระดับดีในตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปล
ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ ตัวที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 54.55 ส่วนอีก 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ตัวบ่งช้ีที ่2 ถึง 5 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความระดับความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 50.00, 59.09, 54.55, 45.45 ตามล าดับ 
 หากพิจารณาระดับความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนส่วน
ใหญ่ที่จ าแนกตามตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์  แสดงดังได้กราฟ
ต่อไปนี ้
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กราฟที่ 1 จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 3 ระดบั  
    จ าแนกตามตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ (N=22) 

 

* หมายถึงนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในระดับดังกล่าว 

  จากกราฟท่ี 1 พบว่า ตัวบ่งช้ีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตรต์ัวบ่งช้ีที่ 
1 นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในระดับดี จ านวน 12 คน ตัวบ่งช้ีที่ 2 ถึง 5 นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในระดับพอใช้/
ผ่าน จ านวน 11, 13, 12, 10 คน ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.55) มีความสามารถในระดับดี ในตัวบ่งช้ีที่ 1 แปลงข้อมูลที่น าเสนอ
ในรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่น และเป็นเพียงตัวบ่งช้ีเพียงหนึ่งเดียวที่นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนในระดับดังกล่าวนี้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนกัเรียนได้ฝึกการแปลงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ อาทิ การสังเกตและจดบันทึกข้อมูลในรูป
ของตารางที่นักเรียนออกแบบเอง การน าเสนอผลการสังเกตด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อข้อมูลให้เพื่อนร่วมช้ันเรียนเข้าใจ  
ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาพและแผนผังในการน าเสนอข้อมูล นอกจากนี้ในการกระตุ้นด้วยการประเมินขั้นที่ 1 การใช้กราฟ 
(Graph Prompt) มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการแปลความหมายและสรุปผลข้อมูลจากกราฟท่ีก าหนดให้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ ความคิดของตนเองไปสู่การสร้างกราฟที่ได้จากการสืบสอบด้วยตนเอง (Furtak and Ruiz-Primo, 2008) นอกจากนี้ 
หากพิจารณาจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่าในตัวบ่งชี้นี้ผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านบทความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
อุทยานแห่งชาติอุทยานเยลโลว์สโตน แล้วให้เขียนห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นในเนื้อความที่นักเรียนอ่าน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
นักเรียนได้เคยน าเสนอห่วงโซ่อาหารจากการสงัเกตจากระบบนิเวศจ าลองที่สร้างขึ้นมาแลว้ อีกทั้งห่วงโซ่อาหารเป็นแผนผังที่ไม่
ซับซ้อน ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงสามารถแปลงข้อมูลมาอยู่ในรูปของห่วงโซ่อาหารได้ดี  

 ผลการวิจัยในตัวบ่งช้ีที่ 2 ถึง 5 ของความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 50.00, 59.09, 54.55, 45.45 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้
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ยังแสดงให้เห็นว่าหลังจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยระบบนิเวศจ าลองร่วมกับกระบวนการเตรียมพร้อมในการประเมิน  
มีนักเรียนส่วนน้อยที่มีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับที่ไม่ผ่าน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความสามารถดังกล่าวให้กับนักเรียนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้
ระบบนิเวศจ าลองเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีโอกาสสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง แล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับ Lawton (1996 อ้างถึงใน นันทนา คชเสนี, 2548) 
ที่ระบุถึงประโยชน์ของการใช้ระบบนิเวศจ าลองประการหนึ่งว่า “การทดลองด้วยระบบนิเวศจ าลองนั้น ทุกสสาร พลังงานและ
สิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษาทดลอง สามารถตรวจวัดและควบคุมได้” แสดงว่านักเรียนสามาถตรวจวัดและบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การประกอบการอธิบายผลที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือและมีน้ าหนัก นอกจากนี้การกระตุ้นด้วยการประเมิน (Assessment 
Prompts) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ยังมีส่วนส าคัญที่ช่วยก ากับการเรียนรู้ของนักเรียน เริ่มตั้งแต่การใช้กราฟ (Graph Prompt) 
นอกจากจะฝึกการแปลความหมายข้อมูลได้แล้ว ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมใก้นักเรียนพัฒนาตัวบ่งช้ีที่ 2 คือการวิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ขั้นต่อมา คือการท านาย สังเกต และอธิบาย (Predict-Observe-Explain 
Prompt) ในขั้นตอนนี้นักเรียนต้องรู้จักการคาดคะเนผลล่วงหน้า เพื่อจะได้วางแผนการสร้างระบบนิเวศจ าลองที่ให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด สอดคล้องกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องก าหนดสมมติฐาน จึงเป็นฝึกการท างานแบบ
นักวิทยาศาสตร์ ต่อจากนั้นนักเรียนได้สังเกตผลตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาสูก่ารน าเสนอให้
ผู้อื่นได้เข้าใจผลที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ 3 ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ ขั้นต่อมาคือการตอบค าถาม (Short-Answer Prompt) ซึ่งเป็นตอบค าถามปลายเปิดที่เป็นถือเป็นมโนทัศน์หลัก
ของเรื่องที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนจะได้ใช้ข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการสร้างระบบนิเวศจ าลอง ผ่านการน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน การซักถามจากเพื่อและครู มาใช้ตอบค าถามเกี่ยวกับความสมดุลของระบบนิเวศ และในขั้นตอนสุดท้ายคือการ
ท านายและสังเกต (Predict-Observe Prompt) เป็นการสร้างความท้าทายในการเรียนรู้ เพราะมีการเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ  
ที่ซับซ้อนมากข้ึนเข้าไปในระบบนิเวศจ าลอง เสมือนกับมีข้อโต้แย้งใหม่ ดังนั้นนักเรียนจึงได้ฝึกแยกแยะระหว่างข้อโต้แย้งที่มา
จากประจักษ์พยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กับท่ีมาจากการพิจารณาจากสิ่งอื่น รวมถึงประเมินข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
และประจักษ์พยานจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เพื่อหาข้อสรุปที่น่าเช่ือถือมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ 4 และ 5 และ
สอดคล้องกับทัศนะของ McNeill and Krajcik (2008) ที่กล่าวว่า “การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนต้องใช้
เนื้อหาสาระที่เป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงหลักฐานเชิงประจักษ์ไปสู่ข้อกล่าวอ้างให้มีน้ าหนักน่าเช่ือถือ” และ
ผลดีของการใช้การกระตุ้นด้วยการประเมินนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Furtak and Ruiz-Primo (2008) ศึกษาผลของ
กระบวนการดังกล่าวที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องการจมและการลอยของวัตถุกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่านักเรียนมีมโนทัศน์
ถูกต้องมากกว่าก่อนเรียน  

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยที่ผู้วิจัยออกแบบและได้ทดลองใช้ในครั้งนี้พบว่ายังไม่สามารถพัฒนานักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้มี
ความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในระดับดีได้ทุกตัวบ่งช้ี แต่นับเป็นการ
สะท้อนภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มตัวอย่างได้ดีพอสมควร กล่าวคือ สะท้อนให้เห็นว่าการ
จัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมบุคคลให้มี ความพร้อมในสังคมที่
วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้านั้น ยังคงมีปัญหา ซึ่งปัญหาที่พบจากการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนยังขาดความสามารถในการ
แปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถสะท้อนภาพของ
ปัญหานี้ได้อาจเป็นเพราะรูปแบบการวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในครั้งนี้ คือ One Group Post-test Design ที่มีจุดเด่นตรงที่
นักเรียนกลุ่มที่ศึกษาจะได้แสดงความสามารถผ่านการวัดหลังเรียนเท่านั้น ไม่ได้จดจ าข้อสอบหรือข้อค าถามที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียนมาตอบ จึงเป็นการใช้ความสามารถที่ได้ฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนมาท าแบบวัดหลังเรียน ส่วนประเด็นผลการวิจัยที่
พบว่านักเรียนกลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ได้ระดับดี
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เพียง 1 ตัวบ่งช้ี ส่วนอีก 4 ตัวบ่งช้ีอยู่ในระดับพอใช้/ผ่าน อาจเป็นเพราะเหตุผล 2 ประการ ได้แก่ เหตุผลประการที่ 1
ความสามารถดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลานานและต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนต้องมีพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล การลงข้อสรุป การใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และการ
ประเมินข้อโต้แย้งต่าง ๆ ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทัศนะของ 
Kuhn and Reiser (2004) ที่กล่าวว่า “การสร้างค าอธิบายจากประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากส าหรับนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนต้องใช้หลักฐานหรือสืบสอบหาหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และต้องเช่ือมโยงหลักฐานดังกล่าวกับ
หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างมีประสิทธิภาพ” และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Driver, Leach, Millar, and Scott (1996) ที่พบวา่กลุ่มนักเรียนท่ีท าการส ารวจนั้นมีนักเรียนจ านวนน้อยที่เข้าใจและให้
ความส าคัญกับการใช้หลักฐานเพื่อน ามาใช้ในการพยากรณ์อากาศ นักเรียนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของหลักฐาน
หรือประจักษ์พยานที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อสะท้อนความน่าเช่ือถือของข้อสรุปที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ 
เหตุผลประการที่ 2 วิธีการที่ผู้วิจัยน ามาทดลองใช้นั้นนักเรียนจะต้องมีบทบาทในการสืบสอบหาความรู้ด้วยตนเองในทุกขั้น  
อีกทั้งต้องแบ่งเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระดับนิเวศจ าลอง และเป็นการ
ฝึกปฏิบัติในลักษณะการท าเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนบางคนในกลุ่มให้ความร่วมมือในการเรียนค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างระหว่างเรียนพบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อย ถึงแม้ว่าในการ
กระตุ้นด้วยการประเมิน ขั้นที่ 3 การตอบค าถาม (Short-Answer Prompt) จะให้นักเรียนได้เป็นรายบุคคล แต่ก็เป็นเพียงการ
ตอบค าถามท่ีคล้ายกับการทดสอบย่อยในหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง ๆ เท่าน้ัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะผู้ที่สนใจควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้แบบรายบุคคลร่วมกับการการใช้กระบวนการกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนแต่ละคนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่  
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบนิเวศจ าลองร่วมกับกระบวนการเตรียมพร้อมในการประเมิน สามารถส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ถึงแม้ว่าในหลายตัวบ่งช้ีของ
ความสามารถดังกล่าว นักเรียนส่วนใหญ่ได้ระดับพอใช้เท่านั้น จึงเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยที่ต้องพัฒนาวิธีการหรือ
กระบวนการต่าง ๆ มาใช้ การค้นหาความเหมาะสมของการใช้ระบบนิเวศจ าลอง กระบวนการเตรียมในการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่ส่งเสริมความสามารถดังกล่าวนี้ควรด าเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนซึมซับ  
จนพัฒนาจากความสามารถเพียงครั้งคราวให้กลายเป็นสมรรถนะที่ติดตัวนักเรียน เพราะไม่เพียงแต่ความสามารถในการแปล
ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นหนึ่งในความสามารถที่บ่งช้ีความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการประเมิน PISA เท่านั้น หากแต่ความสามารถดังกล่าวนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ และ3)
เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจาก
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยักรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง นนทบุรี
และสุราษฎร์ธานี คือ (1) ผู้บริหาร จ านวน 92 คน (2) ครู จ านวน 335 คน (3) บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 254 คน และ 
(4) ภาคีเครือข่าย จ านวน 92 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก (1) บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก (2) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากค าสั่งหรือข้อบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก (3) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2)ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พบว่า (1)ความรู้ความ
เข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (2) 
เจตคติที่มีต่อการบังคับใช้แห่งกฎหมายพบว่ามีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) มาตรการการบังคับใช้แห่งกฎหมายพบว่า
มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้แห่งกฎหมาย พบว่า (1) ในการออกข้อก าหนดรองรับ
การบังคับใช้กฎหมายควรเน้นการมีส่วนร่วม และการใช้กฎหมายหลายฉบับในการปฏิบัติงานของ กศน. (2) การสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหาร บุคลากรกศน.และภาคีเครือข่าย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและการ
สร้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร (3) การสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมายของผู้บริหาร บุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย ด้วยความ
เชื่อที่มีต่อกฎหมาย การกระตุ้นหรือใช้สิ่งเร้าและการใช้สื่อหรือการใช้เทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ควรต้องหาวิธีการหรือสร้างเจตคติที่
ดีต่อกฎหมาย 
 

ค าส าคัญ: การศึกษานอกระบบ / การศึกษาตามอัธยาศัย / การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
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Abstract 
 This research aims to study the state through an examination of the role of law enforcement and 
the A Study of Law Enforcement on promotion of non-formal and informal Education Act, B.E. 2551 in order 
to analyze the factors that affect law enforcement and promote education, both non-formal and informal 
education and prepare guidelines for enforcement of this Act to become more effective.  In a study of the 
samples of non- formal education and informal education, Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen, Rayong, 
Nonthaburi and Surat Thani:  (1) Management of ninety-two administrators.  (2) teachers of three hundred 
and thirty five people, (3) educational personnel of two hundred and fifty four people and (4) an associate 
network of ninety two separate categories. The instruments used in this study were as follows: The statistics 
used in this study included frequency, percentage, mean, and standard deviation and content analysis. 
 The results showed the following:  1) Problems and obstacles caused by (1) the provisions of the 
law; (2) Problems and obstacles arising from the order or regulation to comply with the law. (3) Problems 
and obstacles arising from law enforcement. The overall and individual aspects are at a high level. 2) Factors 
affecting the enforcement of the Non- Formal and Informal Education Act BE 2551; ( 1)  Measurement of 
knowledge and understanding of the legal provisions of all groups, the middle average ( 2)  The attitudes 
towards the enforcement of Law the high average ( 3)  Law Enforcement Measures the high average and 
enforced. 3) Recommendations on the Enforcement of Law; (1) In issuing regulations to enforce the law by 
the participation and use of multiple laws in the practice. (2) Understanding the law by providing knowledge 
and the development of communication channels.  (3)  Creating good attitudes towards the law with faith 
in the law Encourage or use incentive by involving with engagement and use of media or the use of 
specialized techniques. 
 

Keywords: Non-formal education / Informal education / law enforcement on promotion of non-formal 
and informal education act B.E.2551 
*Corresponding author E-mail:waiwoot@hotmail.com 

 
บทน า 
  ความเป็นมาของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทย นับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2481-
2487 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือของ
พลเมืองในชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างชาติในสมัยนั้น  (ปรัศนีย์ เกศะบุตร. 2555: 143) โดยรัฐบาลได้
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบราชการ ส านักงาน และกรมในกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 7 แต่ ณ วันท่ี 13 
สิงหาคม 2483 เรื่องตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ (เสาวณีย์ เลวัลย์. 2535: 9) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ และภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้สงบลง พ.ศ. 2490 ได้มีการปรับปรุงการจัดการศึกษาผูใ้หญ่ 
จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลได้ยกฐานะหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2547: ออนไลน์) ด้วยเหตุผลที่ว่างาน
การศึกษานอกโรงเรียนมีภาระงานท่ีมีปริมาณมากและครอบคลุมทั้งประเทศ อีกทั้งต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 



CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 1 2018 

 ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 2 ฉบับที ่1 2561 

71 
 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา และเมื่อเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงได้ปรับแนวคิดจากเดิมซึ่งเป็นการศึกษา
ผู้ใหญ่มาเป็นจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวทางการศึกษาตลอดชีวิตตามแนวคิดสากล เพื่อขยายการบริการให้
ครอบคลุมประชากรนอกระบบทุกวัยและทุกกลุ่ม กิจกรรมเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้บริการข่าวสารข้อมูลและการฝึก
ทักษะอาชีพ จนถึง พ.ศ. 2535 ยังคงใช้แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตกับการใช้ปรัชญาคิดเป็นเป็นหลักพื้นฐานในการด าเนินการ 
โดยเน้นกิจกรรมที่เป็นการศึกษาสายสามัญ การศึกษาอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย (สนอง โลหิตวิเศษ. 2544: 157)  
 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการ
บริหารจัดการศึกษาของชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งระบบ ได้มีการปฏิบัติมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาได้มีการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 303 ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินมีหน้าที่ในการ
ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ในประเด็น
กฎหมายเรื่องการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย เพื่อก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(วนิดา แสงสารพันธ์; และคนอื่น ๆ. 2551: 1) จึงได้มีการด าเนินการจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
หลังจากการประการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงท าให้ฐานะของกรมการ
ศึกษาโรงเรียนนั้นสิ้นสุดลงจากเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท าให้มีปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามข้อ 3 มีการปรับเปลี่ยนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นส านักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยผลของกฎหมาย (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย.2558: ออนไลน์) 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ด้วยเหตุผลที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาที่ส าคัญ คือ การจัดการ
ศึกษาที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพื่อให้สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากหลักการที่ว่านี้ยังขาดมาตรการเชิงกฎหมายที่จะผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ตลอดจนกลไกและการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
รองรับ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายดังกล่าวสมควรให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการบริหารและจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติที่มีความชัดเจนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ดิศกุล เกษมสวัสดิ์. 2550: ออนไลน์) และ 
(สัมภาษณ์บุคลากรของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2555: สัมภาษณ์) 
  ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
ประกาศใช้แล้วพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารไม่สอดรับกับปริมาณงานท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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เนื่องจากส านักงาน กศน. มีสถานะเป็นเพียงระดับส านักในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การก าหนดโครงสร้างการ
บริหารภายในจึงไม่สามารถก าหนดให้มีหน่วยงานระดับกองได้ จึงท าให้กระบวนการพิจารณาการออกกฎกระทรวงตามมาตรา
ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 นั้น เกิดความล่าช้า ดังนั้น เมื่อไม่มี
กฎกระทรวงในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาท าให้ส านักงาน กศน. ไม่มีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2551 ท าให้การบริหาร
จัดการการศึกษาของส านักงาน กศน. พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดของอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการตามที่
กฎหมายบัญญัติ (สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ 2556: 44-46) เพราะสถานะของส านักงาน กศน. ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย โดยเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงท าให้ส านักงาน กศน. มีเพียง
อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการตามกฎหมาย ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายเท่านั้น ซึ่งท าให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายด าเนินการได้
อย่างไม่เต็มรูปแบบและยังพบปัญหาของจ านวนผู้เรียนในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีจ านวนอยู่
ปริมาณมาก 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จึงท าให้ต้องมีการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เพือ่ให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางให้เกิดความทันสมัยและเหมาะสมในการปรับปรงุ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. 2551 
3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
การศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านพื้นที่วิจัยและขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง และวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย 
 การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้
ด าเนินการท าวิจัยต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใน 
19 กลุ่มจังหวัดและ 1 กรุงเทพมหานคร ของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขตทั่วประเทศ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดย

ศึกษาสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้มี

ประสบการณ์ของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551  
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
ในส่วนประเด็นที่ศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และ
ศึกษาการบังคับใช้ในขอบเขต ซึ่งได้อยู่ในส่วนของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาของส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/
อ าเภอทั่วประเทศ จ านวน 1,005 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มที่เก็บรวบรวมเพื่อการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงปัจจัยต่าง  ๆ ที่มีผลต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
สุ่มจากประชากร ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Two-stage sampling) ด าเนินการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (stratified 
random sampling)  ตามขนาดของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร โดยให้ได้ขนาดจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตาม 19 กลุ่มจังหวัดและ 1 กรุงเทพมหานคร 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ใช้เกณฑ์โดยตารางของเครจซี่และมอร์แกน 
ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครและอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ขอนแก่น ระยอง นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 98 คน ครู จ านวน 335 คน บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 254  และภาคี
เครือข่าย 92 แห่ง  

2. กลุ่มที่เก็บรวบรวมเพื่อรับรองผลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาใช้เป็นข้อเสนอแนะแนว
ทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การคัดเลือกจากผู้ที่มีส่วน
ได้เสียโดยตรงในการน ากฎหมายไปปฏิบัติ ดังนี้  ได้แก่ ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้บริหารของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด  นักการศึกษา นักกฎหมายมหาชน และภาคีเครือข่าย  
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ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย

-ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย
-สารบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2 4  ท่ี
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. กศน.
-สารบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2    ท่ี
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. กศน.
-บทบัญญัติ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. กศน.
-บทบัญญัติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้อง
กับ พ.ร.บ. กศน.
-แผนการศึกษาแห่งชาติท่ีเกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ. กศน.
-กฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. กศน.
-นโยบายรัฐบาล
-กฎหมายว่าด้วยการศึกษาของต่างประเทศและการศึกษาตลอดชีวิต

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2  1  

ศึกษาในประเด็น ดังนี้
1) การจัดการศึกษา 
2) การบริหารจัดการการศึกษา 
3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
4) ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
 ) สิทธิในการรับการศึกษา 
 ) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
 ) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน.

ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2  1  

ศึกษาการบังคับใช้ในขอบเขต ดังนี้
 1) การมีส่วนร่วม 
 2) ความรู้และความเข้าใจในบทบัญญัติและ

การบังคับใช้กฎหมาย
 3) การใช้กฎหมาย
 4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัว 
  ) ความชัดเจนและความเหมาะสมของเนื้อหา

สาระ 
  ) ระยะเวลาที่กฎหมายบังคับใช้และการ

ปรับปรุงแก้ไข

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2  1

รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ในแต่
ละประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการศึกษา 2) การบริหารจัดการการศึกษา 3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 4) ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม 5) สิทธิในการรับการศึกษา 6) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 7) บทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีของส านักงาน กศน.  

ตัวแปรตาม ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ใน
แต่ละขอบเขต ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วม 2) ความรู้และความเข้าใจ 3) การใช้กฎหมาย 4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัว 5) 
ความชัดเจนและความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ และ 6) ระยะเวลาที่กฎหมายบังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยในลักษณะผสมผสาน (Mixed Research) ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร (Document 
Research) และวิธีการท าการส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างและประเมิน
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แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับ สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) เป็นการใช้ข้อมูล
เอกสาร เพื่อสนับสนุนการท างานทางวิชาการ ด้วยวิธีการวิจัยทางเอกสาร และท าการวิเคราะห์ทางเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และ
การส ารวจสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อ าเภอทั่วประเทศไทย และภาคีเครือข่าย 

การสร้างและประเมินแบบสอบถาม (ชุดที่ 1) เกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จากการตรวจสอบคุณภาพตามขั้นตอน
ของการวิจัยโดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) ด้านความตรงตามเนื้อหา รวม 7 
คน และน าค่าคุณภาพที่ได้จากผู้เช่ียวชาญทั้ง   คนมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ในชุดของแบบสอบถามจ านวน 121 ข้อ พบว่า มีจ านวน 14 ข้อ 
ที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 และมีจ านวน 107 ข้อ ที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่ามากกว่า หรือ
เท่ากับ 0.5 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับเป็นข้อค าถามส าหรับใช้เป็นแบบสอบถามต่อไป ส่วนการหาความสอดคล้องระหว่างประเด็นข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ชุดที่ 2) ของแบบสัมภาษณ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จ านวน 4 ข้อ และประเด็นข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ชุดที่ 3) ของวิธีการ
ประชุม/สนทนากลุ่มการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จ านวน 
3 ข้อ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 คน ได้ผลดังนี้  พบว่า ทุกข้อมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า
มากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับเป็นข้อค าถามส าหรับใช้เป็นแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มต่อไป  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับข้อค าถามในชุดเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 ท่าน และขั้นตอน
ต่อมาได้น าแบบสอบถาม มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วเสนอประธานกรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์และ
กรรมการเพื่อพิจารณา จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และภาคีเครือข่าย จ านวน 30 คน แล้วน าค าตอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) และน ามาปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วเสนอประธานกรรมการผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ์และกรรมการเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นจึงน าแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผลของการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) พบว่า ชุดแบบสอบถาม สภาพ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ตามข้อ 1-44 
และข้อ 99-113 เป็นการตอบใน 5 ระดับ ในภาพรวมโดยได้ผลดังค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha 
Coefficient) เท่ากับ 0.971 ส่วนแบบสอบถามที่เป็นข้อทดสอบความรู้ความเข้าใจข้อที่ 45-98 ได้ผลดังค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) ในภาพรวมเท่ากับ 0.843 โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ 
4 กลุ่ม จ านวนทั้งหมด 773 ชุด ได้รับการตอบกลับจ านวน 432 ชุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดที่
ส่งออก เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้วยเง่ือนเวลาในการเก็บข้อมูลและจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลับ จึงท าให้ได้ข้อมูล
จ านวนที่จ ากัด 

ตอนที่ 2 การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางที่ได้จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาใช้เป็นข้อเสนอแนะ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม และการน าผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นร่างข้อเสนอแนะแนว
ทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิท า
การรับรองผล เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ด้วยการประเมินแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 และการส ารวจสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ดังนี ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติร้อยละ และความเห็นเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ผู้วิจัยค านวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
ค่าความถี่ท่ีน าไปปฏิบัติได้ ค านวณหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

1. แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 3.51-4.50 
หมายถึง ระดับมาก 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย และ1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อย
ที่สุด 

2. แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ ส าหรับความรู้และความเข้าใจ ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนน คือ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน และการแปลผลคะแนนเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์ มี 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับสูง คือ ได้คะแนนตอบถูกตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับปานกลาง คือ ได้คะแนนตอบถูกตั้งแต่ร้อยละ 60-79 และระดับ
ต่ า คือ ได้คะแนนตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 60 (สุวิชา สุภามา. 2552: 93) ส าหรับแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ
ใช่หรือไม่ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เป็นข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค านวณด้วย
ค่าความถี่และร้อยละ  

3. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์และเรียบเรียงตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้จ าแนกเป็นความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มปฏิบัติการ 

ตอนท่ี 2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการรับรองผล แปลผล และสรุปประเด็นสาระส าคัญด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) จะได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
 การวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยการศึกษาความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยการท าการส ารวจ (Survey Research) เพื่อเป็นวิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนั้น การด าเนินการวิจัยจึงมี
ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษาเขต/อ าเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายในกรุงเทพมหานครและ
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อ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ระยอง นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี จากข้อมูลสถานภาพของการตอบแบบสอบถาม พบว่า 
มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 432 คน เป็นชายจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 เป็นหญิงจ านวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.5 และเมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่ม ครูเป็นผู้ตอบมากที่สุด 336 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 บุคลากรทางการศึกษา 63 
คิดเป็นร้อยละ 14.6 ผู้บริหาร 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และภาคีเครือข่าย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของจ านวนทั้งหมด  
 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อแรก ผลต่อสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีดังนี้ 1. ระดับของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 2.ระดับของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากค าสั่งหรือข้อบังคับเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 3. ระดับของ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  

1. ระดับของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยรวมทั้ง 7 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก (

 = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามล าดับ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการการศึกษาของ

ส านักงาน กศน. ( = 4.10) รองลงไปได้แก่ 2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ( = 3.90) 3) กระบวนการออกกฎหมาย (

 = 3.87) 4) การจัดการศึกษา (  = 3.90) 5) การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษา (  = 3.81) 6) ความเสมอภาคในการ

เข้าถึงและได้รับการศึกษา ( = 3.80) และด้านที่เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 7) นิยามและความหมายของกฎหมาย ( = 3.78) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ (ท้ังหมด 7 ด้าน 26 ข้อ) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงสร้างการบริหารไม่สอดรับกับปริมาณงาน
ท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากส านักงาน กศน. มีสถานะเป็นเพียงระดับส านักในส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ การก าหนดโครงสร้างการบริหารภายในจึงไม่สามารถก าหนดให้มีหน่วยงานระดับกองได้ (  = 3.83) รองลงไป
ได้แก่ โครงสร้างของส านักงาน กศน. ที่มีสถานะเป็นเพียงระดับส านักงานในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้

โครงสร้างการบริหารงานไม่สอดรับกับปริมาณงาน จึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ (  = 3.81) ขาดระบบ

การสนับสนุน บ ารุงขวัญก าลังที่ชัดเจนให้แก่ภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน กศน. อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง (  = 3.79) และ
ข้อที่เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การมีความร่วมมือและการประสานงาน ระหว่าง กศน.ระดับกระทรวงกับเครือข่าย กศน. ในระดับ
ต าบล ยังมีช่องว่างในการท างานระหว่าง กศน.กับส่วนราชการอื่นในพื้นที่ และผู้ด้อยโอกาสยังได้รับการบริการที่ขาดความเท่า

เทียมกันในการได้รับการศึกษาในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ( = 3.53)    
2. ระดับของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากค าสั่งหรือข้อบังคับเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 1) 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และ 2) การบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ตามล าดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (  = 4.05) รองลงไปได้แก่ การบริหารและการจัดการศึกษา ( = 
4.01)  

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เป็นรายข้อ (ทั้งหมด 6 ข้อ) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม/โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (  = 3.79) รองลงไปได้แก่ ด้าน
เครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งสังคมยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าการศึกษา

เกิดขึ้นที่โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น ( = 3.77) การมีส่วนร่วมของแหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดบริการใน
เชิงตั้งรับขาดการประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เท่าที่ควร (

 = 3.71) การมีส่วนร่วมของแหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดบริการในเชิงตั้งรับขาดการประสานงานกับชุมชนและ

คณะกรรมการในระดับชุมชนยังไม่มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เท่าที่ควร (  = 3.67) และข้อที่เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร จึงท าให้ผล
การด าเนินงานมีทั้งที่เป็นส่วนที่ซ้ าซ้อน และมีช่องว่างที่ไม่ครบขั้นตอนหรือสาระที่จ าเป็น และขาดการวางแผนงานระหว่าง



CMU Journal of Education, Vol. 2 No. 1 2018 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 2 ฉบับที ่1 2561 

78 

 

หน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร จึงท าให้ผลการด าเนินงานมีทั้งที่เป็นส่วน

ที่ซ้ าซ้อน และมีช่องว่างที่ไม่ครบขั้นตอนหรือสาระที่จ าเป็น ( = 3.63)  
เมื่อพิจารณาการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นรายข้อ (ทั้งหมด 4 ข้อ) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามล าดับ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ สถานะของส านักงาน กศน. ตามโครงสร้างของหน่วยงานไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
แต่เป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีข้อจ ากัดของอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการตามที่

กฎหมายบัญญัติ (  = 3.80) รองลงไปได้แก่ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสบปัญหาในการก าหนดจ านวนวิชาที่ให้เลือกหลากหลาย จึงมีผลต่อความพร้อม

ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน (  = 3.76) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอยังต้องท าเรื่องงบประมาณไปให้ส านักงาน กศน.จังหวัดเป็นผู้อนุมัติ จึง

ท าให้ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ( = 3.71) และข้อที่เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การบริหารจัดการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในระดับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอยังต้องให้ผู้บริหาร กศน.จังหวัดเป็นผู้

พิจารณาขั้นสุดท้าย จึงส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลในระดับสถานศึกษา      ( = 3.67)   
3. ระดับของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นตอน วิธีการ

และการน ากฎหมายไปปฏิบัติ และ 2) วิธีการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ตามล าดับ ได้แก่ ข้ันตอน วิธีการและการน ากฎหมายไปปฏิบัติ (  = 3.96) รองลงไปได้แก่ วิธีการบังคับใช้กฎหมาย (  = 
3.86)  

เมื่อพิจารณาขั้นตอน วิธีการและการน ากฎหมายไปปฏิบัติ เป็นรายข้อ (ทั้งหมด 6 ข้อ)พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องศึกษากฎหมายให้ถ่องแท้แล้วด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและด าเนินการประสานงานขอความร่วมมือ (  = 3.73) รองลงไปได้แก่ การศึกษารูปแบบการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อน ามาเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย (  = 3.69) 
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อน ามาเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการจัดการศึกษาที่แบ่งความ

รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมาย (  = 3.69) ความไม่ทั่วถึงในการได้รับโอกาส ซึ่งเกิดจากไม่มีการศึกษาตลอดชีวิตที่จะเป็น

ตัวก าหนดกรอบ มาตรการ และแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง   (  = 3.68) ขาดระบบ

ประสานงานการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรทางการศึกษา ( = 3.64) และข้อที่เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ขาดหน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบชัดเจนในการด าเนินงานบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ (  = 
3.59)  

เมื่อพิจารณาวิธีการบังคับใช้กฎหมาย เป็นรายข้อ (ทั้งหมด 2 ข้อ) พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การน า

กฎหมายไปปฏิบัติใช้จริงตามหลักวิชาการจะต้องมีความยืดหยุ่นและปรับใช้กับพื้นที่จริง  (  = 3.77) รองลงไปได้แก่ การ

ตรวจสอบ ติดตามผู้ที่น ากฎหมายไปใช้ปฏิบัติ (  = 3.72) โดยสรุปภาพรวมผลต่อสภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับมาก ( = 3.68) 
 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อสอง ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มีดังนี้ 1.ความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย 2.ระดับเจตคติที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และ3.ระดับมาตรการการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

1.ความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย มี
จ านวน 54 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการศึกษา (หลักการจัด รูปแบบการจัด ผู้เรียน ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้ส่งเสริมและ
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สนับสนุน) 2) การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 4) ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม 5) สิทธิในการรับการศึกษา 6) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 7) บทบาท
และอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน. มีรายละเอียด ดังนี้ (1)ผู้บริหาร จ านวน 28 คน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญตัิ
แห่งกฎหมายอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 คิดจากจ านวนข้อที่ตอบถูก 40.96 ข้อ โดยตอบถูกต่ าสุด 33 ข้อ 
ตอบถูกสูงสุด 47 ข้อ (2)ครู จ านวน 336 คน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.76 คิดจากจ านวนข้อที่ตอบถูก 41 ข้อ โดยตอบถูกต่ าสุด 14 ข้อ ตอบถูกสูงสุด 47 ข้อ (3)บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 63 คน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.76 คิด
จากจ านวนข้อที่ตอบถูก 40.96 ข้อ โดยตอบถูกต่ าสุด 27 ข้อ ตอบถูกสูงสุด 47 ข้อ  และ (4)ภาคีเครือข่าย จ านวน 5 คน 
พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 คิดจากจ านวนข้อที่ตอบถูก 
40.40 ข้อ โดยตอบถูกต่ าสุด 36 ข้อ ตอบถูกสูงสุด 42 ข้อ โดยสรุปภาพรวมระดับความรู้ความเข้าใจในบทบัญญตัิแห่งกฎหมาย
ของทั้ง 4 กลุ่ม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับปานกลาง โดยครูและบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (0.76) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (0.75) และภาคีเครือข่าย (0.74) 
 2.ระดับเจตคติที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551 มีรายละเอียด ดังน้ี  
 ระดับเจตคติที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.

2551 โดยรวมของทุกด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

การมีส่วนร่วมต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย ( = 3.75) รองลงไปได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ

ต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย (  = 3.73) ระยะเวลาที่บังคับใช้ และการปรับปรุงแก้ไขต่อ

กฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย (  = 3.72) และข้อที่เฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ความชัดเจนและความ

เหมาะสมของเนื้อหา สาระต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย ( = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มพบว่า ภาคีเครือข่ายมีเจตคติที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ. 2551 อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.40) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา  ( = 4.00) ครู (  = 3.97) และ

ผู้บริหาร ( = 3.89) 
3.ระดับมาตรการการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.

2551 ซึ่งประกอบด้วย 1) การส่งเสริมและสนับสนุน 2) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อประชาชน และ3) การลดหย่อน
ทางด้านภาษี  มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1) การส่งเสริมและสนับสนุน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม การใช้กฎหมายและระยะเวลาที่บังคับใช้และการ

ปรับปรุงแก้ไข พบว่า ภาพรวมของ (1) การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิต (  = 
3.88) รองลงไปได้แก่ สร้างและการบูรณาการการด าเนินงานขยายความร่วมมือและประสานงานความเ ช่ียวชาญ ความถนัด

และบริบท หรือรายละเอียดทางการด าเนินงานของแต่ละองค์กร (  = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า ภาคี

เครือข่ายมีการส่งเสริมและสนับสนุนในระดับมาก ( = 4.40) รองลงไปได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ( = 4.06) ครู ( = 

3.99) และผู้บริหาร ( = 3.85)  

 (2) การใช้กฎหมายอยู่ในระดับมาก (  = 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด (  = 3.81) รองลงไปได้แก่ ผู้เรียน ผู้

ส่งเสริมและสนับสนุนที่จะได้รับประโยชน์ต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม ผู้ที่น ากฎหมายไปใช้ปฏิบัติ (  = 3.80) และการน า

ข้อเท็จจริงไปปรับกับตัวบทกฎหมาย และพิจารณาว่าข้อเท็จจริงนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร (  = 3.77) และเมื่อพิจารณา
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เป็นรายกลุ่มพบว่า ภาคีเครือข่ายมีการส่งเสริมและสนับสนุนในระดับมาก (  = 4.20)  รองลงไปได้แก่ ผู้บริหาร ( = 4.03) 

บุคลากรทางการศึกษา ( = 3.98) และครู ( = 3.96)  

 (3) ระยะเวลาที่บังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับมาก (  = 3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีความเหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายการศึกษาแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น และรวมถึงการประกาศใช้ตามวิธีการในกฎหมาย (  = 3.88) รองลงไปได้แก่ เพื่อให้กฎหมายที่
น ามาบังคับใช้มีความทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มความต้องการโดยภาพรวมของสังคม ระบบเศรษฐกิจ 

และความต้องการของตลาดแรงงาน (  = 3.85) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า ภาคีเครือข่ายมีการส่ง เสริมและ

สนับสนุนในระดับมาก ( = 4.40) รองลงไปได้แก่ ผู้บริหาร ( = 4.00) ครู ( = 3.96) และบุคลากรทางการศึกษา ( = 
3.95)  

 2) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อประชาชน พบว่า ภาพรวมของความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ( = 
3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
เนื้อหาของกฎหมายในเรื่อง การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมและสนับสนุน และการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่าย เป็นต้น (  = 3.87) และน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการ

พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ (  = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อประชาชนอยู่ในระดับมาก (  = 4.40) รองลงไปได้แก่ ผู้บริหาร ( = 4.14) บุคลากรทางการ

ศึกษา ( = 4.04) และครู ( = 3.93)   

3) การลดหย่อนทางด้านภาษีอยู่ในระดับมาก (  = 3.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย

ได้รับการลดหย่อนมาตรการทางด้านภาษี (  = 3.70) รองลงไปได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับการลดหย่อนมาตรการทางด้านภาษี (  = 3.66) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

กลุ่มพบว่า ภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับมาก (  = 4.00) รองลงไปได้แก่ ครู (  = 3.77) บุคลากรทางการศึกษา (  = 3.72) 

และผู้บริหาร (  = 3.60) โดยสรุปภาพรวมระดับเจตคติและมาตรการที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 อยู่ในระดับมาก ( = 3.79)  
 

ตอนที่ 2 ผลการจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
 ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อสาม ข้อเสนอแนะแนวทางที่ได้จากการให้ข้อเสนอแนะแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีดังต่อไปนี ้

1. การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ในการออกข้อก าหนดรองรับการบังคับใช้กฎหมาย 

1) การมีส่วนร่วม เจตนารมณ์ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส และขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น ปัจจัยช้ีขาดในการจัดการศึกษานอกระบบ คือ การมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาเป็น
การจัดแบบใช้การมีส่วนร่วม มีดังนี้ (1) การปรับกระบวนทรรศน์ สิทธิของประชาชน ประชาชนได้รับโอกาสและสร้างโอกาส
กับประชาชน การปรับกระบวนการโดยให้ประชาชนส่วนใหญ่มาร่วมในการจัด เช่น ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและจะต้องมีการการันตีด้านมาตรฐาน และ (2) การให้มีกองทุนทางการศึกษาให้กับประชาชนให้ได้มีสิทธิ์จัด
การศึกษา โดยให้ประชาชนสามารถเขียนขอจัดการศึกษา  
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2) เนื่องจากการท างานในโครงการของ กศน. ในระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติ ของกศน.ต าบล อยู่ในฐานะขาด
ประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรของครู ซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติ ดังนั้นควรน าหลักการบริหารงานบุคคล
ที่ว่า Put the right man on the right job มาใช้ในการบรรจุบุคลากรที่เข้ามาท างานใน กศน.ต าบล 

3) การท าให้กศน.ต าบลมีประสิทธิภาพโดยมีครู กศน.ต าบล เป็นคนท าหน้าที่ในการบริการในฐานะส่วนหน้า 
โดยกศน.ภาคต้องให้ความส าคัญในกรณีสร้างประสิทธิภาพให้กับครู กศน.ต าบล ศูนย์ภาค ศูนย์อ าเภอและครู กศน.ต าบล ต้อง
น าไปท ากฎหมายในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ 

4) การใช้กฎหมายหลายฉบับในการปฏิบัติงานของ กศน.ท้ังในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ปฏิบัติระดับจังหวัด 
อ าเภอ เขตและต าบล จะเป็นไปในเรื่องการจุดและจะไปโยงกับกฎหมายหลายๆ ฉบับ เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
เป็นต้น 

5) ความไม่คล่องตัวในการท างาน เนื่องจากโครงสร้างของ ส านักงาน กศน. อยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ท าให้การท างานมีข้อจ ากัดในการขออนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และทรัพยากรที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

6) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 20 เรื่องการ
ประกันคุณภาพนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบเท่านั้นแต่การประกันคุณภาพภายนอกและภายในยังคงมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพทั้ง 2 ด้านคือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะท าอย่างไรให้หน่วยงานภายนอกได้ทราบ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงของ กศน. 

7) ในการออกข้อก าหนดรองรับการบังคับใช้กฎหมายต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บท คือ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551และขั้นตอนการออกข้อก าหนดควรให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด  

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย 
1) การให้ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 

2551 มาใช้เพื่อมาให้โอกาสประชาชนทุกคนและเป็นหลักประกันให้ประชาชน ด้อย พลาด ขาดโอกาส มีการจัดระบบองค์กร
ใหม่ เพื่อให้ความมั่นคงกับประชาชนปลายทางเพื่อให้เครื่องมือพื้นฐานกับประชาชนและให้เหมาะสมกับสภาพของประชาชน 
เป็นการศึกษาพ้ืนฐาน และเพื่อเป็นการให้พื้นฐานความรู้เรื่อง กศน. 

2) การสร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพในระดับต าบลและอ าเภอ ท า
อย่างไรให้ กศน.ต าบลเป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีท่ีสุด 

3) ขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรสื่อสารให้ภาคี
เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจาก
การด าเนินภารกิจนี้ต้องอาศัยความรว่มมือจากภาคีเครือข่ายอย่างมาก โดยอาจจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่เข้าใจไดโ้ดยง่ายมากกวา่
การอ่านกฎหมายทั้งฉบับ 

4) ต้องท าความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น  ๆ ก่อนจะท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่ร่างขึ้นมาใหม่นั้น จะมีความเป็นมาและพัฒนาการที่มักมาจากการพบปัญหา
อุปสรรคจากกฎหมายฉบับเดิม การท าความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงอาจต้องย้อนไปศึกษาถึงกฎหมายฉบับเดิมด้วย 

5) การสร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสารควรจัดท าคู่มือซึ่งเป็นเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสาร
และอธิบายบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย เนื่องจากบทบัญญัติทาง
กฎหมายมักใช้ภาษาทางกฎหมายที่เป็นภาษาเทคนิคท าให้ผู้ปฏิบัติงานอาจะเกิดความไม่เข้าใจในการน าไปปฏิบัติ 
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6) จัดเวทีรวบรวมปัญหาและข้อเสนอต่อการพัฒนาเนื่องจากกฎหมายฉบับน้ีใช้บังคับมาเกือบ 10 ปี และก าลัง
จะมีการร่างกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการใช้กฎหมายฉบับนี้จาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมให้มีประสิทธิภาพ หรือร่างกฎหมายฉบับใหม่ให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัย 

3. การสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย 
1) ความเชื่อที่มีต่อกฎหมาย คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากฎหมายเป็นเรื่องของการบังคับหรือตีกรอบให้ต้องปฏิบัติ 

จึงมองในแง่ของภาระที่ต้องท า หรือไม่ปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลร้าย ซึ่งนั่นถือเป็นเพียงลักษณะประการหนึ่งของกฎหมาย แต่
กฎหมายฉบับนี้ยังมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมโดยอาศัยภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันจัดการศึกษา ซึ่งหากสามารถน าไปบังคับใช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก 

2) การกระตุ้นหรือใช้สิ่งเร้าโดยให้ผู้บริหาร บุคลากร และภาคีเครือข่ายกับการมีส่วนร่วม เนื่องจากการมีส่วน
ร่วมถือเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น ควรต้องมีกระบวนการในการสร้างการมีส่ วนร่วมในหลาย
รูปแบบ ทั้งในแง่ของการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างสม่ าเสมอและรวมถึงแนวโน้มของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
หรือการร่างกฎหมายฉบับใหม่ในอนาคต การสอบถามความคิดเห็นหรือการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
บุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย 

3) การใช้สื่อหรือการใช้เทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ควรต้องหาวิธีการหรือสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมาย โดยท าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่มองว่ากฎหมายเป็นเรื่องยากหรือเรื่องที่ไกลตัว 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท าเป็นแผนภาพเพ่ือให้เห็นนวัตกรรมของงานวิจัย 

 

 
รูปที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
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1) การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ในการออกข้อก าหนดรองรับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
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รูปที่ 3 การออกข้อก าหนดรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 
 

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและน าไปปรับใช้ต่อไป 
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รูปที่ 4 การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผูบ้ริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย 
 

3) การสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติ
ที่ต่อการน ากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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รูปที่ 5 การสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมายของผู้บรหิารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการศึกษาเอกสารและการส ารวจข้อมูล 

จากวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่พบสรุปได้ดังนี้  
1) ผลระดับของสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งภาพรวมของรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) การบริหารจัดการ

การศึกษาของส านักงาน กศน. ( = 4.10) (2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (  = 3.90) (3) กระบวนการออกกฎหมาย 

(  = 3.87) (4) การจัดการศึกษา (  = 3.90) (5) การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษา (  = 3.81)  (6) ความเสมอภาคใน

การเข้าถึงและได้รับการศึกษา ( = 3.80) และ (7) นิยามและความหมายของกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่น ามาใช้ในการจัดท า

ข้อเสนอแนะและแนวทาง ( = 3.78)  
2) ผลระดับของสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากค าสั่งหรือข้อบังคับเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบตามล าดับ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ( = 4.05) 

และ (2) การบริหารและการจัดการศึกษา ( = 4.01)  
3) ผลระดับของสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบตามล าดับ ได้แก่ (1) ขั้นตอน วิธีการและการน ากฎหมายไปปฏิบัติ ( = 3.96) (2) 

วิธีการบังคับใช้กฎหมาย ( = 3.86)  
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 

2551 
1) ผลการวัดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคี

เครือข่าย ซึ่งมีจ านวน 54 ข้อ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการศึกษา (หลักการจัด รูปแบบการจัด ผู้เรียน 
ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน) (2) การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (3) การมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย (4) ความเสมอภาคและความเท่าเทียม (5) สิทธิในการรับการศึกษา (6) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และ (7) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน. ซึ่งในภาพรวมความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่าอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 

2) ระดับเจตคติที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2551 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่ามากตามล าดับ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร 
กศน.และภาคีเครือข่าย (2) ความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย (3) ระยะเวลาที่
บังคับใช้ และการปรับปรุงแก้ไขต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่ายและต่ าสุด ได้แก่ ความชัดเจน
และความเหมาะสมของเนื้อหา สาระต่อกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย โดยเจตคติที่มีต่อการ

บังคับใช้แหง่กฎหมายพบว่ามีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.97)  
3) ระดับมาตรการการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ.2551 การส่งเสริมและสนับสนุน พบว่า ภาพรวมของการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากด้านการส่งเสริมและสนับสนุน พบว่า

การมีส่วนร่วม (  = 4.00) การใช้กฎหมาย (  = 3.97) และระยะเวลาที่บังคับใช้และการปรับปรุงแก้ไข (  = 3.96) ด้าน

การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อประชาชน พบว่าความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยภาพรวม (  = 4.96) การลดหย่อนทางด้าน

ภาษีมีค่าเฉลี่ยภาพรวม  ( = 3.76) 
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3. ข้อเสนอแนะแนวทางการบังคับใช้แห่งกฎหมาย พบว่า 1) การออกข้อก าหนดรองรับการบังคับใช้กฎหมายควร
เน้นการมีส่วนร่วม และการใช้กฎหมายหลายฉบับในการปฏิบัตงิานของ กศน. 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบัญญตัิแหง่
กฎหมายของผู้บริหาร บุคลากร กศน.และภาคีเครือข่าย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ และการสร้าง
พัฒนาช่องทางการสื่อสาร 3) การสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมายของผู้บริหาร บุคลากร กศน. และภาคีเครือข่าย ด้วยความเช่ือที่
มีต่อกฎหมาย การกระตุ้นหรือใช้สิ่งเร้าโดยให้ผู้บริหาร บุคลากร และภาคีเครือข่ายกับการมีส่วนร่วม และการใช้สื่อหรือการใช้
เทคนิคเฉพาะต่าง ๆ ควรต้องหาวิธีการหรือสร้างเจตคติที่ดีต่อกฎหมาย 
 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. 2551 แล้วพบว่า  
1. สภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พ.ศ. 2551 
1) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

(1) การบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน กศน. พบว่าความไม่คล่องตัวในการท างาน เนื่องจาก
โครงสร้างของ ส านักงาน กศน. อยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การท างานมีข้อจ ากัดในการขออนุมัติใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่ได้จาก
ส ารวจในพื้นที่และจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ (สุรพล นิติ
ไกรพจน์ และคณะ 2556: 44-46) ที่พบว่า การบริหารจัดการการศึกษาของส านักงาน กศน. มีปัญหาและอุปสรรคดังนี้คือ (1) 
ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ ากัดของอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต สั่งการตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากสถานะของส านักงาน กศน. 
ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
มีสถานะไม่ใช่หน่วยงานในระดับกรม (2) ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจในการเสนอของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ 
เนื่องจากการเสนอของบประมาณส านักงาน กศน. ไม่มีอ านาจในการเสนอของบประมาณเอง แต่ต้องเสนอผ่านส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2548 (3) ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารไม่
สอดรับกับปริมาณงานท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีความรับผิดชอบเดียวกัน
จึงส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและแรงจูงใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

(2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม/โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
เครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งสังคมยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าการศึกษา
เกิดขึ้นที่โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น การมีส่วนร่วมของแหล่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดบริการในเชิงตั้งรับขาด
การประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานในระดับพื้นท่ียังไม่มีบทบาทในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เท่าที่ควร เป็นต้น โดยได้
จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่ได้จากส ารวจในพื้นที่และจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยเป็นการสะท้อนถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในการท างานในเชิงพื้นที่ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย กับงานของสนอง โลหิตวิเศษ (สนอง 
โลหิตวิเศษ. 2557: 58-66) ในเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิต จากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ย่อมสามารถสร้างและการบูรณาการการ
ด าเนินงานขยายความร่วมมือและประสานงานตามความเชี่ยวชาญ ความถนัด และบริบท หรือรายละเอียดทางการด าเนินงาน
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ของแต่ละองค์กร ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการศึกษาหรือการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพงษ์ จิตระดับ; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ (สมพงษ์ จิตระดับ; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล และคณะ 2556: 5) ที่พบว่า 
ปัญหาคือ (1) การให้ความร่วมมือในภาคของชุมชนยังมีน้อย เนื่องจากความพร้อมด้านเวลาในการจัดกิจกรรม โครงการ ซึ่ง
บุคคลในชุมชนต้องประกอบอาชีพท าให้ไม่มีเวลาว่างเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนการคมนาคมที่ห่างไกล ท าให้ไม่สะดวกในเข้า
ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2) การสร้างแรงจูงใจและการส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าถึง
ทรัพยากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมชั่ดเจน การสร้างความร่วมมือเป็นการช่วยเหลอืกันใน
การท างานในพื้นที่ ขาดก าลังในการท างานด้านการศึกษา และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานใน
ท้องถิ่น 

2) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากค าสั่งหรือข้อบังคับเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พบว่าการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง

เต็มที่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนว่าการศึกษาเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ไม่ใช่ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น จาก
ผลที่ได้ส ารวจและการสัมภาษณ์กับบุคลากร กศน.และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา. 2551: ออนไลน์) ที่
ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายอาจด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
ขั้นตอน วิธีการและการน ากฎหมายไปปฏิบัติพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องศึกษากฎหมายให้

ถ่องแท้แล้วด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดและด าเนินการประสานงานขอความร่วมมือ ที่ได้จากผลการส ารวจ
ด้วยแบบสอบถามในเรื่องสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานต้องน า
กฎหมายไปใช้จริงในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักนิติการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 105-106,108, 118) พบว่าการด าเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายพิจารณาที่
สถานศึกษามีการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปัจจัยการด าเนินการตาม
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทุกขั้นตอน ได้แก่ การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย การบันทึกเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
การส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
พบว่าความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย ซึ่งมีจ านวน 54 
ข้อ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการศึกษา (หลักการจัด รูปแบบการจัด ผู้เรียน ผู้จัดการเรียนรู้ ผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุน) 2)การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 4) ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม 5) สิทธิในการรับการศึกษา 6) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และ 7) บทบาท
และอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน. โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่า มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายอยู่ในระดับปานกลาง ที่ได้จากผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามในเรื่องความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ด้วยการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ในแต่ละ
ข้อค าถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ และจากเหตุผลดังกล่าวการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จึงมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการท างาน
ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสุวิชา สุภามา (สุวิชา สุภามา. 2552: 
บทคัดย่อ, 12-13, 89) พบว่า ผู้บริหาร อปท. ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า ขนาด
ของหน่วยงานมีผลต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้บริหาร อปท. ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งต้องมีการบังคับ
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ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ต่อประชาชน และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาทักษะ 

ระดับเจตคติที่มีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) จากผลที่ได้ส ารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับบุคลากร กศน.และภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเจตคติที่ดีต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ด้วยการมีกฎหมายที่เป็นของส านักงาน กศน. โดยตรงจึงท าให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายใน
การรองรับการท างานที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ (อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์.  2552: 5) ที่
พบว่ามีการศึกษาปัญหาและปัจจัยต่อความส าเร็จของการน าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 ไปใช้ในทางปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหาในประเด็นค านิยาม การตีความข้อกฎหมาย การน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ และ
ระยะเวลาในการด าเนินคดีที่สั้นเกินไป ปัญหาด้านเจตคติ โดยผู้ปฏิบัติงานมีเจตคติในทางลบหลายประการ ส่วนปัจจัยต่อ
ความส าเร็จ ก าหนดเป็นกลุ่มด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากรมีจ านวนพนักงานสอบสวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมี
ความรู้อย่างแท้จริง ตลอดจนต้องปรับเจตคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการต้องเสริมสร้างความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ โดยให้ครอบคลุมแก่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ส านักงาน กศน. 
(1) โครงสร้างของส านักงาน กศน. ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึง

ท าให้ขาดความคล่องตัวในเรื่องอ านาจการบริหารจัดการ อาทิเช่น เรื่องการขอและการจัดท างบประมาณมีข้อจ ากัด ด้วยภาระ
งานที่รับผิดชอบท้ังประเทศ ดังนั้น หากมีการปรับโครงสร้างของส านักงาน กศน. ในอนาคต ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างของ
ส านักงาน กศน. ให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นนิติบุคคลเพื่อความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น
กับภารกิจที่ด าเนินการ และหากในอนาคตการมีกฎหมายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ควรน าข้อดีและผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิตมาปรับใช้ในการออก
กฎหมายในระดับช้ันที่ต่ าลงมา เช่น กฎกระทรวง ข้อก าหนด ระเบียบ ที่ช่วยให้การส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิตมี
ความก้าวหน้าและทันสมัย อีกทั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจากการน าไปปฏิบัติใช้จริงในการท างานในเชิงปฏิบัติต่อไป 

(2) โครงสร้างของ กศน.กับการมอบอ านาจ การเปลี่ยนผู้บริหารในระดับกรมหรือในระดับกระทรวง การ
มีส านักงาน กศน. มาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 แต่อ านาจใน
กฎหมายหลายๆ อย่างเป็นอ านาจของปลัดกระทรวง ดังนั้น อ านาจในการมอบเอกสารจะเป็นอ านาจของปลัดกระทรวงทั้งสิ้น
ในการด าเนินงาน เพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงเป็นปัญหาและอุปสรรค  

(3) ส านักงาน กศน. จะต้องด าเนินการสร้างและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพในระดับต าบลและอ าเภอ โดยใช้ กศน.ต าบลเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งการสร้างและพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารควรจัดท าคู่มือซึ่งเป็นเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารและอธิบายบทบัญญัติทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายมักใช้ภาษาทางกฎหมายที่เป็น
ภาษาเทคนิคท าให้ผู้ปฏิบัติงานอาจะเกิดความไม่เข้าใจในการน าไปปฏิบัติ  

2) ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
(1) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรของส านักงาน กศน. มีความรู้ความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมายในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ส านักงาน 
กศน. ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของ กศน. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานของ
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ส านักงาน กศน. และส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ กศน.และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและกฎหมายอื่น ๆ ประกอบด้วยกัน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) ส านักงาน กศน. ยังขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะครูที่ต้องท างานในระดับเชิงพื้นที่ปฏิบัติงานของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับอ าเภอและต าบล ซึ่งได้ก าหนดสัดส่วนอัตราครูกับจ านวน
นักศึกษาไว้ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดอัตราก าลังและขยายกรอบอัตราก าลังของบุคลากรกลุ่มนี้และให้ความส าคัญในการสรร
หาครูให้มีทั้งคุณวุฒิและคุณสมบัติส าหรับการท างานในเชิงพื้นที่ร่วมกับประชาชนด้วย เนื่องจากครูมีภาระงานที่มากทั้งงาน
ประจ าที่ปฏิบัติอยู่และงานด้านนโยบายที่ได้รับมอบจากผู้บริหารระดับสูง 

(3) การพัฒนาบุคลากรและการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร อาทิเช่น ครูกศน.ส่วนใหญ่จะไม่มี
วุฒิการศึกษาทางด้านครู จึงท าให้การจะไปขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงกว่าท าได้ล าบาก และการขับเคลื่อนการท างานโดยอาศัย
พนักงานราชการ หรือในลักษณะจ้างเหมาด าเนินการ ซึ่งงานบางประเภทโดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษา ถ้าใช้ลักษณะจ้าง
เหมาด าเนินการจะขับเคลื่อนคุณภาพนี้ต่อไปได้ล าบาก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงของครู กศน. ควรจะก าหนดเกณฑ์ในการ
ต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้งที่มีอายุสัญญาจ้างที่ยาวนานขึ้น โดยพิจารณาจากประสบการณ์ องค์ความรู้และผลงานที่เกิดขึ้น ก็
จะช่วยให้เรื่องของการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น หากได้เข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้จะช่วยให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
มากยิ่งข้ึน 

3) สถานศึกษา กศน. 
(1) การบริหารจัดการการศึกษา การท างานในพ้ืนท่ีส่วนของกศน. ต าบล ยังไม่สมบูรณ์เพราะการใช้พื้นที่ 

ซึ่งยังไม่มีอาคารเป็นของกศน.เอง โดยไม่มีงบประมาณในการสร้างส านักงานเป็นของตนเอง ดังนั้น กศน.จึงใช้อาคารตามความ
อนุเคราะห์ของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ศาลาอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้าน เทศบาล ในการปฏิบัติงานตาม
กรอบหลายๆ ด้านเท่าท่ีท าได้ 

(2) การระบุให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาและการก าหนดจ านวนวิชาที่ให้
เลือกหลากหลายของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้
เกิดผลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

(3) ด้านหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรปัจจุบันที่ส านักงาน กศน. ได้ใช้อยู่นั้นมีเนื้อหาและรายละเอียดมาก
เกินไป ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องท าความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม จึงต้องมีการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นและหาวิธีการเพื่อให้การจัด
การศึกษาและการจัดกิจกรรมมีความสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น 

4) ภาคีเครือข่าย 
(1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในส่วนน้ีควรมีการเพิ่มหรือระบุเป็นข้อก าหนด หรือระเบียบ เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาข้อเท็จจริงในปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายที่จะได้มีความคล่องตัวและมี
ระเบียบรองรับในการท างาน ซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนในการท างานของภาคีเครือข่ายในอนาคตต่อไป 

(2) การระบุขอบเขตของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาตามมาตรา 10 และมาตรา 11 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้มีความชัดเจน เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการท างานของภาคีเครือข่ายร่วมกับทาง กศน. 

(3) มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ กศน.และภาคีเครือข่ายจะช่วยสร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้าถึงทรัพยากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5) คณะผู้ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 
(1) ควรจัดเวทีรวบรวมปัญหาและข้อเสนอต่อการพัฒนาเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ใช้บังคับมาเกือบ 10 ปี และก าลังจะมีการร่างกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอด
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ชีวิต ดังนั้น ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของการใช้กฎหมายฉบับนี้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การร่าง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมให้มีประสิทธิภาพ หรือร่างกฎหมายฉบับใหม่ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

(2) เสนอแนะแนวทางเพื่อให้กฎหมายที่น ามาบังคับใช้มีความทันสมัยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
แนวโน้มความต้องการโดยภาพรวมของสังคม ระบบเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนมีความเหมาะสม
กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายการศึกษาแต่ละกลุ่ม 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) การศึกษาประสิทธิผลในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักการที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
2) การศึกษาความคล่องตัวในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3) การศึกษาบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและในการน ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ 
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ประวัติผู้เขียนบทความ 

 

 ดร.วัยวุฒิ บุญลอย 
คุณวุฒิ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารและการจัดการการศึกษา (การ
บริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ งหน้าที่  เจ้ าหน้าที่บริหารงานทั่ว ไปช านาญการ สั งกัด  กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ความเชี่ยวชาญ  ด้านกฎหมายและนโยบายทางการศึกษาตลอดชีวิต 

 

อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ 
คุณวุฒิ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียน            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งหน้าที่ อาจารย์ ดร.ประจ า สังกัด ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอด
ชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความเช่ียวชาญ การศึกษานอกระบบโรงเรียน  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล  
คุณวุฒิ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่งหน้าที่  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ า สังกัด  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความเชี่ยวชาญ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

 

อาจารย์ ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์  
คุณวุฒิ  ปริญญาเอก (Ph.D. )  สาขาวิชา Adult Education (ทุน Indo-Thailand 
Cultural Exchange Program) สถาบัน Panjab University, India 
ต าแหน่งหน้าที่ ข้าราชการบ านาญ สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
ความเชี่ยวชาญ การวิจัยและการประเมินทางการศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต 

 



 


