
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 วารสารฉบับนี ้เป็นฉบับที ่ 1 ปีที ่ 3 (มกราคม-เมษยน 2562) ซึ ่งเป็นฉบับแรกของปี 
พุทธศักราช 2562 สำหรับฉบับนี้มีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอบทความวิชาการ
และบทความวิจัย เพื ่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำวารสารทั้งในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ
รูปเล่มโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ใน
ยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง
กว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและ
บทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะ
ผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดยการส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียน
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกเช่นเคย ตลอดระยะเวลาในการจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 2 ปี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสารทุกคนที่สามารถนำพาวารสารไปสู่ 
ระบบ ThaiJo ใน พุทธศักราช 2562 อย่างสมบูรณ์แบบ เพ่ือสะท้อนใหเ้ห็นคุณภาพและมาตรฐาน 
ของการคัดเลือกบทความเพ่ือพิจารณาในการตีพิมพ์ต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาตสิืบไป 
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บทคัดยอ่  
การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนามโนทัศน์วิชาชีววิทยา เรื ่องระบบต่อมไร้ท่อ และการคิดวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบต่อม
ไร้ท่อ แบบทดสอบวัดมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.71 ค่าอำนาจจำแนกอยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.34 และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.39 – 0.80 และค่า
อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.41 - 0.64 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที t-test 
แบบ Dependent sample และการทดสอบค่าที t-test แบบ One sample และการเทียบเกณฑ์รอ้ยละ 75 ผลวิจัยพบว่า นักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง  
มีมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่ามีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่ามี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 
คำสำคัญ     :  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  
 

Abstract 
The objectives of this research were to study the development grade 11 students’ biology concepts of 

endocrine gland and scientific analytical thinking by using brain – based learning. The sample for this research 
consisted of a class of 27 Grade 11 students of Saen-suk School. The data was collected by the researcher in the 
first semester of academic year 2018. The research instruments consisted of lesson plans in the topic of “The 
endocrine system”, Biology concepts of the endocrine system test ( difficulty index between 0.44 – 0.71, 
discrimination index between 0.20 – 0.34)  and scientific analytical thinking test (difficulty index between 0.39 – 
0.80, discrimination index between 0.41 - 0.64). The data were statistically analyzed by using percentage, average, 
standard, the t-test for Dependent samples and t-test for One sample and criterion of 75 percent. The research 
findings showed that the biology concept through brain – based learning was significantly higher than those 
before implementing (p <.05) and in comparing the criterion of 75 percent was significantly higher than those 
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before implementing and The scientific analytical thinking through brain – based learning was significantly higher 
than those before implementing  
(p <.05) and in comparing the criterion of 75 percent was significantly higher than of 75 percent 
KEYWORS:   Brain-Based Learning, The Biology Concepts of the endocrine system, The scientific analytical thinking 
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บทนำ  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะส่งเสรมิให้เยาวชนมีความรอบรู้และมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำประเทศให้ก้าวไปสู่สงัคมแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Society) โดยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากความสำคัญของ 
“การศึกษา” ดังกล่าวทำให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นไปตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา
ของประเทศที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมคือ การจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL : Brain-based learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งที่มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความแตกต่างของพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนแต่ละวัยและแต่ละบุคคล (สถาบัน
ภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 1)  

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาค้นพบการทำงานของสมองได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น พบว่าสมองมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้สมองเป็นพื้นฐานของการรับรู้ และมีหน้าที่ต่อการคิด การ
เรียนรู้ การจำและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ (สุวิทย์ มูลคำ, 2547) ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอน จึงควรจัดให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติการทำงานของสมอง โดยจะส่งผลทำให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการสร้างบรรยากาศในช้ัน
เรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมที่ท้าทาย ทำให้เกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดจนเกินไป (ชนาธิป พรกุล , 2554: 
35) การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี หากพบว่าวิธีการสอนใดไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่าที่ควร ผู้สอนอาจเปลี่ยนใช้วิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมมากกว่า เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งวิธีการสอนแบบเดิมๆ 
เป็นการตีกรอบการสอนและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมาประยุกต์ใช้สามารถ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบบรรยาย  (Jensen, 2008) นอกจากน้ีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานนั้น เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีขั้นตอนให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้า จากนั้นครูผู้สอน
มีการสรุปทบทวนองค์ความรู้แก่ผู้เรียนอีกครั้ง เป็นการทบทวนมโนทัศน์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียนให้ถูกต้องยิ่งข้ึน อีกทั้งมีขั้นตอนและกิจกรรม
ที่ฝึกทักษะการคิดให้เกิดกับตัวผู้เรียนในการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ครูผู้สอนได้นำมาแทรกในแต่ละกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ จึงสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ดียิง่ขึ้นได้ (ลักขณา สริวัฒน,์ 2549) และในปัจจุบันเป็นยุคทีม่กีารเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร นักเรียนจึงจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญต่างๆ เช่น การรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล การคิด
เชิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการผลิตในระดับสูง โดยทักษะที่สำคัญ คือ การคิด  โดยเฉพาะ
ความคิดขั้นสูง ซึ่งหมายรวมถึงการคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดที่สำคัญที่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 พึงมี (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, 2558: 
103) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท่ีจะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครูจึงควรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนั้นเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสร้างสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้สามารถ
สอดแทรกเข้าไปในข้ันของการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์จนผู้เรียนมีความสามรถในการคิดวิเคราะห์
ที่สูงข้ึนได้ (เกศสุดา ใจคำ, 2552) 

จากการศึกษา สังเกตชั้นเรียนวิชาชีววิทยาพบว่าเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นเรื่องที่นักเรียนค่อนข้างมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ฮอร์โมนท่ีผลิตจากต่อมต่างๆ  ซึ่งมีเนื้อหาซับซ้อน เน้นความจำเป็นหลัก ครูผู้สอนในรายวิชาชีววิทยาได้พยายาม
แก้ปัญหาเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์และมโนทัศน์ของผู้เรียน แต่ก็ยังไม่ส่งผลดีเท่าที่ควร  ครูผู ้สอนไม่มีการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่
หลากหลายให้แก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เบื่อและไม่ตั้งใจเรียน  อีกทั้งนักเรียนยังมีปัญหาในด้านความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาชีววิทยา เนื่องจากมีจำนวนเนื้อหาที่มาก มีทั้งคำศัพท์ที่นักเรียนไม่คุ้นเคย จึงยากต่อการทำความเข้าใจ และทำ
ให้นักเรียนเกิดมโนทัศนท์ี่คลาดเคลื่อนไปจากเดมิ (สกาว แสงอ่อน, 2546: 73) และจากการทำข้อสอบวัดผล ในส่วนของข้อคำถามที่เป็น
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การคิดวิเคราะห์นักเรียนส่วนใหญ่จะตอบคำถามผิด แม้กระทั่งเป็นข้อคำถามในชั้นเรียนที่ถามโดยครูผู้สอนนักเรียนก็ไม่สามารถตอบ
คำถามในเชิงคิดวิเคราะห์ได้ และเมื่อดูภาพรวมของคะแนนการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคในแต่ละครั้งพบว่ามีคะแนนน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดที่ให้มีคะแนนการสอบอยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท่ีได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนทัศน์เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ  และการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐาน โดยผลการวิจัยที่ได้สามารถเป็น
ประโยชน์ต่อครูและผู้เกี่ยวข้องในแง่ของการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนามโนทัศน์ของนักเรียนในเรื่องดังกล่าวและยังสามารถพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงข้ึนได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
2. เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
4. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยาและวิชาอื่นๆ ที่สามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไป

ประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดมโนทัศน์และการคิดวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น 
2. ผู้เรียนมีมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ และมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง โดยมีการบูร

ณาการองค์ความรู้ทั้ง 2 สาขา คือความรู้ทางประสาทวิทยาและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เข้าด้วยกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ
จัดการเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 

2. มโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ หมายถึง ความคิดรวบยอดของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ระบบต่อมไร้
ท่อ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะเฉพาะและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ 2) ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่สร้าง 3) การควบคุม
การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ 4) การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน  
5) ฟีโรโมน 
 3. การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาของนักเรียน เกี่ยวกับการจำแนก แยกแยะ 
องค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนแสนสุข 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 54 คน 

2. กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแสนสุข ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มตัวอย่างมา
จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27  คน 
 3. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  
แบบ One group pretest-posttest design 
 4. การสังเคราะห์ความรู ้
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 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และได้นำรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้จากงานวิจัยของ Saleh (2011) มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนามโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อและการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีประยุกต์จากรูปแบบของ Saleh (2011) 

ลำดับขั้น ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พัฒนา 
มโนทัศน ์

พัฒนา 
การคิด

วิเคราะห์ 
1. ข้ันกระตุ้น  - กระตุ้นสมอง โดยใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น เกม Kahoot 

 ฟังเพลง น่ังสมาธิ เป็นต้น 
  

2. ข้ันกำหนด
วัตถุประสงค์และช้ีแจง
ภาพรวมของเนื้อหา  

- ช้ีแจงเนื้อหาหลัก กิจกรรมต่างๆ ภายในช่ัวโมงเรียน   

3. ข้ันเช่ือมโยงความรู้
และพัฒนาความหมาย  

- ตั้งคำถามหรือจำลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนฝึกคดิ
เชื่อมโยงความรูเ้ดิมกับความรู้ใหม่ 

✓ ✓ 

4. ข้ันลงมือปฏิบัติ  
 

- ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

✓ ✓ 

5. ข้ันการประยุกต์ใช้และ
บูรณาการ  

- ครูใช้คำถาม หรือจำลองสถานการณด์้วยเนื้อหาที่ซับซ้อน
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

✓ ✓ 

6. ขั้นทบทวนและลง
ข้อสรุป  

- ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้รว่มกัน อาจใช้รูปแบบ
แผนผังความคดิ เป็นต้น 

✓ 
 

 
 

7. ข้ันเกริ่นนำหัวข้อต่อไป  - ครูเร้าความสนใจของผู้เรียนต่อการเรยีนหัวข้อถัดไป เพ่ือ
กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  

 
 

5. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
 5.1 แผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานประยุกต์จากรูปแบบของ Saleh (2011) เรื่อง ระบบตอ่มไร้
ท่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 6 แผน รวมเวลา 14 คาบ ประกอบไปด้วย 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะ หน้าท่ีของต่อมไร้ท่อและประวัติการค้นพบฮอร์โมน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ฮอร์โมนท่ีผลิตจากต่อมไพเนียล ต่อมใต้สมองและต่อมไทรอยด์                  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ฮอร์โมนท่ีผลิตจากต่อมพาราไทรอยด์ ตับอ่อนและต่อมหมวกไต               
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ฮอร์โมนท่ีผลิตจากอวัยวะเพศ รก และต่อมไทมัส 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ฮอร์โมนที่ผลิตจากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กและการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วย
ฮอร์โมน         
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ฟีโรโมน 
โดยมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการสอนชีววิทยา ซึ่งได้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 
4.89 มีระดับความเหมาะสมในระดับ เหมาะสมมากท่ีสุด ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

5.2 แบบทดสอบวัดมโนทัศน์วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยแบบวัดมโนทัศน์เป็นข้อคำถามปลายเปิดที่ให้นักเรียน
แสดงเหตุผลในการตอบ จำนวน 22 ข้อ โดยแบบทดสอบ หลังจากนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ ่มทดลองแล้วมีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.8 – 1.0 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.71 และ 
ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.34 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 ทำให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพ  

ตัวอย่างข้อคำถามวัดมโนทัศน์  
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“มนัสวีแต่งงานได้ 6 เดือนปรากฏว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น คือ คลื่นไส้ อาเจียน อยากทานของหวานตลอดเวลา สามีของ
มนัสวีจึงสงสัยว่าภรรยาของตนจะตั้งครรภ์จึงไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ โดยจุ่มลงไปในปัสสาวะ ผลปรากฏว่าที่ตรวจครรภ์แสดงขีด 2 
ขีด ซึ่งหมายถึง มนัสวีกำลังตั้งครรภ์ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดจึงสามารถตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ปัสสาวะได้” 

 
 
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน คำอธิบาย 
4 - คำตอบสอดคล้องกับมโนทัศน์ครบทุกมโนทัศน์ 
3 - คำตอบสอดคล้องกับมโนทัศน์อย่างน้อยหนึ่งมโนทัศน์และไม่มีส่วนผิด 
2 - คำตอบสอดคล้องกับมโนทัศน์บางส่วนและมีบางส่วนท่ีตอบผิด 
1 - คำตอบไม่สอดคล้องกับมโนทัศน์หรือไม่มีส่วนถูก 
0 - ไม่มีการตอบคำถาม 
5.3 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  เป็นแบบวัดที่ครอบคลุมการคิดวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยความสามารถ 

3 ด้าน คือ การวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple 
choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หลังจากนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ทดลองแล้วแบบทดสอบมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 ค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.39 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.41 – 0.64 และ 
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87  

6. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยนำแบบวัดมโนทัศน์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ จำนวน 22 ข้อ และแบบวัดการคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว  

2. ดำเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มตัวอย่างคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานวิชาชีววิทยาเรื่อง 
ระบบต่อมไร้ท่อ ทั้งหมด 6 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 14 คาบ 

3. เมื่อสิ้นสุดการสอนของแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 แล้ว จึงทำการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้แบบวัดมโนทัศน์วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อและแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

4. นำคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 การพัฒนามโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีผลการวิจัย 4 ข้อดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้สถิติ t-test แบบ 
Dependent sample ได้ผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 

กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ 
n  SD df t p 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

27 
27 

13.629 
73.444 

2.221 
6.772 26 47.019* .000 

*p<.05 

X
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สรุปได้ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการสอนนี้ มีมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่องระบบ
ต่อมไร้ท่อ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนั้นสามารถพัฒนามโนทัศน์ของ
นักเรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติ 
 t-test แบบ One sample ได้ผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 (66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 88) 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าสถิติ 

n เกณฑ ์  SD df t p 

หลังเรียน 27 66 73.444 6.772 26 5.711* .000 

*p<.05 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

สรุปได้ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบ
ต่อมไร้ท่อหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 หรือ 66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 88 คะแนน  
  
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent sample ได้ผลดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง สถิติ 
n  SD df t p 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

27 
27 

10.296 
23.963 

2.784 
1.192 26 22.720* .000 

*p<.05 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สรุปได้ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังไดร้ับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติ t-test  แบบ One sample ได้ผลดังตารางที่ 5 

X

X
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 (22.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30) 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าสถิติ 

n เกณฑ ์  SD df t p 

หลังเรียน 27 22.5 23.962 1.192 26 6.376* .000 

*p<.05 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สรุปได้ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ร้อยละ 75 หรือ 22.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

   1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 
47.019, p = .000) โดยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(t = 5.711, p = .000) โดยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนั้น  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง ครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการทำงานของสมอง ให้พร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้ และส่งผลให้นักเรียนเกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น  (ฉวีวรรณ สีสม , 2555) โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของ (Saleh , 2011) 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรูท้ั้งหมด 7 ขั้น โดยในข้ันตอนแรก คือ ขั้นกระตุ้น เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้พร้อมก่อนเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 คือ ขั้นกำหนดวัตถุประสงค์และชี้แจงภาพรวมของเนื้อหา 
ครูผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมของเนื้อหาที่จะเกิดในช่ัวโมงนั้น ขั้นที่ 3 คือ ขั้นเชื่อมโยงความรู้และพัฒนาความหมาย 
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ที่จะได้รับในช่ัวโมงนั้นๆ เช่น การตั้งคำถาม ที่ให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปรายคำตอบโดยใช้ความรู้เดิมที่มีมาตอบคำถาม การยกตัวอย่างสถานการณ์ โดยเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน เช่น 
สถานการณ์เกี่ยวกับการรับประทานยาคุมเพื่อเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิง จากนั้นครูตั้งคำถาม เช่น เมื่อผู้ชายรับประทานยาคุมกำเนิดเข้าไป
จะส่งผลต่อสรีระทางร่างกายอย่างไร เพราะเหตุใด แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันตอบคำถาม หรือให้ผู้เรียนดูวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทนั้นๆ 
เช่น เรื่อง ฮอร์โมนเพศ โดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศ แล้วตั้งคำถามเพื่อระดมความคิดของนักเรียน เช่น นักเรียนคิดว่า
ฮอร์โมนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดของบุคคลข้ามเพศหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน โดยสมองจะเกิ ดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการลงมือ
ปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ (อรนุช ลิมตศิริ , 2555: 67) ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้และบูรณา
การ ผู้เรียนฝึกการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยอาจทำใบงานที่มีคำถามที่ค่อนข้างซับซ้อน เป็นคำถามที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
หรือตอบคำถามจากสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่างในห้องเรียน ขั้นที่ 6 ขั้นทบทวนและลงข้อสรุป ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ใน
แต่ละชั่วโมง เพื่อตรวจสอบมโนทัศน์ที่ถูกต้องของนักเรียน และขั้นสุดท้ายคือ ขั้นเกริ่นนำหัวข้อต่อไป ครูผู้สอนเกริ่นนำหัวข้อที่จะเรียน
ในช่ัวโมงถัดไปด้วยวิธีการเล่าเรื่อง หรือสร้างคำถามที่ชวนให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ โดยเป็นคำถามที่ผู้เรียนไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้
มาก่อนและเป็นที่สนใจในวัยของผู้เรียนเอง จากขั้นตอนท่ีกล่าวมาขั้นต้น จะเห็นได้ว่า ครูสามารถออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู ้นำไปสูก่ารนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณใ์หม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (ธัญชนก โหน่ง
กดหลด, 2554) ตัวอย่างเช่น เรื่องต่อมไร้ท่อและการค้นพบฮอร์โมน ผู้วิจัยดำเนินตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยเริ่มตั้งแต่ขั้น
กระตุ้น โดยครูนำเกม kahoot มาให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมตอบคำถามและแข่งขันกันเพื่อให้ได้คะแนน ทำให้บรรยากาศภายใน
ห้องเรียนมีความสนุกสนาน เร้าผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู ้กระตุ้นสมองให้พร้อมที่จะเรียนรูเ้นื้อหาในช่ัวโมงนั้นๆ และคำถามยังเป็น
คำถามที่ชี้แนะให้ผู้เรียนได้ทราบว่า กำลังเรียนอะไร ก่อให้เกิดความสนใจของนักเรียน จากนั้นครูดำเนินการชี้แจงเนื้อหาโดยรวมที่จะ

X
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เรียนภายในชั่วโมงนั้น และกำหนดข้อตกลงในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านสมองและร่างกาย ครูมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับฮอร์โมน ว่าผู้เรียนรู้จักฮอร์โมนอะไรบ้าง? และฮอร์โมนที่นักเรียนรู้จักส่งผลต่อ
ร่างกายอย่างไร? ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เชื่อมโยงจากความรู้เดิมที่เคยมี เพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ๆ ว่าฮอร์โมนคืออะไร ผลิต
จากส่วนใดของร่างกาย โดยฮอร์โมนผลิตจากตอ่มไร้ท่อท่ีอยู่ในบริเวณต่างๆของร่างกาย โดยครูอาจมีคำถามแทรก เช่น แล้วต่อมมีท่อคือ
อะไร แตกต่างจากต่อมไร้ท่ออย่างไรเป็นต้น ทำให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อ จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มลงมือปฏิบัติ โดยร่วมกันค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ การค้นพบฮอร์โมน การทำงานของฮอร์โมน ลักษณะของต่อมมีท่อและต่อมไร้
ท่อ โดยศึกษาจากใบความรู้ หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอด 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเกิดความแม่นยำในเนื้อหา เกิดมโนทัศน์ในเรื่องนั้นๆ เมื่อได้องค์ความรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนครูมีการจัดกิจกรรม
โดยยกสถานการณ์ เช่น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมน หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับฮอร์โมนของแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้นั้นมาใช้ตอบคำถามเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา โดยอาจเป็นการนำเสนอองค์ความรู้หน้าชั้นเรียน
และให้สรุปลงสมุดเรียนอีกครั้งเพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จากนั้นครูมีการเกริ่นนำ
หัวข้อที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปโดยอาจเป็นรูปแบบของกลอนหรือเพลงที่ทำให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลายและมีความอยากเรียนรู้ใน
ชั่วโมงถัดไป จากที่กล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นว่า นักเรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ที่ถูกต้องในเนื้อหาของชั่วโมงนั้นๆ ได้ ดังจะเห็นได้จาก 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.629 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 88 
คะแนน) เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปแล้วนั้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่องระบบต่อมไร้
ท่อ หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.444 คะแนน อันเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นนำ
ข้อมูลมาสรุปเป็นมโนทัศน์ และมีการออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน จนถึงสรุปมโนทัศน์โดยครูและนักเรียนร่วมกันอีกครั้งจึงเป็นการ
ทบทวนและย้ำความรู้ของนักเรียนจนเกิดเป็นมโนทัศน์ที่ถูกต้อง กระบวนการข้างต้นนี้ส่งผลให้นักเรียนมีมโนทัศน์ในแต่ละหัวข้อที่
ถูกต้องอันเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีการทบทวนมโนทัศน์ให้แก่นักเรียน มีการสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน
ให้มีความน่าสนใจเรียนมากยิ่งข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้มากข้ึน โดย
สอดคล้องกับผลของการวิจัยของ ณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร์ (2556) ที่ได้ทำการศึกษาพัฒนาแนวคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องการ
รับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดความ
ผ่อนคลายและเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีกำลังเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน และมีการจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากนั้นมีการทบทวนลงข้อสรุปเพื่อให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้องในเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์เรื่องการรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่ว่านักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเปน็
ฐาน มีมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   2. ผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานพบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (t = 22.720, p = .000) โดยเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 
3 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมที่หลากหลายและให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดจาก
ประเด็นคำถาม สถานการณ์ตัวอย่างและวิดีโอที่ครูได้นำมาเสนอ  
มีการทบทวนและเน้นย้ำความรู้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความสามารถในการคิด พิจารณา
แยกแยะข้อมูลที่ตนเองศึกษา ออกมาเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แล้วจึงนำข้อมูลมาสรุปและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความรู้เดิมของ
นักเรียน ทำให้นักเรียนทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยหลักการใด ทราบถึงความหมายและความสำคัญของเนื้อหา
นั้นๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดของตนเอง จนได้คำตอบของปัญหาที่ครูใช้กระตุ้นถามนักเรียนในแต่ละขั้นตอน จากกระบวนการ
เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดเกิดขึ้น ตั วอย่างเช่น ในขั้นกระตุ้นครูใช้คำถามเพื่อเร้าความสนใจและกระตุ้นการ
เรียนรู้ของสมองของนักเรียนโดยใช้คำถามต่างๆ เช่น เพราะเหตุใดผู้ชายจึงมีขนาดของหน้าอกเล็กกว่าผู้หญิง ครูถามต่อไปว่าตัวการที่ทำ
ให้เกิดการความแตกต่างของขนาดหน้าอกของผู้ชายและผู้หญิงนั้นนั้นทำงานอย่างไร โดยที่นักเรียนจะใช้ทักษะการคิดเกี่ยวกับระบบ
หน้าที่ของฮอร์โมน แยกแยะความแตกต่างของลักษณะการทำงานของฮอร์โมนที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางสรีระของร่างกาย 
จากนั้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับชนิดและการทำงานของฮอร์โมน แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง จากนั้นครูใช้คำถาม
กระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนจะต้องพิจารณาแยกแยะ ชนิดของฮอร์โมน หน้าที่การทำงาน 
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แล้วนำฮอร์โมนต่างๆที่นักเรียนได้ค้นคว้านั้น มาจัดเป็นหมวดหมู่เข้าด้วยกัน เช่น ฮอร์โมนท่ีมีผลิตจากแหล่งเดียวกันมีอะไรบ้าง ฮอร์โมน
ที่ทำงานตรงข้ามกันมีอะไรบ้าง และฮอร์โมนท่ีทำงานคล้ายคลึงกันมีอะไรบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะและรวบรวมหลักการใน
การจัดหมวดหมู่ของฮอร์โมนต่างๆได้อย่างดียิ่งข้ึน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
โดยนักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาต่างๆที่ครูกำหนดขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ 
ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.296 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) แต่เมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไป
แล้วนั้น จะส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ขึ้น ทำให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 
23.963 คะแนน เนื่องจากในบางขั้นการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถแทรกคำถามหรือให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายจากการดูวิดีโอหรอืมี
การจัดให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูผู้สอนจัดเตรียมมาจึงส่งผลให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น โดยผลการวิจัยนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญชนก โหน่งกดหลด (2554) ที่ได้ทำการศึกษาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสามารถออกแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย ช่วยให้เกิดการกระตุ้นสมองให้คิด และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ปวีณา 
วิชนี (2558) ที่ได้ทำการศึกษาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิคเกม พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีการจัดกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้พิจารณา
แยกแยะ ส่วนประกอบต่างๆ และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกัน มีการระดมความคิดเพื่อค้นหาคำตอบ ใช้กระบวนการคิดแยกแยะเพื่อ
หาความสำคัญของความรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่ว่านักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเปน็
ฐาน มีการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่องระบบ
ต่อมไร้ท่อและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ดังนี ้
   1.1 ครูควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานให้เข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากนำไปใช้ 
ครูควรมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายและให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศให้สมอง
เตรียมพร้อมก่อนจัดการเรียนรู้ เน้นให้เกิดความผ่อนคลายและเร้าผู้เรียนให้อยากรู้เนื้อหาในชั่วโมงนั้นๆ เน้นให้นักเรียนเกิดการคิด
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ เพื่อให้นักเรียนทราบเนื้อหาท่ีจะเรียน ช่วยให้สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ผู้เรียน
แสดงละครหรือบทบาทสมมติแล้วมีคำถามถามเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนให้สนุกสนานและเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
   1.2 ครูควรวางแผนในการจัดกิจกรรมแต่ละขั้นให้เหมาะสม คำนึงถึงการเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น บางขั้นตอนอาจใช้ระยะเวลานาน ครูจึงควรวางแผนเรื่องระยะเวลาในแต่ละขั้นให้กระชับและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.3 จากการสังเกตในช้ันเรียนของผู้วิจัย หลังจากการใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่ามจีุดเด่นและ
จุดด้อยดังนี ้
  จุดเด่น  
   1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีทำให้ผู้เรยีนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และไม่เครียดในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
จึงทำให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีรอยยิ้มกล้าแสดงออก สามารถตอบคำถามจากครูผู้สอนและ
จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี  
  . 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีทำให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ได้เป็นอย่างดี โดยจาก
การประเมินในชั้นเรียนพบว่า หากผู้วิจัยนำคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนที่ผ่านมา มาถามผู้เรียนอีกครั้ง ผู้เรียนสามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องและตรงกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
   3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างหลากหลายและไม่ซ้ำเดิม เช่น จากคำถามในช้ันเรียนโดยครูผู้สอน จากข้อสงสัย
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ของเพื่อนในชั้นเรียน จากวิดีโอ กิจกรรมการอ่านข่าวในชั้นเรียน ผู้เรียนจึงได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ทุกๆ ชั่วโมง จึงสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ให้สูงข้ึน 
  จุดด้อย 
   1. การจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีสามารถออกแบบกิจกรรมที่จะนำมาสอดแทรกในแต่ละขั้นได้อย่างหลากหลาย จึงอาจเกิน
เวลาในช่ัวโมงนั้นๆ ครูผู้สอนจึงต้องเลือกกิจกรรมที่กระชับและไม่กินเวลาของขั้นอื่นๆ 
   2. การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้สอนจึงต้องคอยดูแลและกระตุ้นผู้เรยีน
ให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น 
   
  2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานในตัวแปรอื่น เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาชีววิทยา ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานนั้น มีการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย มีการทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู ้เรียนสามารถเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มีความคงทนในการเรียนรู้และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ อีกทั้งกิจกรรมที่หลากหลายสามารถช่วย
สร้างบรรยากาศต่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้ดียิ่งข้ึนจึงน่าจะส่งผลให้เกิดเจตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย จึงอาจเกิด 
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นได้ อีกทั้งมีขั้นตอนที่ให้ครูผู้สอนได้ทบทวนและสรุปองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจึงอาจเกิ ดความ
คงทนในการเรียนรู้ขึ้นได้ เป็นต้น 
   2.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนจัดกิจกรรม
ต่างๆให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ เนื่องจากว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานนั้น มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมที่จะนำมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนั้นควรออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำมาใช้ เช่น การ
พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้สำหรับเด็กปฐมวัย ควรมีกิจกรรมที่ไม่อยากเกินไปต่อการเรียนรู้ ของเด็กในระดับนี้ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีต่อตัวผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี ้มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาผลลัพธ์ของหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557-2560 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุมตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

2. บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ:   ผลลัพธ์ของหลักสูตร  อุตสาหกรรมศึกษา  บัณฑิต 
 

Abstract 
 This research was aimed to study outcomes of Industrial Education curriculum, Faculty 
of Education, Chiang Mai University by considering graduates’ competencies and satisfaction 
towards the quality of curriculum. Target group was 40 graduates who finished their studies in 
2014-2017. Research tool was an evaluation form of graduates’ competencies and satisfaction 
towards the quality of curriculum. Means and standard deviations were used to analyze data. 
The research findings showed that:  

1 )  graduates had competencies in accordance with TQF in 6  indicators – morals and 
ethics was at a very high level; knowledge, cognitive skills, interpersonal relationship skills and 
responsibility, mathematical analytical thinking skills, communication skills and information 
technology skills, and learning management skills were at a high level. 
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2) graduates were satisfied with the quality of curriculum at a high level. 
Keywords:   Curriculum outcomes, Industry education, Graduates 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทนำ 
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีเป้าหมายการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนที่มี
คุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพใน
การพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) โดยการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ จะมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะ
และทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติ เชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา ดังนั้น
เพ่ือให้การดำเนินงานทางวิชาการของแต่หลักสูตรในแต่ละสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
แต่ละสาขาวิชาขึน้ โดยสายวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ไดก้ำหนดผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ไว้ 6 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้ ซึ ่งทุกสถาบันที ่จ ัดหลักสูตรในสายวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ในแต่ละสาขาวิชาจะต้องนำไปเชื่อมโยง (Align) จัดทำหลักสูตรให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยมีปรัชญาของหลักสูตรคือ 
“อุตสาหกรรมศึกษา บูรณาการพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบุคลากรแก่สังคมและเทศชาติ
ทางด้านอุตสาหกรรรมศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถชี้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นในทางวิชาการ
และวิชาช่างอุตสาหกรรมที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ความรู้ เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และ
ก้าวไกลเทคโนโลยี” และมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ เพื่อให้นักศึกษา 1) มีความรู้ ความสามารถที่จะ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
และประกอบอาชีพอื ่นที่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการส่งเสริมความรู้ทางอุตสาหกรรมหรือประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรม 2) มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 3) สามารถทำงานร่วมกับชุมชน พัฒนาชุมชนใหด้ี
ขึ้นโดยเฉพาะงานทางด้านอุตสาหกรรม และ 4) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ โดยหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว 4 รุ่น และหยุดรับนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จะได้
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ออกมารับใช้สังคมและ
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาช่างในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชี วศึกษาตามความต้องการ
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ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับรายงานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ระบุว่าครูสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จัดอยู่ในสาขาวิชาขาดแคลนที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วน (คุรุสภา, 2562) อย่างไรก็ตามการจะพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่นั้น จำเป็น
จะต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ของหลักสูตร (Outcomes) 
ที่ผ่านมา (Stake, 2010; n.d.) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณายกร่างหลักสูตร ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ 
ของหลักสูตรให้ถูกต้อง เหมาะสม เนื้อหาสาระในหลักสูตรมีคุณค่า คุณภาพ และคุณประโยชน์ (Oliva & 
Gordon II, 2013; Ornstein & Hunkins, 2018; สมเกียรติ อินทสิงห์ สุนทรี คนเที่ยง นิธิดา อดิภัทรนันท์ 
พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว นทัต อัศภาภรณ์ ศักดา สวาทะนันทน์ และนงลักษณ์ เขียนงาม, 2560) รวมทั้งสะท้อนอัต
ลักษณ์เฉพาะของแต่ละหลักสูตรอย่างแท้จริง  

ผู้วิจัยในฐานะคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยใหม่ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลลัพธ์ของหลักสูตรที่ผ่านมา ผ่านมุมมองของ
บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ซึ ่งพิจารณาจากสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน โดยให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประเมินตนเอง 
(Self-evaluation) นอกจากนั้นผู้วิจัยยังมีความสนใจที่จะประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรในภาพรวมตามกรอบ IPO คือ 1) ปัจจัยนำเข้า (Input: I) เป็นการพิจารณาความเพียงพอ ความ
เหมาะสมของทรัพยากร โดยเฉพาะตัวหลักสูตรและองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรที่ผู ้จัดทำกำหนดขึ้น 
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับสนับสนุนการใช้หลักสูตร 2) กระบวนการ (Process: O) เป็นการพิจารณา
กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนสอน กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ในสภาพจริง  รวมทั้งการ
บริหารงานด้านวิชาการ และ 3) ผลผลิต (Output: O) ของหลักสูตร เป็นการพิจารณาผลที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรนั้น โดยตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ เพียงใด ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (Academic achievement) ได้แก่ ความรู้ความสามารถในวิชาการต่างๆ ที่เรียน และ
ด้านผลสัมฤทธิ ์ที ่ไม่เกี ่ยวกับวิชาการ (Non-academic achievement) ได้แก่ บุคลิกภาพ เจตคติ ความ
รับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื ่อสัตย์ เป็นต้น  (Stufflebeam, 2007; Stake, n.d.) อันจะสะท้อนถึง
ประสิทธิผลของหลักสูตรที่เคยปฏิบัติมาในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากหลักสูตร (Stakeholder) 
เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประมวลและสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตร อันจะนำไปสู่
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยพิจารณาจากสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร 
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตอุตสาหกรรมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไป
ทบทวนปรัชญาของหลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และระบุคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตให้ตรง
ตามธรรมชาติของสาขาวิชา 
 2. ได้ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประกอบการพิจารณาออกแบบ
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องค์ประกอบต่างๆ ในหลักสูตร อาทิ การกำหนดรายวิชาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และการนำเสนอกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลลัพธ์ของหลักสูตร หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาว ิชาอ ุตสาหกรรมศึกษา (หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. 2552) ส ังก ัดคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย สมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร 

2. สมรรถนะของบัณฑิต หมายถึง ระดับของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบัณฑิตอิงตามผล
การเรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของ
หลักสูตร ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

3. ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร หมายถึง ระดับของความชื่นชม พอใจ และเห็นชอบ 
ของบัณฑิตที่มีต่อผลการดำเนินของหลักสูตรเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตรตาม
กรอบ IPO 

4. บัณฑิต หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ในปี พ.ศ. 2557-2560 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นศึกษาผลลัพธ์ของหลักสูตรใน 2 ประเด็นหลักคือ สมรรถนะตามผลการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร โดยอิงตามตัวบ่งชี้ 5.4 ของเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยครั ้งนี้ คือ บัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 จำนวน 40 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบประเมินสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ประกอบด้วย
รายการข้อคำถาม 4 ตอน ให้บัณฑิตประเมินตนเอง (Self-evaluation) และประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม ได้แก่  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และ
แบบเติมคำ  

ตอนที่ 2 รายการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วย ด้านที่ 1 จำนวน 4 ข้อ ด้านที่ 2 จำนวน 4 ข้อ ด้านที่ 3 จำนวน 3 ข้อ 
ด้านที่ 4 จำนวน 3 ข้อ ด้านที่ 5 จำนวน 3 ข้อ และด้านที่ 6 จำนวน 3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20  ข้อ 
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ตอนที ่ 3 รายการประเมินความพึงพอใจที ่ม ีต ่อคุณภาพของหลักสูตรเกี ่ยวกับปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด้านละ 5 ข้อ รวม
ทั้งสิ้น 15 ข้อ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด  
ซึ่งแบบสำรวจนี้ผ่านการตรวจหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พิจารณาเกี่ยวกับความตรง

เชิงเนื้อหา (Content validity) พบว่า มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) ราย
ข้อตั้งแต่ 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อม่ัน (𝛼) เท่ากับ 0.89 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลการประเมินตนเองของบัณฑิตเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ

ของหลักสูตร ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำ
ค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558) 

    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด (Very high) 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก (High) 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง (Moderate) 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย (Low) 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด (Very low) 

 
ผลการวิจัย 
 ผลลัพธ์ของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
หลักสูตร เป็นดังนี้ 
 1. สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีรายการประเมิน
อิงตามผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของบัณฑิต เป็นดังนี้ 
    1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม แสดงผลดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 

4.60 0.50 มากที่สุด 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.46 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.71) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 4.80) รองลงมาคือ มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  (ค่าเฉลี่ย = 
4.75) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.70) และมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญ (ค่าเฉลี่ย = 4.60) ตามลำดับ 
 
    1.2 ด้านความรู้ แสดงผลดังตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินตนเองด้านความรู้ 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมศึกษา 

4.35 0.59 มาก 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหางานด้าน
อุตสาหกรรมศึกษา 

4.35 0.67 มาก 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของงานด้านอุตสาหกรรมศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.30 0.73 มาก 

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

4.30 0.66 มาก 

รวม 4.33 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีความรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) 

โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2 รายการแรก คือ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมศึกษา และสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหางานด้านอุตสาหกรรมศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 2 รายการแรก คือ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของงานด้าน
อุตสาหกรรมศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.30)  

 
    1.3 ด้านทักษะทางปัญญา แสดงผลดังตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินตนเองด้านทักษะทางปัญญา  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 4.40 0.50 มาก 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

4.40 0.60 มาก 

3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

4.40 0.50 มาก 

รวม 4.40 0.54 มาก 
 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

= 4.40) โดยทุกรายการมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น 
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และสามารถ
ประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 

 
    1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ แสดงผลดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินตนเองด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.10 0.79 มาก 

4.2 สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษามาชี ้นำ
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.25 0.64 มาก 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.35 0.67 มาก 

รวม 4.23 0.70 มาก 
 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาคือ สามารถใช้ความรู้
ในศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษามาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
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สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  (ค่าเฉลี่ย 
= 4.25) และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ตามลำดับ 
  

   1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงผลดัง
ตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินตนเองด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยา่ง
เหมาะสม 

4.35 0.59 มาก 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี ่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

4.10 0.85 มาก 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

4.25 0.72 มาก 

รวม 4.23 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีทักษะ
ในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาคือ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื ่อการนำเสนออย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี ่ย = 4.25) และสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย = 
4.10) ตามลำดับ 
 

   1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ แสดงผลดังตารางที ่6 
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ตารางที ่6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินตนเองด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

6.1 มีความเช ี ่ยวชาญในการจ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ม ี ร ูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็น
ทางการอย่างสร้างสรรค์ 

4.35 0.67 มาก 

6.2 มีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนรู ้สำหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั ้งผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ ผู ้เรียนที ่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

4.25 0.64 มาก 

6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอน
อย่างบูรณาการ 

4.25 0.64 มาก 

รวม 4.28 0.65 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตประเมินตนเองว่ามีทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี ่ย = 4.28) โดยรายการที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ มีความเชี ่ยวชาญในการจัดการเรียนรู ้ที ่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์  (ค่าเฉลี่ย = 4.35) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม  
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) 
 2. ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
หลักสูตรในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แสดงได้ดังตารางที ่7 
 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
หลักสูตร  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)    
1. คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน 4.15 0.59 มาก 
2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.15 0.75 มาก 
3. โครงสร้างของหลักสูตร 4.25 0.79 มาก 
4. เนื้อหาสาระในกระบวนวิชาของหลักสูตร 4.55 0.51 มากท่ีสุด 
5. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 3.80 1.01 มาก 
รวมด้านปัจจัยนำเข้า 4.18 0.75 มาก 
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ด้านกระบวนการ (Process)    
1. การส่งเสริมความเป็นครู 4.45 0.60 มาก 
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.40 0.60 มาก 
3. การจัดการเรียนการสอน 4.35 0.67 มาก 
4. การบริหารจัดการหลักสูตร 4.40 0.68 มาก 
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.70 0.47 มากที่สุด 
รวมด้านกระบวนการ 4.46 0.61 มาก 
ด้านผลผลิต (Output)    
1. การเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา 4.20 0.62 มาก 
2. คุณลักษณะด้านจิตพิสัยของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 4.25 0.72 มาก 
3. บัณฑิตสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนในทางที่ดี
ขึ้นได ้

4.55 0.60 มากที่สุด 

4. ความเชี่ยวชาญด้านความรู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 4.40 0.68 มาก 
5. ความเชี่ยวชาญด้านทักษะและความสามารถของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษา 

4.75 0.44 มากที่สุด 

รวมด้านผลผลิต 4.43 0.62 มาก 
รวมทั้งหมด 4.36 0.66 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ  
(ค่าเฉลี่ย = 4.46) รองลงมาคือ ด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ย = 4.43) และด้านปัจจัยนำเข้า (ค่าเฉลี่ย = 4.18) 
ตามลำดับ 
 นอกจากนั้น บัณฑิตผู้ตอบแบบประเมินยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีเนื้อหาสาระใหม่ๆ ใน
รายวิชากำหนดในโครงสร้างหลักสูตรเกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อภิมหาข้อมูล (Big data) และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) กับงานช่างต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับขอบเขตสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษายุคใหม่ได้ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 
ควรให้บัณฑิตที่เป็นศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรด้วยเพื่อช่วยสะท้อนความเชื่อมโยงของ
รายวิชาหลักสูตรกับสภาพจริงในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน โดยด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิผลที่ดีของหลักสูตร บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงาน
สถานศึกษาและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่บัณฑิตประเมินตนเองอยู่ในระดับ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาสาระในหลักสูตรสามารถพัฒนาและส่งเสริมมิติด้านจิตพิสัย (Affective 
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domain) ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกระบวนวิชา และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสามารถหล่อหลอมคุณลักษณะความเป็นครูให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมเกียรติ อินท
สิงห์ ประไพลิน จันทน์หอม เดือนวิสาข์ ชลศิริ กิตติวัฒน์ ขวัญเรืองอริยะ จารี สุขบุญสังข์ กิตติ ไชยพาน 
และคณิเทพ ปิตุภูมินาค (2561) ที่ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตร สะท้อนให้เห็นว่าระบบการ
ดำเนินงานทางหลักสูตรของสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษามีระบบและกลไกที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับ Boyle & Charles (2016) และ Mercer & Gkonou (2017) ที่ระบุว่า กลไกต่างๆ 
ขององค์ประกอบ (Components) ในหลักสูตรต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ เพื ่อช่วยในการ
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพและสำเร็จการศึกษาตามแผนที่กำหนด
ไว้ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ อินทสิงห์ ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ บุญรอด โชติ
วชิรา สิระ สมนาม ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์ และพิชญภณ ศรีนวล (2561) ที่ได้ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันเป็นผลมาจากการ
ดำเนินงานในของระบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา กิจกรรมเสริมความเป็น
ครู และการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ สะท้อนถึงผลลัพธ์ของหลักสูตรที่ดีได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านปัจจัยนำเข้า ในประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุดจากผลการประเมินทั้งหมด (ค่าเฉลี่ย = 3.80) อาจเนื่องมาจากธรรมชาติการเรียนการสอนของสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษาจะบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และจะเน้นหนักในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกหรือ
ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ และงบประมาณในการจัดสรรโรงฝึก
หรือห้องปฏิบัติการอาจยังมีไม่มากเท่าที่ควร จึงส่งผลให้การสนับสนุนในประเด็นนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
ดังนั้นหากมีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ จึงควรให้ความสำคัญกับทรัพยากรสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้มากขึ้นด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ควรจัดสรรและออกแบบโรงฝึกหรือ
ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนในภาคปฏิบัติมากข้ึน หรืออาจขอความอนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือทางวิชาการกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ในภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียน 
 2. ควรมีการเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินตนเองของบัณฑิตในด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
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ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืน เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความพร้อมออกไปทำงานในสังคมยุคดิจิทัลต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเพิ่มประเด็นในการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตนอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ด้าน
งานช่างและงานทักษะเฉพาะทาง 
 2. ควรเพิ่มวิธีการและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรให้
มากขึ้น เช่น การสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต การสอบถามคณาจารย์ผู้สอน เป็นต้น เพื่อให้ได้
สารสนเทศทีห่ลากหลายสามารถนำมาใช้ในการยกร่างและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

        โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัด
การศึกษาของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง แนวทางการจัดการศึกษาในโรงเร ียน
มาตรฐานสากลที่ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องดำเนินการทุกด้านพร้อมกัน ได้แก่ การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพครูทั้งด้านความรู้
และสมรรถนะ หลักสูตรสถานศึกษาควรกระชับ และบูรณาการการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นสหวิทยาการของวิชาแกนหลักเป็นฐาน เปิดกว้าง
ให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของตน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรยีนรู้
และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน การจัดชั้นเรียนควรคละนักเรียนเก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
วิธีการเรียนและกระบวนการทางสังคม การวัดและประเมินผลในระดับโรงเรียนควรดำเนินการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์
ผู้เรียน ส่วนการประเมินในระดับชั้นเรียน ควรเน้นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ แทนการเน้นเนื้อหา  ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ควรเน้นการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน และทักษะการทำงาน รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับ
ผู้เรียน 
 
คำสำคัญ     :  แนวทางสู่ความสำเร็จ, การจัดการศึกษา, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

Abstract 
 
 World-class standard School Project was the innovation of education management.  To be used as an urgent 
measure to improve the quality of education in Thailand is equivalent to high quality education. Key success for school 
management at world class standard school:  all components must be implemented at the same time include 
management: improving the quality of teachers in terms of knowledge and competencies. School curriculum; should 
look concise and integrating learning by concentrating on the interdisciplinary focus of the core subjects.  Each school 
can develop their curriculum in accordance with their context.  Learning management focused on a form of self-
directed learning through the network and enhance advanced thinking skills.  Teachers were the facilitating role in 
learning and inspiring learners.  Classes should be good - fair – poor students, to encourage learners to learn how to 
learn and social processes. Measurements and assessments at the school level should be undertaken to enhance 
learners' understanding and analysis. Assessment at class level should focus on testing to measure cognitive and skill, 
instead of focusing on content. Quality of learners Skills should be focused on basic skills and functional skills. Including 
the cultivation of moral ethics to the students. 
 
Keywords:   Key Success, Education Management, World-class standard School 
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บทนำ  
 ความเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทั ้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledge-based 
Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลำพัง การดำรงชีวิตของคนในแต่
ละประเทศมีการติดต่อสื ่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปดว้ยข้อมูลข่าวสาร ทำให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเรว็ เพื่อให้
ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ ่งเหล่านี ้นำไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของ
การจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวที
โลกของแต่ละประเทศ ดังนั้น ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอำนาจทางความรู้ และเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Society) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวให้มี
คุณลักษณะสำคัญในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งปัจจุบัน 
มีองค์กรจัดคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถเปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพของบุคลากรประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้ รวมทั้งยังถูกใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและความน่าลงทุนของประเทศอีกด้วย โดยประเทศไทยเข้าร่วมอยู่ 2 โครงการ คือ 1 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment หรือPISA) จัดโดยองค์การเพื ่อความร่วมมือและพัฒนาทาง เศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศ    
ได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ เป็นการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริง มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการรู้
เร ื ่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู ้เรื ่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) และโครงการการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรร์ะดบันานาชาติ (TIMSS) จัดโดย สมาคม
นานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of Educational Achievement: 
IEA) 
 ผลการประเมิน PISA 2000 - 2015 ของประเทศไทย พบว่า ผลการประเมินทั้งสามด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การอ่าน และ
คณิตศาสตร์ มีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 - 2012 ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่ใน PISA 2015 ทั้งสามด้านกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด (ลดลง 32 
คะแนน) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งทั้งสองด้านลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านคณิตศาสตร์ (ลดลง 
11 คะแนน) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559ก: 3) ในขณะที่ผลการประเมิน
โครงการ TIMSS พบว่าในปี ค.ศ. 1999, 2007, 2011 และ 2015 คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองวิชามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 
ค.ศ. 2015 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย 
456 และ 431 ตามลำดับ ซึ ่งน้อยกว่าค่ากลางของการประเมินที่กำหนดไว้ที ่ 500 คะ แนน นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนในระดับต่ำ (มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 400 – 474 คะแนน) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2559ข: 9) ในขณะที ่ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ ( International Institute for Management 
Development: IMD) ได้นำเสนอผลการจัดอันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลก เปรียบเทียบ
องค์ประกอบ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประกอบการทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government 
Efficiency) ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พบว่าอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการศึกษาที่เป็นตัวชี้วัดย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย ปี 2015 อยู่อันดับที่ 48 จาก 61 ประเทศ (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)  ในขณะที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา ส่วนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบสูงกว่าร้อยละ 50 เพียง 1 รายวิชา คือ ภาษาไทย จากสภาวะทางการศึกษาไทยดังกล่าว
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ข้างต้น การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2560ก, 
2560ข) 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากลในบริบทของประเทศไทย 
 โครงการโรงเร ียนมาตรฐานสากล (World - class standard school) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า
สากล โดยผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
ที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World 
class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) 
กล่าวคือมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลีย่นแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ  UNESCO ว่า การเรียนเพื่อรู้ (Learning to 
know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติไดจ้ริง (Learning to do) การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่จะอยู่รว่มกับผูอ้ื่น (Learning to 
Live Together) การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) โดยมีจุดหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลายมิติพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในพลโลก ซึ่งก็
คือ มีความเป็นเลิศวิชาการ  สื ่อสารได้หลายภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตง านอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ความสำเร็จของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกมุมมองหนึ่ง สามารถพิจารณาโดยเทียบเคียงกับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง 
ในที่นี้หมายถึงประเทศที่มีผลการเข้าร่วมโครงการ PISA หรือ TIMSS อยู่ในระดับ 50% แรกของประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555: 15-16) ดังรูปที่ 1 
 

 
 
รูปที่ 1 แสดงเป้าหมายความสำเรจ็ของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 14 
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 นวัตกรรมโครงการโรงเร ียนมาตรฐานสากลเริ ่มดำเนินการมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ใน 500 โรงเร ียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผลการติดตามการดำเนินงานยังพบสภาพและปัญหานานัปการ ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารจัดการ วจีพร  แก้วหล้าและคณะ (2558) ได้ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่าโรงเรียนมีการสร้างความตระหนักและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการยกระดับคุณภาพโรงเรียน มีการพัฒนาและปรับกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในขณะที่       พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557: 620) พบว่า โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานครบทุกองค์ประกอบ คือ การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร การประกันคุณภาพภายใน และ การวิจัย และติดตามผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน เช่น โรงเรียนยังไม่มีแผนการดำเนินงานการนิเทศ ติดตาม
การใช้หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากลอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม และขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการประกันคุณภาพ
ยังไม่ได้เน้นในส่วนความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับประพันธ์  บุญวรรณ และ ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน (2558) พบว่า
โรงเรียนไม่ได้บริหารจัดการตามขั้นตอนของ TQA มีการจัดการระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ มีการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาประยุกต์ใช้ในการ บริหารจัดการ
โรงเรียน แต่ยังไม่เป็นผลชัดเจน นอกจากนี้ครูผู ้สอนบางส่วนยังขาดความเชี ่ยวชาญ ทางด้านวิชาการ ทักษะในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า ครูมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เนื่องจากครูมีความเข้าใจในการเรื่องการนำหลักสูตรไปใช้ในระดับช้ันเรียนแต่มีความเข้าใจในเรื่องเนื้อหา
สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่ชัดเจน  

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ จากการสำรวจสภาพและปัญหาดา้นหลกัสูตร ภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน์ และคณะ (2555: 
81) พบว่า การดำเนินงานด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประ เมินผลของโรงเรียนในโครงการ มีการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ อุดม ชูลีวรรณ (2559) ที่พบว่าการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการดำเนินงาน
ครบทุกองค์ประกอบ คือ การแต่งตั ้งคณะกรรมการ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล การนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ การนำหลักสูตรไปใช้ และการวิจัยและติดตาม
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล แต่ในประเด็นของการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติบางประการ ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของสาระเพิ่มเติมกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาหลายแห่ง ในส่วนของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมขาดความสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
และจากเสียงสะท้อนของสังคมทั่วไปบ่งช้ีให้เห็นว่าทักษะและความสามารถที่จำเป็นท่ีจะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นสากลได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้านทักษะ ด้านเทคโนโลยี และความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่ง พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557) ได้จำแนกปัญหาออกเป็น 2 ประการคือ 
1) นักเรียน เช่น นักเรียนมีกระบวนการคิด/ระบบความคิดยังไม่เป็นระบบ ยังเคยชินกับการคัดลอก เป็นต้น  2) ครู เช่น ครูขาดความ
เข้าใจในธรรมชาติของวิชาและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ครูมีปัญหาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังพบปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ คือ 1) ความพร้อมของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 2) เวลาในการทำงาน 3) ทักษะการสื่อสาร 4) 
ทักษะการคิด และ 5) ทักษะในการทำงาน ทั้งนี้ กษมาภรณ์ ทองเอื้อ (2555: 119) ยังพบว่า ครูมีการดำเนินการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับน้อย สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูดำเนินการแบบแยกสว่นเป็นส่วนใหญ่ ขาดความร่วมมือในการ
ออกแบบการสอน ในระดับโรงเรียนและช้ันเรียน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน 

 ในส่วนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น พิชัย เหลืองอรุณ (2555: 265-267) พบว่าโรงเรียนมีการกำหนดแนว
ทางการประเมินและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล มีการใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา รวมทั้งมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน แต่ประสบปัญหาคือ 
โรงเรียนไม่สามารถจัดหาเครือ่งมือในการวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรบัได ้รองลงมาคือ ครูขาดความรู้และทักษะในการ
จัดทำเครื่องมือวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐานในระดับสากล   

3. ด้านคุณภาพผู้เรียน จากงานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขต
จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร ของนลพรรณ บับพาน (2559: 211-218) พบว่า คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการพูด เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้ง ความสามารถในการ
วิเคราะห์และ ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม และลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และความตระหนัก
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ถูกต้อง  
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จากการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของประเทศไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่า โรงเรียนในโครงการ ยังคงเผชิญกับปัญหา
และอุปสรรคนานัปการ ที่ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน  
แนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี ่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินโครงก ารโรงเรียน
มาตรฐานสากลของประเทศไทยและต่างประเทศ พบข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดังนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ  
 1.1 การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษา จากข้อค้นพบของ พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557: 620) ที่พบว่าโรงเรียนมี

การดำเนินงานครบทุกองค์ประกอบได้แก่ การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร การประกันคุณภาพภายใน และการวิจัย ติดตามผลการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ชัดเจนใน
การดำเนินงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของต้นสังกัด โดยมีการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพและตัวชี้วัดกำหนดไว้ในแต่ละด้าน และโรงเรียนต้องรายงานความก้าวหน้าต่อหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขาดอิสระในการคิด ตัดสินใจเรื่องสำคัญบางประการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลให้เกิด
ประสิทธิผลนั้น ควรให้ความเป็นอิสระแก่โรงเรียนในการตัดสินใจ ซึ ่งคือการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั ้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการทั่วไป สะท้อนจาก ผลการวิจัยในระดับ
นานาชาติของ OECD ช้ีว่า อำนาจการตัดสินใจของโรงเรียนท่ีมีผลทางบวกต่อการเรียนรู้มากท่ีสุดคืออำนาจการตัดสินใจด้านหลักสูตร
และการสอนแต่คะแนนที่สูงนั้น ต้องเชื่อมโยงกับนโยบายการควบคุมคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาด้วยในระบบโรงเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จนั้น โรงเรียนมีอำนาจอิสระในการตัดสินใจมากกว่า มีแรงจูงใจและสมรรถนะที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในความ
รับผิดชอบของตนให้สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ในระบบโรงเรียนของฮ่องกง ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลี  โรงเรียนมีอิสระที่จะกำหนด
นโยบายระเบียบวินัย นโยบายการวัดผลและประเมินผล นโยบายการรับนักเรียนเข้าโรงเรียน และการเลือกหนังสือเรียนสำหรบัใช้เรยีน 
และตัดสินใจเลือกวิชาที่จะเปิดสอนได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ทั้งนี้การกระจายอำนาจโดยการให้
อิสระแก่สถานศึกษา (school autonomy) เพียงอย่างเดียวอาจไม่ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ส่วนท่ีสำคัญยิ่งกว่าคือ การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งงานวิจัยของ Duflo, Dupas, and Kremer (2012) (อ้างใน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2560: 164-165) พบว่าการกระจายอำนาจให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการจัดจ้างและดูแลตรวจสอบการทำงานของครูมีผลช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น แต่การกระจายอำนาจให้กับโรงเรียนโดยไม่มีส่วนร่วมจากผู้ปกครองอาจไม่มีประโยชน์เลย 

 1.2 พัฒนาคุณภาพครู 
 ครูคือตัวแปรสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา จากการวิจัยของ OECD ร่วมกับ Pearson’s Education ช้ีแนะว่าใน

ระบบการศึกษา ไม่มีอะไรที่ทดแทนครูดีได้ ครูดีไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังทำให้
นักเรียนมีการงานท่ีดี รายได้สูงในอนาคต และมีนัยทางสังคมที่นักเรียนจะไม่ก่อปัญหาทางสังคม ระบบการศึกษาท่ีประสบความสำเร็จ
มีองค์ประกอบที่เหมือนกันคือ สร้างวิถีทางวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งมาเป็นครู จัดให้มีการอบรมต่อเนื่อง ให้สถานะเท่า
เทียมกับวิชาชีพอ่ืนท่ีได้รับการยกย่องสูงในสังคม (Briggs, 2013) ทั้งนี้ ระบบฯ ควรจริงจังกับการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาชีพให้ครู
ไทย แทนการแสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นว่าครูมีความรู้พอที่จะสอนนักเรียน ซึ่งเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของครู (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) แต่จากข้อค้นพบในงานวิจัยของ พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557) และ 
ประพันธ์ บุญวรรณ และ ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน (2558) ที่พบว่าครูผู้สอนบางส่วนยังขาดความเช่ียวชาญ ทางด้านวิชาการ ทักษะในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ครูมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ เนื่องจากครูมีความเข้าใจเนื้อหาสาระและการออกแบบการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่ชัดเจน มีสาเหตุ
มาจากครูบางส่วนได้รับมอบหมายให้สอนในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ไม่เคยได้รับการ พัฒนาเกี ่ยวกับโรงเรียน
มาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดก็ตาม การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการยังมีน้อย ครูส่วนใหญ่ใช้ความรู้พื้นฐานเดิมในการจัดการ
เรียนรู้ ดังนั้น ในการพัฒนาครูโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งด้านความรู้และสมรรถนะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตั้งแต่การเตรียมครูก่อนปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดอบรมพัฒนาใน
ระหว่างการดำเนินโครงการ ผ่านกระบวนการวิจัย รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตามการทำงานของครู โดยบุคลากรภายในโรงเรียนเองและ
หน่วยงานต้นสังกัด ในเรื่องดังกล่าว สถาบันรามจิตติ (2560) สรุปแนวทางการพัฒนาครู 5 ข้อ ดังนี้  
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  1)  การสร้างระบบครูผู้เชี่ยวชาญเป็น Coach ประกบตัวฝึกปฏิบัติให้ครู เป็นการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างครูผู้มี
ประสบการณ์กับเพื่อนครู ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล การมีระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา
หารือ (Coaching & Mentoring) จึงกลายเป็นกลไกและวิธีการสำคัญของการพัฒนาครูในปัจจุบัน 

  2)  การผสมผสานกระบวนการวัดผลเข้ากับกระบวนการสอนอย่างแนบแน่น ปรับให้ยืดหยุ่นหลากหลายใช้ได้ในหลาย
สถานการณ์ หลายเป้าหมายการวัด โดยเฉพาะการวัดทักษะหรือคุณลักษณะใหม่ๆ ตามกรอบคิดร่วมสมัย  

  3)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาครู เพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาครูทางไกลผ่าน
รูปแบบ Web-Based Training ต่าง ๆ และเพื่อ “จัดการความรู้” ระหว่างครูด้วยกัน 

  4) การเปลี่ยนไปสู่โฉมหน้าใหม่ “โรงเรียนเรียนรู้ ครูนักวิจัย” จากกรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศที่ต่าง
พยายามปรับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนไปสู่การเป็น “องค์กรการเรียนรู ้” ที ่เน้นให้ครู “เรียนรู ้และพัฒนาตนเองจาก
ประสบการณ์สะสมซึ่งกันและกัน” มากยิ่งขึ้น  

  5) ยุทธศาสตร์ “การสร้างแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังครู” (Motivation & Inspiration) เน้นการค้นหาและหนุนเสริม 
“ครูผู้จุดไฟการเรียนรู้” ครูในแบบดังกล่าวจะถูกเน้นการฝึกให้รู้จักตั้งคำถาม เชื่อมโยงประเด็นสำคัญและตั้งโจทย์ชวนเด็กคิดได้มาก 
แนวทางของการพัฒนาครูมักใช้ตัวอย่างจากครูผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยกันมาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์  หรือการเน้นให้
ฝึกตั้งคำถามดลใจ อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อไป 

2. ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมิน    
 2.1 ด้านหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพราะเป็นตัวกำหนด

จุดหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และการวัดประเมินผลหลักสูตร 
 จากสภาพปัญหาที่พบว่า เนื้อหาสาระในรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสตูรโรงเรยีนมาตรฐานสากลมคีวามซ้ำซอ้น และขาดความ

สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางนั้น หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลควรมีลักษณะกระชับ และบูรณา
การการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นสหวิทยาการของวิชาแกนหลักเป็นฐาน (Competency based) มีการสร้างนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
สื่อในการเรียนรู้แบบสืบค้นและวิธีการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เพื่อนำไปสู่การสร้างทักษะการ
คิดขั้นสูง ในประเด็นที่พบว่าทักษะและความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นสากลยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจนั้น กระบวนการจัด
หลักสูตรและการเรียนการสอนจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีมุมมองระดับสากลมากขึ้น มีการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียนอย่างจริงจัง 
มีการรายงานผลการนำหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบโดยกระบวนการวิจัย ที่สอดคล้อง เหมาะสม กับสภาพความพร้อม และจุดเน้น
ของโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มี
การรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำผลมาใช้มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียนได้จริง นอกจากนี้ ควร
เปิดกว้างให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของตน ปรับเนื้อหาสาระให้กระชับ รวมทั้งเสริมสร้าง
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

  2.2 การจัดการเรียนรู้ ครูควรใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ยึดวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (Connectivism) ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) หรือ PBL และการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) หรือ CBL ซึ่งเป็นการสร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆ ให้ผู้เรียนเกิด
ความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและสำนึกในการบริการสังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional 
Learning Community) ทั้งนี้ครูควรปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความ
กระหายในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ ICT ในการหาความรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีนำเสนอเนื้อหา
อย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วม ครูควรค้นหาความสามารถตามความถนัดเฉพาะทางของนักเรียน และส่งเสริมให้มีการนำเสนอ
ผลงานในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนของครูควร
ดำเนินการร่วมกันในโรงเรียน มีการประชุมกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการจัดการเรียนการสอน กำหนดภาระงานที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีความหมายสูงสุดต่อผู้เรียน  

 2.3 การวัดและประเมินผล โรงเรียนมาตรฐานสากล ควรปรับเปลี่ยนการวัดและในระดับโรงเรียนและชั้นเรียน โดยการ
ประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป็นการประเมนิเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน (Formative Test) ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลระหว่างทางตลอดการเรียนรู้ ส่วนการประเมินในระดับชั้นเรียน ควรเน้นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
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(Literacy-Based Test) แทนการเน้นเนื้อหา มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตั้งแต่ แฟ้มสะสมงาน โครงงานการสอบวัด
ความรู้ การแก้ไขปัญหาชีวิตจริง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การวัดและประเมินผลในโรงเรียนมาตรฐานสากลเกิดประสิทธิผลคือ จะต้อง
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของครูด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดและและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานข้ึนในโรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก 

3.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการคิด ซึ่งในปัจจุบัน

โรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังเน้นให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อน
ความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ จึงควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น  
ประกอบกับผู้เรียนต้องมีทักษะชีวิตคือทักษะพื้นฐาน (Core Skills) คือทักษะการสื่อสาร การใช้ ICT การคิดคำนวณ การเผชิญและ
แก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Personal Learning & Development Skills) มีความเชื่อมั่นในตนเอง คิดอย่างมี
เหตุผล สามารถควบคุมตัวเองได้และที่สำคัญตอ้งเห็นคุณค่าในตัวเอง มีทักษะพลเมือง (Citizenships Skills) เช่น สามารถร่วมกิจกรรม
ในชุมชน รักความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเข้าใจสิทธิและหน้าที่ตนเอง เคารพความแตกต่าง  และสุดท้ายคือทักษะการทำงาน 
(Employability Skills) เริ่มจากมีการวางแผนการทำงาน มีจริยธรรมในการทำงาน เคารพกฎกติกาและสามารถจัดลำดับความสำคัญ
รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากแนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งการแข่งขันนั้น มีอิทธิพลทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ส่วนใหญ่เน้นและให้ความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จนอาจละเลยการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบุคคลในองค์รวมทั้งมิติของความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติสุข อย่างไรก็ตาม ในการสอบ PISA 2015 พบ
ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน นั่นคือ การแยกกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ การแยกชั้นเรียนถาวร การแบ่งกลุ่มนักเรียน
เก่ง – อ่อน การแยกนักเรียนอ่อนไปรวมไว้ด้วยกัน เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลทางลบเพราะนักเรียนอ่อนได้แต่รวมกลุ่มกันเอง จึงไม่มี
โอกาสได้เรียนรู้วิธีการเรียนของนักเรียนที่เรียนดี ใน PISA 2015 ค่าเฉลี่ย OECD ได้ชี ้ว่า การแยกกลุ่มนักเรียนส่งผลให้คะแนน
วิทยาศาสตร์ต่ำลง 4 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) ดังนั้น การจัดชั้นเรียน ควรคละนักเรียน
เก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเรียน และกระบวนการทางสังคมอีกด้วย 

 
บทสรุป 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาผู้เรียนเพื่ออนาคต  ให้ผู้เรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม 
และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก ที่มีทั้งความสำเร็จและมีความสุข สามารถดำเนินชีวิตท่ามกลาง
บริบทของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างปกติสุข ทั้งนีแ้นวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ประสบผลสำเร็จ ก้าว
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น จำเป็นต้องดำเนินการทุกด้านพร้อมกันเป็นองคาพยพ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ 
ควรกระจายอำนาจแก่สถานศึกษา ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผล รวมทั้งการ
บริหารจัดการทั่วไป และพัฒนาคุณภาพครู โดยการสร้างวิถีทางวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดคนดีคนเก่งมาเป็นครู ให้สถานะเท่าเทียมกับ
วิชาชีพอื่นที่ได้รับการยกย่องสูงในสังคม จัดให้มีการอบรมพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งความรู้และสมรรถนะ ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการวิจัย รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตามการทำงานของครูโดยบุคลากรภายในโรงเรียนเองและ
หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลควรมีลักษณะกระชับ และบูรณาการการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นสหวิทยาการของวิชา
แกนหลักเป็นฐาน ควรเปิดกว้างให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของตน ครูควรมีเทคนิควิธีการที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ ยึดวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 
ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ที่ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ ครูควรปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนมีความกระหายในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัย ส่วนการจัดช้ันเรียนนั้น ควรคละนักเรียน
เก่ง-ปานกลาง-อ่อน เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเรียน และกระบวนการทางสังคม การวัดและประเมินผลในระดับโรงเรียน
ควรเป็นการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้เรียน ส่วนการประเมินในระดับชั้นเรียน ควรเน้นการทดสอบเพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ แทนการเน้นเนื้อหา ด้านคุณภาพผู้เรียน เน้นการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน คือทักษะ
การสื่อสาร การใช้ ICT การคิดคำนวณ การเผชิญและแก้ปัญหา มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง คิดอย่าง
มีเหตุผล สามารถควบคุมตัวเองได้และที่สำคัญต้องเห็นคุณค่าในตัวเอง มีทักษะพลเมือง และทักษะการทำงาน รวมไปถึงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  
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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษเนื่องจากประเทศจีนมีการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจไล่ตามสหรัฐอเมริกาและยุโรป สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีผู้ใช้
ภาษาจีนอยู่ท่ัวโลกหลายร้อยล้านคน เป็นผลทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจะได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจาก
ภาษาอังกฤษ แต่ก็มีผู้เรียนภาษาจีนจำนวนมากประสบปัญหาในการเรียนภาษาจีน คือ ไม่สามารถสนทนา สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
หรือฟังไม่เข้าใจ ในความเป็นจริงแล้วการเรียนภาษาจีนให้ได้ผลดีนั้น จะอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์และ
โครงสร้างภาษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาจีนท่ีเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้ ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาจีน ผู้สอนควรเน้นความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนเป็นหลัก โดยการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
สถานการณ์ในการใช้ภาษา และการใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ สามารถเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาจึงจะทำให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ดีและทำให้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง การสอนควรเริ่มจากการฝึกพูด ฝึกสนทนาจากสถานณ์จำลองใกล้ตัวที่พบ
ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นควรเปลี่ยนจากการท่องศัพท์เป็นคำๆ มาเป็นการท่องวลีหรือประโยคเพื่อช่วยให้สามารถพูดสนทนา
ภาษาจีนได้คล่องแคล่วยิ่งข้ึน การที่จะเรียนภาษาจีนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้สามารถสนทนาสื่อสารเบื้องต้นได้นั้น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน  โดยผู้เรียนต้องไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆ มีการฝึกฝนในการพูดภาษาจีนอยู่เสมอ ส่วนผู้สอนควรสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน สร้างความน่าสนใจ และสอดแทรกวัฒนธรรมของประเทศจีนในเนื้อหาการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความคุ้นเคยในการสนทนากับเจ้าของภาษา ท้ายนี้หวังว่าบทความฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น 
 
คำสำคัญ     :   แนวทางการพัฒนา  ทักษะการพูดภาษาจีน  การสื่อสารเบื้องต้น 
 
 

Abstract 
 

Nowadays, the Chinese language has become as important as the English language due to China rising as 
the major power in economics, coming after the Unite States and Europe. One of the main reasons is because of 
millions of Chinese speakers all over the world. It is not surprising that the Chinese language is taught widely in 
schools in Thailand, second only to English. However, there are many Chinese learners experiencing difficulties in 
learning Chinese is not able to talk Communicate with native speakers. I do not understand. In fact, learning Chinese 
effectively. I will use the vocabulary knowledge. Grammar and language structure only can’t help learners learn 
Chinese effectively and communicate with native speakers. So, in Chinese teaching Teachers should focus on their 
ability to communicate. By teaching students to understand the situation in the language. And the language to suit 
the situation. Understand the culture of native speakers this will allow the learner to communicate well and to 
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use the correct language. Teaching should begin with speaking practice. Practice in the simulator near the body 
found in everyday life. Aside from that, instead of memorizing vocabulary word by word, they should memorize 
them in phrases or sentences in order to improve their conversational skills. To achieve the beginner-level Chinese 
communication skills, the learners and the teachers must cooperate. The learners should constantly do research 
and practice their speaking skill while the teachers should build up the learners’ motivation, make the course 
more interesting, and familiarize the learners with Chinese culture. Lastly, the authors hope that this article would 
be helpful in developing better Chinese communication skills. 
 
Keywords:   Skill development, Chinese Speaking Skills, Basic communication 
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บทนำ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่กำลังเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานเป็นแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ไม่กี่ปีที่ผ่านมาบทบาทของประเทศจีนบนเวทีโลกชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันประเทศจีนจะแซงหน้าเป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศยักษ์ใหญ่
อย่างสหรัฐอเมริกาในปี 2020 อย่างแน่นอน และมีแนวโน้มที่ประเทศจีนจะขยายบทบาทในประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง  
 ในปัจจุบันภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ มีผู้ใช้ภาษาจีนอยู่ทั่วโลก
ประมาณ 1.3 พันล้านคน(Internet Eduzones, ม.ป.ป.) และได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ และเป็น 1 ใน 6 
ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีคนจีนอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
มีมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากเป็นอันดับแรกๆ ของโลก รัฐบาลไทยและคนไทยจึงเห็นความสำคัญของภาษาจีนมากขึ้น
นับตั้งแต่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 เป็นต้นมาทั้งสอง
ประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน ในทุกด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดำเนินด้วยดีมาตลอดส่งผลให้
การค้าและการลงทุนระหว่างไทยจีนเพิ่มสูงขึ้นทำให้ความต้องการในตลาดแรงงานต่อผู้ที่มีความสามารถทางภาษาจีนสูงตาม ดังนั้นเพื่อ
ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ศึกษาภาษาจีน มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารกับชาวจีนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้แพร่หลายในประเทศไทยอันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้กระชับ
ยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดนโยบายมุ่งสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจซึ่งอาศัยภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตลอดจนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์, 2559 : 845) การศึกษาภาษาจีนกลางนั้นถือว่า
มีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั่วไปแลว้ เราสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านตา่งๆ 
ทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ เช่น การศึกษาความรู้วิทยาการ การประกอบธุรกิจการค้าการลงทุน เทคโนโลยี การแพทย์ รวมทั้ง
วัฒนธรรมจีน นอกจากน้ีภาษาจีนยังสามารถเพิ่มโอกาสทางการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย 
 

สภาพการศึกษาภาษาจนีในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้นทุกขณะ ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับช้ัน
อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นวิชาเอกในระดับบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการการใช้ภาษาจีนในประเทศไทยและสังคมโลก รัฐบาลให้การส่งเสริมมีนโยบายสนับสนุนการเรยีน
การสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผลจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม
การสอนภาษาจีนเป็นผลทำให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาท่ีสนใจเรียนภาษาจีนจำนวนกว่า 800,000 คน แต่ปัญหาที่
พบคือมีครูผู้สอนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียนทำให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่สำคัญต้องจัดการเรียนการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพและได้ผลสัมฤทธ์ิ โดยการสอนแบบเข้มข้น ควรเรียนการฟังและการพูด ก่อนการอ่านและการเขียน เน้นการใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2557) อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาจีนจะสามารถประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัย
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ครูผู้สอน หลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอน ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั้นครูผู้สอนมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
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แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสรา้งสรรค์ การที่จะสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารได้นั้นจะต้องอาศัยทักษะพื้นฐานที่สำคัญของภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกนึกคิดและการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทักษะพื้นฐานนี้ประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2)   

การสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารเป้าหมายคือ การทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่เรียนหรือภาษาเป้าหมายสือ่สารได้ 
ทั้งนีก้ารจะทำเช่นนี้ได้จะต้องมีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างทางภาษา ความรู้ในเรื่องของความหมาย และความเข้าใจในเรื่องของหน้าที่
ของภาษาที่ใช้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ซึ่งผู้เรียนจะต้องเลือกรูปแบบของภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ตามบรบิท
ทางสังคม ตลอดจนบทบาททางสังคมของผู้ร่วมสนทนาด้วย นอกจากการสอนที่เน้นหน้าที่ของภาษามากกว่ารูปแบบทางภาษาแล้ว
ผู้เรียนยังต้องเรียนทักษะทั้งสี่ คือพูด ฟัง อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกันตั้งแต่เริ่มต้นอีกด้วย (  Larsen-Freeman, 2000, pp.128-132 ) 
และวิธีการสอนโดยอาศัยการฟังและพูดเป็นการสอนที่มีวัตถุประสงค์ที่จะลอกเลียนลักษณะนิสัยในการพูดภาษาแรกมาใช้ในการเรียน
ภาษาที่สอง การสอนวิธีนี้จึงเริ่มต้นด้วยการพูดก่อน โดยยังไม่ให้ผู้เรียนเห็นรูปเขียนของภาษา ผู้เรียนจะต้องเลียนแบบเสียงผู้สอนจน
สามารถฟังเข้าใจ แล้วจึงเริ่มการฝึกอ่านและเขียนได้รับการเน้นน้อยกว่าการฟังและพูด การเรียนเน้นให้มีการท่องจำบทสนทนา มีการ
ฝึกรูปประโยคจนผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติไม่ต้องหยุดคิด ( อรุณี วิริยะจิตรา, 2532 : 38) 
 

วิธกีารสอนภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 
แนวคิดเกี ่ยวกับการสอนภาษาจีนเพื ่อการสื ่อสาร (Communicative Language Teaching) จุดมุ ่งหมายของวิธีสอน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คือ มุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่เรียนในการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างกัน และคนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าถ้า
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาและคำศัพท์แล้วจะสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้วพบว่าถึงแม้ผู้เรียน
จะเรียนรู้โครงสร้างของภาษาต่าง ประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีก็ยังไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับชาวต่างประเทศ หรือจะใช้ได้บ้างก็จะ
ใช้ภาษาในลักษณะที่เจ้าของภาษาไม่ใช้กัน แม้จะเป็นภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ด้วยเหตุนี้นักภาษาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจึงได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารขึ้น สุมิตรา อังวัฒ นกุล 
(2540 : 17–21) กล่าวถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารว่าการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นแนวคิดที่เกิดจากความตระหนักถึงความ
จริงที่ว่าความรู้ความสามารถทางด้านศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างทางภาษาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการสื่อสารกับผู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นการใช้ภาษาระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร 
ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าวิธีสอนท่ีทำให้ผู้เรียนสามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้จริง (Actual Communication) ได้แก่ วิธีการสอน
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Approach) เนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักของวิธีการสอนดังกล่าวเน้น
ความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence) ของผู้เรียนสอดคล้องกับ แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558 : 131) ที่ว่าการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ได้อย่างแท้จริงนั้นไม่ได้อาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวเนื้อหาภาษา กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ ศัพท์ที่ดีพอแต่
เพียงอย่างเดียวนั้น แต่นักเรียนต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ในการใช้ภาษา หน้าที่ในการใช้ภาษาให้เหมาะสมตามกาลเทศะ และเป็นที่
ยอมรับของสังคมด้วย โดยท้ายสุดเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองคือ การฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร และให้บรรลุผลการเรยีนรู้ที่ดีที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด (Zhao, 2008, 94)สอดคล้องกับ (Zhou jian , 2007, 8) 
การเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร นอกจากเรียนรู้ ภาษา โครงสร้าง กฏ ไวยาการณ์ แล้วการเรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมของภาษาสำคัญ
ที่สุด การเรียนรู้ภาษาที่ดีจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา เพราะการเรียนรู้วัฒนธรรมช่วยให้เรา
เข้าใจบริบทวัฒนธรรม บริบทภาษา ทำให้สื่อสารได้ดีและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
 การพูดเป็นการติดต่อสื่อสารระหวา่งมนุษย์ด้วยการใช้เสียง ภาษาและท่าทางเพื่อถ่ายทอดความรูส้ึก ความคิดและเข้าใจจาก
ผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง เป็นกระบวนการทีไ่ม่ไดด้ำเนินไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกำหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่าการพูดเป็นกระบวนการใส่
ความหมายเกิดขึ้นควบคู่กับการฟงัซึ่งเป็นกระบวนการแปลความหมาย (สุภัทรา อักษรานเุคราะห์, 2532, : 53) 
 การพูดเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารและเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ทักษะอื่นเช่นเดียวกับการฟัง เป็นการกล่าวออก
เสียงเป็นถ้อยคำ วลี หรือประโยค รวมถึงการใช้กิริยาท่าทางเพื่อถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดให้
ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง  (สุมิตรา อังวัฒนกูล, 2540 : 167) โดยในการพูดนั้น ผู้พูดจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตนเองพูดและรู้จัก
เลือกใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษาด้วย การพูดเพื่อการสื่อสารเป็นกระบวนการสองทิศทางและ
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เกี่ยวข้องกับการฟังโดยตรง โดยผู้พูดเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับผู้ฟังซึ่งต้องตีความและทำความเข้าใจข้อมูลและตอบสนอง มีการแลกเปลี่ยน
บทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง ผู้พูดจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ (Byme, 1979 : 8) 
 
 
 

วิธีการสอนทักษะการพูด 
 ทักษะการพูดเป็นทักษะด้านการแสดงออก (Productive Skill) ซึ่งนอกจากผู้พูดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสิ่งที่พูด
แล้ว ผู ้พูดยังจำเป็นต้องได้รับการฝึกเพื่อให้พูดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการฝึกพูดภาษาต่างประเทศด้วยแล้ว 
จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึก ต้องอาศัยแรงจูงใจและความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งสภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ด้วย การสอนพูดท่ีดีต้องใช้ภาษาที่พบจริงในชีวิตประจำวัน และขั้นตอนการฝึกพูดเบื้องต้นนั้นควรมุ่งเน้นเกี่ยวกับความถูกต้องของการ
ใช้ภาษา (Accuracy) โดยสามารถแบ่งระดับการฝึกทักษะการพูดออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับเตรียมตัว เป็นการสอนให้พูดเลียนแบบตัวอย่าง เช่น การเลียนแบบประโยคที่ถูกต้องจากผู้สอน หรือเครื่องเล่นเทป
เสียง และการท่องจำประโยคพื้นฐานต่างๆ ในระดับนี้ ผู้เรียนจะต้องฟังและฝึกออกเสียงต่างๆ จนเกิดความคุ้นเคย  (บำรุง  โตรัตน์, 
2524 : 62) 
 2. ระดับการแสดงออก เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความตั้งใจของตนเองออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
ได้หลังจากที่สามารถจำคำและประโยคได้พอสมควร บทเรียนมักจะเป็นบทสนทนาหรือการเล่าเรื่องโดยแบ่งการสอนออกเป็นขั้นตอน
ต่างๆ ตามลำดับความง่ายไปหายาก (กรมวิชาการ, 2542 : 22) 
 นอกจากน้ันวิไลพร  ธนสุวรรณ (2530 : 24) ได้ให้หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการสอนพูดไว้ดังน้ี 
 1. การพูดควรเริ่มจากการฝึกบทสนทนาสั้นๆ และประโยคแบบต่างๆ 
 2. หลังจากการสอนบทสนทนา ผู้สอนควรโยงเรื่องในบทสนทนาให้สัมพันธ์กับสถานการณ์จริง เช่น บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
อาชีพของผู้ปกครอง 
 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกพูดและใช้ภาษาให้มากทีสุดเท่าที่จะมากได้ สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เรียน โดยการให้กำลังใจไม่ให้
ผู้เรียนรู้สึกกลัวว่าจะพูดผิดหรืออายที่จะพูด 
 4. แก้ข้อผิดพลาดในการออกเสียงหรือผิดหลักไวยากรณ์เฉพาะในระหว่างการฝึกเท่านั้นเมื่อถึงขั้นพูดโดยเสรีแล้วควรให้
สามารถสื่อสารให้เข้าใจเท่านั้น 
 5. เลือกใช้เอกสารหรือวัสดุประกอบการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ท้ังนี้การสอนพูดควรเริ่มจากง่าย
ไปหายาก จากนั้นเป็นการฝึกให้เล่าเรื่องโดยกำหนดหรือจัดให้มีสถานการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้เรียนเล่าเรื่อง อาจเป็นการเล่าคนเดียวหรือผลัด
การเล่าคนละประโยคก็ได้ โดยจุดมุ่งหมายปลายทางของการสอนพูด คือ ให้ผู ้เรียนสามารถพูดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
 

รูปแบบของกิจกรรมการฝึกทักษะการพูด 
แสงระวี  ดอนแก้วบัว (2558, หน้า 153-154) ได้กล่าวถึง กิจกรรมการฝึกทักษะการพูด 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  การฝึกพูดระดับกลไก (Mechanical  Drills)  เป็นการฝึกตามตัวแบบที่กำหนดให้ในหลายลักษณะ  เช่น      
     - พูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยค (Multiple Substitution Drill)  
        我 想 吃  汉 堡 包  。 
           Wǒ  xiǎng  chī   hàn bǎo bāo 

         ฉันอยากกิน แฮมเบอร์เกอร์ 
 

     - พูดตั้งคำถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่า (Transformation  Drill)  เช่น 
        我  爱  你。     你 爱 我 吗？ 
         Wǒ   ài    nǐ       nǐ   ài  wǒ  ma 
         ฉันรักเธอ               เธอรักฉันไหม 
        我 去 学校。                  你 去 哪儿? 
         Wǒ   qù    xuéxiào       nǐ   qù   nǎr 
         ฉันไปโรงเรียน               เธอไปที่ไหน 

面包  miànbāo     ขนมปัง 
冰淇淋 bīngqílín     ไอศกรีม 
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    - พูดถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่กำหนดให้ (Yes/No  Question-Answer Drill)  เช่น 
       A: 你 是 不 是 学生？  B: 是 ,我 是 学生。 
             Nǐ  shì   bú   shì  xuésheng?      shì , wǒ   shì  xué sheng 
             เธอเป็นนักเรียนใช่ไหม?               ใช่ ฉันเป็นนักเรียน 
       A: 这 是 不 是 你 的 书？ B: 不是,那 不 是 我 的书。 
               zhè  shì  bú  shì   nǐ  de  shū?      búshì , nà  bú  shì  wǒ  de shū  

             นี่คือหนังสือของเธอใช่ไหม?              ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่หนังสือของฉัน 
     - พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่กำหนดให้  (Sentence  Building) เช่น 
       我叫东东。        我是泰国人， 我今年十岁， 我是学生。 
        Wǒjiàodōngdong,   wǒshìtàiguórén,   wǒjīnniánshísuì    wǒshìxuésheng 

        ฉันช่ือตงตง                 ฉันเป็นคนไทย            ปีน้ีฉันอายุ 10 ปี         ฉันเป็นนักเรียน 
 

     - พูดคำศัพท์  สำนวนในประโยคที่ถูกลบไปทีละส่วน  (Rub out and Remember) เช่น 
       笨______先 飞。 
         bèn  niǎo        xiān     fēi    
         นกไม่เก่งต้องบินก่อน อุปมาว่า คนไม่เก่งต้องลงมือก่อนคนอื่น     
       种 瓜 得______,种 豆 得______。 
           Zhòng guā  dé   guā,           zhòng  dòu   dé    dòu    
         ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว อุปมาว่า ทำเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น     
    - พูดเรียงประโยคจากบทสนทนา (Ordering  dialogues)  เช่น 
       A: 你 想 喝 什么？         B:   
           Nǐ    xiǎng  hē  shénme 
           เธออยากดื่มอะไร 
 
   
 

    - พูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ในบทสนทนา (Predicting  dialogue) 
    - พูดต่อเติมส่วนท่ีหายไปจากประโยค  ( Completing Sentences ) 
    - พูดให้เพื่อนเขียนตามคำบอก  (Split  Dictation) 
2. การฝึกพูดอย่างมีความหมาย ( Meaningful  Drills) เป็นการฝึกตามตัวแบบท่ีเน้นความหมาย 

มากขึ้นมีหลายลักษณะ  เช่น   
    - พูดสร้างประโยคเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพ 
    - พูดสร้างประโยคจากภาพท่ีกำหนดให ้
    - พูดเกี่ยวกับสถานการณต์่างๆ ในห้องเรียน 
3. การฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Drills) เป็นการฝกึเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสรา้งคำตอบ

ตามจินตนาการ  เช่น  
    - พูดประโยคตามสถานการณท์ี่เกิดขึ้นจริง  ( Situation)  
    - พูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้  ( Imaginary  Situation)  
    - พูดบรรยายภาพหรือสถานการณ์แล้วให้เพื่อนวาดภาพตามที่พดู  ( Describe  and Draw) 
 

การพัฒนาทักษะการพูด 
 ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับทักษะการพูด มีสิ่งสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ ผู้สอนจะต้องพยายาม
สร้างบรรยากาศการเรยีนการสอนที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้มโีอกาสใช้ภาษามากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ (กรมวิชาการ
, 2542 : 21-22) 
 1. สร้างความเคยชินในการพูดภาษาจีนให้กับนักเรียน 

我想    喝   水 shuǐ น ้ำ 
ฉนัอยำก        ด่ืม   牛奶 niúnǎi นม 
            可乐 kělè โคก้ 
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     1.1  ทุกครั้งที่เข้าชั้นเรียน ครูผู้สอนควรเริ่มทักทายเป็นภาษาจีนด้วยรูปประโยคง่ายๆ เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องที่ดี เมื่อ
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบด้วยประโยคง่ายๆ ได้ จะมีกำลังใจทำให้กล้าแสดงออก กล้าพูดภาษาจีนโดยไม่รู้ตัว 
             A:  同学们好。 Tóngxué men hǎo         สวัสดีนักเรียนทุกคน 
             B:   老师好。  Lǎoshī hǎo                 สวัสดคีรับ/คะ คณุครู 
      1.2  เมื่อออกคำสั่งให้ผู้เรียนทำอะไรก็ตาม ผู้สอนควรเลือใช้คำสั่งภาษาจีนง่ายๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
กล้าพูดได้มากยิ่งขึ้น 
                           跟老师读  gēn lǎoshī dú                 อ่านตามคร ู
                大家一起读  dàjiā yìqǐ dú                  ทุกคนอ่านพร้อมกัน 

   听懂了吗？  Tīng dǒng le ma             ฟังเข้าใจหรือยัง 
          1.3  ฝึกให้ผู้เรียนใช้คำ หรอื กลุ่มคำ หรือ ประโยคภาษาจีนที่จำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงคำ หรือ กลุ่มคำ หรอื ประโยคภาษาจีน 
 

 
2. สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 ผู้สอนควรเลือกรูปประโยคให้เหมาะสมกับผู้เรียน เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  
 3. สร้างความถูกต้องแม่นยำ 
 นอกจากการสร้างความเคยชินและสร้างความสนุกสนานแล้วสิ่งที่ผู้สอนมองข้ามไม่ได้ก็คือ ความถูกต้อง แม่นยำ ผู้สอน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ วิธีการออกเสียงและสำเนียง มีความรู้เรื่องคำศัพท์และการนำภาษาจีนไปใช้เป็นอย่างดี
เพื่อเป็นรูปแบบท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 

4. สร้างบรรยากาศ 

1.你好    Nǐ hǎo        สวัสดี 
2.你好吗   Nǐ hǎo ma       คุณสบายดไีหม 
3.我很好   Wǒ hěn hǎo       ฉันสบายดี 
4.你叫什么名？  Nǐ jiào shénme míng?      คุณช่ืออะไร 
5.我叫宋安安。  Wǒ jiào Sòng ān’ān.      ฉันช่ือซ้งอันอัน 
6.我是泰国人。  Wǒ shì Tàiguó rén.      ฉันเป็นคนไทย 
7.你是哪儿国人？  Nǐ shì nǎr guórén?      คุณเป็นคนชาติไหน 
8.你吃饭了吗？  Nǐ chī fàn le ma?      คุณทานข้าวแล้วหรือยัง 
9.我吃了。   Wǒ chī le.       ฉันทานแล้ว 
10.我爱你。   Wǒ ài nǐ.       ฉันรักเธอ 
11.你很可爱。  Nǐ hěn kě'ài.       คุณน่ารักจัง 
12.对不起。   Duìbùqǐ.       ขอโทษ 
13.谢谢   Xièxie.        ขอบคุณ 
14.没关系   Méiguānxì.       ไม่เป็นไร 
15.不客气   Bù kèqì.       ไม่ต้องเกรงใจ 
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 ผู้สอนจะต้องรู้จักสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้ผู ้เรียนสนใจ มีการเคลื่อนไหว สนุกสนานเพื่อให้นักเรียนสนุกที่จะพูด
ภาษาจีนไม่ต้องรอให้ผู้สอนบังคับ 
 5. สร้างความมั่นใจ 
 ผู้สอนต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน สร้างความเป็นกันเอง ให้คำชมเชยเมื่อผู้เรียนพูดได้ถูกต้อง ผู้สอนควรเลี่ยง
บรรยากาศที่เคร่งเครียด เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อการพูดภาษาจีน 
 แนวทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการพูดภาษาจีนนั้น ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถให้ผู้เรียนเกิด
ความเคยชินและมีโอกาสใช้ภาษาจีนในการพูดให้มากท่ีสุด เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ไม่ก่อให้เกิดความเครียดและ
ในขณะเดียวกันผู้สอนจะต้องช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนด้วย 
 

การประเมินผลทักษะการพูด 

การประเมินความสามารถด้านการพูดเพื่อการสื่อสารนั้น คือการวัดความสามารถโดยรวมของผู้เรียนในการนำภาษาไปใช้เพื่อ
การสื่อสาร เน้นที่ความสามารถของผู้เรียนที่จะสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ การจะวัดความสามารถมิใช่ดูจากความถูกต้องเกี่ยวกับ
ภาษา แต่ควรวัดความสามารถผู้เรียนที่จะพูดหรือเขียนหรือเข้าใจข้อความได้ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง 
หรือการแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544, ม.ป.ป.) กล่าวว่าการวัดผลและ
ประเมินผลทักษะการฟังและการพูดอาจวัดรวมกันได้ในบางสถานการณ์ เช่น การวัดความสามารถในการสนทนาโดยใช้วิธีการวัด
ทางตรง คือให้นักเรียนออกมาสนทนากันโดยไม่มีการเตรียมบทสนทนาให้เป็นการลว่งหน้า ดังนั้น คู่สนบทนาจะต้องใช้ความสามารถใน
การฟังเป็นพื้นฐานและใช้ความสามารถในการพูดเพื่อสนทนาสื่อความหมาย จากวิธีการต่างๆ เหล่านี้ ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้เลือกการ
ทดสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  

นอกจากนี้ กาญจนา  ปราบพาล (2532, หน้า 142-155) ได้สรุปแบบวัดความสามารถทางการพูดไว้ 3 ประการคือ การ
พูดคุย การสัมภาษณ์ และการแสดงบทบาทสมมติ นอกจากนี้ผู้สอนอาจใช้ข้อสอบประเภทเขียนตอบซึ่งสามารถวัดทางด้านทักษะ
สัมพันธ์ได้ด้วย แบบสังเกตกิจกรรมในช้ันเรียนอาจจะสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ ได้โดยเน้นวัตถุประสงค์เชิง
ปฏิบัติ และมักใช้กับห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก แบบสุดท้ายคือ ให้ผู้เรียนประเมินความสามารถของตนเอง ซึ่งการวัดผลด้วยวิธีนี้เป็น
รูปแบบการวัดผลที่ทำให้นักเรียนไม่ตื ่นตกใจ และเครียดเหมือนการวัดผลโดยการสอบ อย่างไรก็ตามการให้นักเรียนประเมิน
ความสามารถของตนเอง ผู้สอนควรระวังในเรื่องของความเชื่อถือได้ของคำตอบ ดังนั้นผู้สอนไม่ควรใช้ข้อมูลจากด้านเดียวมาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสิน แต่ควรประเมินความสามารถของนักเรียนจากการสอบ การสังเกตและความเห็นของนักเรียนร่วมกัน  ซึ่งในการ
ประเมินผลทักษะการฟัง พูดภาษาจีน ครูผู้สอนสามารถทำการประเมินได้หลายวิธีทั้งการพูดคุย การสัมภาษณ์ การสังเกต การทำ
แบบทดสอบหรือการแสดงบทบาทสมมต ิฯลฯ แต่หลักการสำคัญของการประเมิน คือ ผู้สอนจะต้องเลือกการประเมินให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ยึดผู ้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและประเมินตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงจุดบกพร่องของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งข้ึน 
 
 
บทสรุป 
 อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเป้าหมายคือ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป้าหมาย
สื่อสารได้อย่างคล้องแคล่ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของโครงสร้างภาษา คำศัพท์ ไวยากรณ์และหน้าท่ีของภาษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ในการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ตลอดจนบริบททางสังคมของผู้ร่วมสนทนาด้วย 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนควรเน้นความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนเป็นหลัก โดยผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจนเกิดความเคยชินและมีโอกาสใช้ภาษาจีนในการสนทนาให้
มากที่สุด เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกสนาน สร้างแรงจุงใจในการเรียนให้ผู ้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน 
สอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไดด้ีและใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้อง การสอนภาษาจีนเบื้องต้นควรเริ่มจากการสอนการฟังพูด การสอนฟังพูดเป็นการเลียนแบบลักษณะนิสัยในการ
พูดภาษาแรกมาใช้ในการเรียนภาษาจีน ผู้เรียนจะต้องเลียนแบบเสียงผู้สอนจนสามารถฟังเข้าใจแล้วจงฝึกพูดตาม ผู้สอนใช้กิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มความสนใจ สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้และได้ฝึกใช้ภาษาให้ใกล้เคียง
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กับสถานการณ์จริงมากที่สุด เน้นให้มีการท่องจำบทสนทนา มีการฝึกสนทนารูปแบบประโยคจนผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
โดยอัตโนมัติไม่ต้องหยุดคิด 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกและเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีท่ี 2 กลุ่ม 2 ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง จำนวน 29 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความมั่นใจในการนำเสนองานและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และ
ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ( DS. .) ประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการใช้แผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความมั่นใจในการนำเสนองานโดยภาพรวมสูงขึ้น โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
41.63 อยู่ในระดับปานกลาง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 66.14 อยู่ในระดับสูงที่สุด 2) ความพึงพอใจต่อวิธีการสอน
แบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป โดยมีความพึงพอใจที่วิธีการสอนแบบให้รางวัล
เสริมแรงทางบวกทำให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนองาน กล้าแสดงออก เข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
คำสำคัญ : ความมั่นใจในการนำเสนองาน  วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก  ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

 
The research was to study the early childhood education students’ confidence by 

using giving award for positive reinforcement teaching technique and to study the satisfaction 
of the students towards the teaching technique. The data was collected from the assessment 
of students’ confidence in the presentation. The target group with the purposive sampling 
was 29 second year early childhood education students. The instruments were 5 lesson plans 
of using giving award for positive reinforcement teaching technique, the confidence in 
presentation scale and the students’ satisfaction evaluation form. The data obtained were 
analyzed for mean and standard deviation. The findings of the research were as follows: 1) 
After the research experiment, the students had the confidence in the presentation at 66.14 
which was in high level and before it was at 41.63 2) The students’ satisfaction after using 
giving award for positive reinforcement teaching technique was in the most levels of 
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presentation confidence, being self-confident, understanding themselves and others and self-
emotional controlling. 
Keyword: students’ confidence in the presentation, giving award for positive reinforcement 
teaching technique  
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ประเทศไทยได้กำหนดวาระแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่ยึดคนเป็น
ศูนย์กลาง สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของชาติ เป็นผลให้การพัฒนา
กำลังคนต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 ใน 4 มิติ คือ 1) เป็นคนไทยท่ีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
สอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 2) เป็นคนไทยท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) เป็นคนไทยท่ีมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสามารถ
ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4) เป็นดิจิทัลไทยเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจึงได้ระบุผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเกิด ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ ครอบคลุมในเรื่องของความรู้เชิงวิชาการ แนวคิด 
ทฤษฎี ข้อเท็จจริงต่างๆ 2) ด้านทักษะ ครอบคลุมทักษะด้านการคิดอย่างมีเหตผุล การหยั่งรู้ การคิดสร้างสรรค ์และการปฏบิตั ิ
3) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญและต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต การส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้
มีความตระหนัก มีความมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของตนเองมีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

จากประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาพบว่า จาการสังเกตนักศึกษาโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการนำเสนองานเมื่อผู้สอนมอบหมายงานให้ทำรายงานและ
ออกแบบการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความเขินอาย ไม่กล้านำเสนอ พูดไม่เป็น
ธรรมชาติ จำเนื้อหาที่จะนำเสนอไม่ได้ ไม่มั่นใจในองค์ความรู้ที่ตนเองมี และยืนอ่านจาก power point ให้เพื่อนในช้ันเรียนฟัง
โดยไม่สบตากับผูฟ้ัง    ทำให้การนำเสนองานไม่น่าสนใจ ผู้ฟังไม่ให้ความร่วมมือในการรับฟังการนำเสนอ ส่งผลให้นักศึกษาเสยี
กำลังใจและความมั่นใจในตนเอง จนทำให้ไม่อยากที่จะออกมานำเสนองานในครั้งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
ครูในอนาคตเนื่องจากการพูดหน้าช้ันหรือหน้าห้องเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีเพราะเป็นทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงควรเริ่มที่การพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพูดนำเสนองาน หรือพูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะการพูดให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ซึ่งต้องใช้
ความมั่นใจ และความชัดเจนของภาษาทั้งภาษากายและภาษาพูด ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลและศึกษาเทคนิคการสอนแบบเสรมิแรง
ทางบวก หรือเทคนิคการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก (Rewards Method) เพื่อใช้ในการจูงใจและพัฒนาความ
มั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษา เพราะการเสริมแรงคือการทำให้บุคคลมีความกระตือรือร้น เป็นแรงกระตุ้นให้ความถี่
ของพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น ตัวเสริมแรงแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เป็นตัวเสริมแรงด้วยคุณสมบัติของมันเองใน
การตอบสนองความต้องการทางชีวภาพหรือมีผลต่อผู้ได้รบัโดยตรง เช่น อาหาร ความเย็น เป็นต้น 2. ตัวเสริมแรงทุติยภูม ิเป็น
ตัวเสริมแรงท่ีต้องผ่านกระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเป็นตัวเสริมแรง โดยการนำไปสัมพันธ์กับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เช่น 
เงิน รางวัล คำชมเชย เป็นต้น การเสริมแรงสามารถแบ่งได้      2 ลักษณะ คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive 
reinforcement) เป็นการให้ตัวเสริมแรงทำให้บุคคลพอใจ และ การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการนำ
สิ่งที่บุคคลไม่ชอบหรือไม่พอใจออกไปซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดความพอใจ (สุริยะ ประทุมรัตน์. 2557)  

นักทฤษฎีการเสริมแรง Burrhus F. Skinner (อ้างถึงใน สุริยะ  ประทุมรัตน์, 2557)นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้สร้าง
ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) หรือทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทำ โดยกล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคล
เป็นผลพวงเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผลกรรมซึ่งเป็นตัวเสริมแรง (reinforcer) หรือรางวัลที่จะทำให้
พฤติกรรมที่บุคคลนั้นกระทำมีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกัน ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลภายนอก (Extrinsic 
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rewards) เป็นรางวัลที่นอกเหนือจากการทำงาน เช่น รางวัล หรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ (Scherhorn, Hunt and Osborn. 2003) 
เป็นผลลัพธ์ของการทำงานซึ่งมีคุณค่าเชิงบวกที่ให้กับบุคคลในการทำงานและรางวัลภายใน (Intrinsic rewards) เป็นรางวัลซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของงาน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความพยายาม หรือผลลัพธ์ของการทำงานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคล
ได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์ของการทำงาน เช่น ความรู้สึกเป็นสุขจากการปฏิบัติงานที่ท้าทายให้สำเร็จ จากทฤษฎีดังกล่าว
สามารถนำมาอธิบายแรงจูงใจในการเรียนการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย กล่าวคือ ผู้สอนต้องจูงใจผู้เรียนดว้ย
วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน
ของนักศึกษาต่อไป 

เทคนิคการสอนแบบให้รางวัล (Reward Method) การวิธีการเสริมแรงทางบวกที่สามารถนำมาใช้พัฒนาความมั่นใจ
ของผู้เรียนอย่างได้ผลดียิ่ง ผู้สอนจะให้รางวัลแก่ผู้เรียนที่สามารถนำเสนองานได้อย่างมั่นใจ ครอบคลุม และเป็นธรรมชาติ โดย
ผู้สอนจะจำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา หรือเนื้อหาท่ีตนเองไม่เคยพบเจอมาก่อน 
กิจกรรมจะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสริมแรงเพื่อนระหว่างทำกิจกรรมการนำเสนองาน ผู้สอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการที่ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองในการนำเสนองาน เพราะ
นอกจากจะได้คะแนนเป็นรางวัลแล้ว ยังได้รับของขวัญและคำชมจากผู้สอนและเพื่อนสำหรับการวัดผลใช้วิธีการสังเกต
พฤติกรรม และการให้คะแนนอย่างเปิดเผย 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำแนวคิดในการเสริมแรงทางบวกมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความมั่นใจในการนำเสนองาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกของนักศึกษาสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 
ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (conceptual framework) ของการวิจัยโดยสรุป 
สมมติฐาน 
1. หลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมี

ความมั่นใจในการนำเสนองานสูงขึ้น 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก

มากขึ้นไป 
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กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรต้น  วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
ตัวแปรตาม  ความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษา 
   ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 

ของนักศึกษา 
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง     ที่เรียนวิชาการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 90 คน 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 
คำสำคัญ (key words) และนิยามศัพท์เฉพาะ 

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ความมั่นใจในการนำเสนองาน หมายถึง คุณลักษณะในตนเองของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความ กล้าคิด 
กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวัดได้จากพฤติกรรมทั้ง 5 
พฤติกรรม ดังนี้ 

 ด้านความกล้าแสดงออก หมายถึง นักศึกษากล้าพูด บรรยาย อธิบาย เล่าเรื่องหน้าชั้นเรียนโดย
ไม่รีรอ ประหม่า เขินอาย กระฉับกระเฉง ว่องไว คล่องตัว 

1. ความม่ันใจในการนำเสนองานของนักศึกษา 5 ด้าน 
ดังนี้ 
  1.1 ด้านความกล้าแสดงออก  
  1.2 ด้านความกล้าตัดสินใจ  
  1.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์  
  1.4 ด้านความมั่นคงทางจิตใจ  
  1.5 ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อม  
 

วิธีการสอนแบบให้
รางวัลเสริมแรงทางบวก 

2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรง
ทางบวกของนักศึกษา 
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 ด้านความกล้าตัดสินใจ หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการเลือกได้ด้วยตนเองโดยไม่ลังเล
ไม่พึ่งพาความคิดหรือรอคอยการสนับสนุนจากผู้อื่น มีความรอบคอบ รู้จักการวางแผนที่ดี ไม่หลีกเลี่ยงปญัหา 
และสามารถประมวลสถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 ด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง นักศึกษามีแนวคิดเป็นของตนเอง กล้าทำสิ่งใหม่ๆที่แตกตา่ง 
ไม่หวั่นไหวต่อคำวิจารณ์ 

 ด้านความมั่นคงทางจิตใจ หมายถึง นักศึกษามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ไม่ให้ตื่นเต้น วิตกกังวล มีความสุขุม รอบคอบ ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์แวดล้อม เป็นตัวของตัวเอง 

 ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อม หมายถึง นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ยอมรับสถานการณ์ใหม่ๆโดยไม่กลัว และยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่น 

วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
โดยใช้คะแนน สิ่งของ และคำชมเชยจากผู้สอนและเพื่อนเป็นรางวัล ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อน มีการบอกคะแนนแก่ผู้เรียนอย่างเปิดเผย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความมั่นใจในตนเองของ
ผู้เรียน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้เรียนต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนา
ความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุ่มในเรื่องกระบวนการและการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม สื่อประกอบกิจกรรม การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความมั่นใจในการนำเสนองานเพ่ิมมากขึ้น 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบให้
รางวัลเสริมแรงทางบวก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 
             ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ด้วยการกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย โดย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยคัดเลือกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 

3. พัฒนาเครื่องมือวิจัย 
4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6. สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย 
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กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 
2560 จำนวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 

 1. แผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก จำนวน 5 แผน 
 2. แบบประเมินความมั่นใจในการนำเสนองาน ซึ่งเป็นแบบสังเกตพฤติกรรม แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความกล้าแสดงออก  
2.2 ด้านความกล้าตัดสินใจ  
2.3 ด้านความคิดสร้างสรรค์  
2.4 ด้านความมั่นคงทางจิตใจ  
2.5 ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อม  

 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก เป็นแบบวัดมาตราสว่น
ประมาณค่า แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

3.1 ด้านกระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรม  
3.2 ด้านสื่อประกอบกิจกรรม  
3.3 ด้านการมีส่วนร่วม  
3.4 ด้านความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 

 
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 1. การสร้างแผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 

1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
1.2 พัฒนาแผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก จำนวน 5 แผน โดยนำนิยามการ

สอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก เป็นหลักในการสร้างแผนการสอน แผนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะสอดแทรก
คุณลักษณะในตนเองของผู้เรียน โดยนำเนื้อหาจากรายวิชามาปรับและสร้างกิจกรรมให้แก่นักศึกษา  

1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการสอน 
1.4 หาความเที ่ยงตรงโดยให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง

องค์ประกอบต่างๆภายในแผน 
1.5 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี ่ยวชาญ ( IOC) โดยผู้วิจัย

กำหนดเกณฑ์ว่าต้องมมีค่าเท่ากับ 1.00 เท่านั้นถึงจะถือว่าแผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก
สามารถนำไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2554) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเที่ยงตรงมีค่า 
เท่ากับ 1.00 จึงสามารถนำไปใช้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ให้เพ่ิมภาคผนวกของแผนการสอน 
และบอกท่ีมาของเพลงที่นำมาใช้ในการทำกิจกรรม 

1.6 ผู้วิจัยปรับแก้ไขแผนตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จัดทำแผนที่สมบูรณ์ 
1.7 ดำเนินการใช้แผนกับกลุ่มเป้าหมาย 
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2. การสร้างแบบประเมินความม่ันใจในการนำเสนองาน 
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความมั่นใจในการนำเสนองานจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  2.2 กำหนดจุดมุ่งหมายของการวัดความมั่นใจในการนำเสนองานของกลุ่มเป้าหมาย 
2.3 พัฒนาแบบประเมิน โดยนำนิยามความมั่นใจในการนำเสนองานมาสร้างแบบประเมิน

ความมั่นใจในการนำเสนองาน ที่มีลักษณะเป็นแบบประเมินพฤติกรรมในการนำเสนองาน 
  2.5 สร้างแบบประเมินความมั่นใจในการนำเสนองาน ซึ่งเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการ
นำเสนองานมีทั้งหมด 5 ด้าน ด้านละ 3 ข้อ คะแนนเต็มของแต่ละข้อเท่ากับ 5 คะแนน คะแนนเต็มของแต่ละ
ด้านเท่ากับ 15 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ดังนี้  
   สามารถแสดงพฤติกรรมได้ดีมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน  
   สามารถแสดงพฤติกรรมได้ดีมาก  ให้ 4 คะแนน 
   สามารถแสดงพฤติกรรมได้ดีปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
   สามารถแสดงพฤติกรรมได้น้อย  ให้ 2 คะแนน 
   สามารถแสดงพฤตกิรรมได้น้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน 
 
 ความสัมพันธ์ของระดับคะแนนจากแบบประเมินความมั ่นใจในการนำเสนองานและการแปล
ความหมาย 

1 - 15 มีความม่ันใจในการนำเสนองานอยู่ในระดับต่ำที่สุด 
15 - 30  มีความม่ันใจในการนำเสนองานอยู่ในระดับต่ำ 
31 – 45  มีความม่ันใจในการนำเสนองานอยู่ในระดับปานกลาง 
46 - 60  มีความม่ันใจในการนำเสนองานอยู่ในระดับสูง 
60 - 75  มีความม่ันใจในการนำเสนองานอยู่ในระดับสูงที่สุด 

2.6 หาความเที่ยงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดมุ่งหมายกับพฤติกรรมการนำเสนองาน 

2.7 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี ่ยวชาญ ( IOC) โดยผู้วิจัย
กำหนดเกณฑ์ว่าต้องมมีค่าเท่ากับ 1.00 เท่านั้นถึงจะถือว่าแบบประเมินความม่ันใจในการนำเสนองานสามารถ
นำไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2554) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเที่ยงตรงมีค่า เท่ากับ 
1.00 จึงสามารถนำไปใช้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ให้ตรวจสอบการสะกดคำ มีบางคำพิมพ์ไม่
ถูกต้อง 

2.8 ผู้วิจัยปรับแก้ไขแบบประเมินตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จัดทำแบบประเมินที่สมบูรณ์ 
2.9 นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
  3.1 แบบประเมินครอบคลุมในเรื่องกระบวนการและการดำเนินการจัดกิจกรรม สื่อประกอบ
กิจกรรม การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ตามของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังนี้  
   มีความพึงพอใจมากที่สุด ให้ 5 คะแนน  
   มีความพึงพอใจมาก ให้ 4 คะแนน 
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   มีความพึงพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
   มีความพึงพอใจน้อย ให้ 2 คะแนน 
   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
 เกณฑ์ในการแปลความหมาย ใช้เกณฑ์การประเมินค่าความหมาย แปลผลได้ดังนี้  

1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
2.50 - 3.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
3.50 - 4.49 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4.50 - 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

  3.2 ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำแบบประเมิน 
3.3 หาความเที่ยงตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

จุดมุ่งหมายกับข้อคำถาม 
3.4 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี ่ยวชาญ ( IOC) โดยผู้วิจัย

กำหนดเกณฑ์ว่าต้องมมีค่าเท่ากับ 1.00 เท่านั้นถึงจะถือว่าแบบประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้
รางวัลเสริมแรงทางบวกสามารถนำไปใช้ได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2554) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ พบว่า 
ค่าความเที ่ยงตรงมีค่า เท่ากับ 1.00 จึงสามารถนำไปใช้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะจากผู ้เชี ่ยวชาญ ดังนี ้ ให้
ตรวจสอบการสะกดคำ มีบางคำพิมพ์ไม่ถูกต้อง 

3.5 ผู้วิจัยปรับแก้ไขแบบประเมินตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จัดทำแบบประเมินที่สมบูรณ์ 
3.6 นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการประเมินความมั่นใจในการนำเสนองานของกลุ่มเป้าหมาย ก่อน
การใช้แผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 

2. ใช้แผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก จำนวน 5 แผน จำนวน 6 สัปดาห์  
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยประเมินความมั่นใจในการนำเสนองาน หลังการใช้แผนการสอนแบบ

ให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
4. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก หลัง

การใช้แผนการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความมั่นใจในการนำเสนองาน  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
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การนำเสนอข้อมูล 
นำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความ

เรียง ในการพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอน
แบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก ผู้วิจัยได้นำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต่อวิธีการ
สอนแบบใหร้างวัลเสริมแรงทางบวก 
 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ก่อนและ

หลังได้รับวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมั่นใจในการนำเสนองานโดยภาพรวม 
 
ก่อน/หลัง n คะแนนเต็ม �̅� S.D. ระดับ 
ก่อนใช้แผนการสอน 29 75 41.93 1.81 ปานกลาง 
หลังใช้แผนการสอน 29 75 66.14 2.13 สูงที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 41.63 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.81  หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
66.14 อยู่ในระดับสูงที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.13  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมั่นใจในการนำเสนองานรายด้าน 
(n=29) 
ความมั่นใจในการนำเสนอ
งานรายด้าน 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนได้รับวิธีการสอนแบบ
ให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 

หลังได้รับวิธีการสอนแบบ
ให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านความกล้าแสดงออก 15 9.24 0.83 ปานกลาง 13.51 0.69 สูงที่สุด 

ด้านความกล้าตัดสินใจ 15 8.07 0.75 ปานกลาง 13.03 0.73 สูงที่สุด 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 15 8.14 0.91 ปานกลาง 13.14 0.95 สูงที่สุด 

ด้านความมั่นคงทางจิตใจ 15 8.34 1.04 ปานกลาง 13.59 0.82 สูงที่สุด 

ด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์แวดล้อม 

15 8.14 0.74 ปานกลาง 12.86 1.12 สูงที่สุด 

คะแนนรวม 75 41.93 1.81 ปานกลาง 66.14 2.13 สูงที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น เท่ากับ 24.21 โดยด้านความมั่นคงทางจิตใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
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เท่ากับ 13.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 รองลงมา คือ ด้านความกล้าแสดงออกมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
13.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ส่วนด้านการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด เท่ากับ เท่ากับ 12.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.12 
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัล
เสริมแรงทางบวก 
 
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยต่อวิธีการ
สอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก 
(n=29) 
รายการ �̅� S.D. ระดับ 
1. เป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจ
ในตนเอง 

4.76 0.43 มากที่สุด 

2. เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 4.65 0.48 มากที่สุด 
3. ขณะทำกิจกรรมนักศึกษารู้สึกถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง สร้าง
กำลังใจ 

4.55 0.51 มากที่สุด 

4. มีข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 4.76 0.43 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.48 0.69 มาก 
6. กิจกรรมทำให้นักศึกษากล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกมากข้ึน 4.76 0.43 มากที่สุด 
7. กิจกรรมทำให้นักศึกษามีความรอบคอบในการตัดสินใจมากข้ึน 4.59 0.50 มากที่สุด 
8. กิจกรรมฝึกความอดทน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.65 0.48 มากที่สุด 
9. กิจกรรมทำให้มีความคิดเป็นของตนอง มีความม่ันใจในการนำเสนอ
งานต่อหน้าเพื่อน 

4.69 0.47 มากที่สุด 

10. กิจกรรมฝึกให้ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น 4.72 0.45 มากที่สุด 
11. กิจกรรมเปิดโอกาสให้ประเมินตนเองและเพ่ือน 4.83 0.38 มากที่สุด 
12. กิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ หรือวิชา
อ่ืน ๆ ได ้

4.76 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 โดยมีความพึง
พอใจในเรื่องกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประเมินตนเองและเพื่อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.38     อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างความม่ันใจในตนเอง มีข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม กิจกรรมทำให้นักศึกษากล้าคิด กล้าพูด 
กล้าแสดงออกมากขึ้น และกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ หรือวิชาอ่ืน ๆ ได้ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.76             ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนระยะเวลาในการดำเนิน
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กิจกรรมมีความเหมาะสม    มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับ
มาก  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาต่อวิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรง
ทางบวก ผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เสนอผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด พบว่า  
 ด้านบรรยากาศการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาตอบ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.82 
มีความเห็นว่า วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก มีความตื่นเต้น ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ มีความสุข เพราะ
ได้เห็นเพื่อนนำเสนองานในรูปแบบที่แปลกใหม่ และทุกคนมีความพยายามที่จะได้รางวัลจากอาจารย์และ 
เพ่ือน อาจารย์และเพ่ือนให้กำลังใจอยู่เสมอ ทำให้กล้าที่จะพูด อธิบายและนำเสนองานมากขึ้น 
 ด้านขั้นตอนการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 เห็นว่าควรจัดให้มี
การนำเสนอแบบกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เพราะการนำเสนอแบบกลุ่มทำให้นักศึกษามีความมั่นใจและกล้าที ่จะ
นำเสนองานมากขึ้น นักศึกษาจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 เห็นว่าขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่าง
เหมาะสม นักศึกษาจำนวน  
 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 82.76 เห็นว่าได้รับประโยชน์จากวิธีการ
สอบแบบนี้เป็นอย่างมากเพราะ เกิดทักษะการสื่อสารที่มีขั้นตอนชัดเจน ทำมีความมั่นใจในการนำเสนองาน
มากขึ้น         ซึ่งสามารถนำไปใช้กับวิชาอ่ืนๆได้ และมีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความมั่นใจในการนำเสนองานสูงกว่าก่อน
การจัดการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของ
การวิจัยที่ได้ตั้งไว้ จากการวิจัยทำให้ทราบว่าการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก (การให้รางวัล) มีส่วนช่วยให้
นักศึกษามีความม่ันใจในการนำเสนองานเพ่ิมมากขึ้น การเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และการเป็นผู้ฟังที่ดี สอดคล้องกับทฤษฎีเสริมแรงของ Cartson (1993 อ้างถึงใน อิชยา จี
นะกาญจน์ และสุวรี ศิวะแพทย์. 2554) ที่กล่าวว่า การเสริมแรงคือการเพิ่มความน่าจะเป็นของการแสดง
พฤติกรรมตอบสนอง โดยการให้สิ่งเร้าที่จะทำให้การตอบสนองนี้เพิ่มขึ้น เรียกว่าตัวเสริมแรงในการส่งเสริมให้
นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองในการนำเสนองาน ดังนั้น วิธีสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวก จึงต้องมี
กิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ ฝึกคิด ฝึกพูด ฝึกแสดงออก บรรยากาศในการเรียนต้องเป็นไปอย่างไม่น่าเบื่อ มี
ความสุข จูงใจให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2550 
อ้างอิงจาก Rimm & Masters. มปป.) ที่กล่าวว่า ตัวเสริมแรงที ่เป็นคำพูด สิ ่งของหรือคะแนนจะทำให้
นักศึกษามีพฤติกรรมที่มีความถี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ เช่น การให้นักศึกษาได้รับคำชมจากเพื่อนจะเป็นตัว
เสริมแรงให้นักศึกษามีความมั่นใจในการนำเสนองานต่อหน้าเพ่ือนมากข้ึน ซึ่งมีผู้วิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้
วิธีการเสริมแรง เช่น บัวสอน วงศ์สนิท (2546) ได้ศึกษาเรื่องผลของการเสริมแรงด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ควบคู่กับการใช้เบี้ยอรรถกรและการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการใช้หลักพรีแมค เพื่อพัฒนาการจำคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับการ
เสริมแรง ด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการใช้เบี้ยอรรถกรแบบทุกครั้ง การให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับ
การใช้เบี้ยอรรถกรแบบครั้งคราว การให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการใช้หลักพรีแมคแบบทุกครั้ง การให้ข้อมูล
ย้อนกลับควบคู่กับการใช้หลักพรีแมคแบบครั้งคราว มีความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิ มขึ้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับอิชยา จีนะกาญจน์ และสุวรี ศิวะแพทย์. (2554) ที่ได้ศึกษา
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ผลของการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยกิจกรรมต่อพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกุรุคุ จังหวัดนครพนม จำนวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความไม่ใส่
ใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 คนลดลง และสุริยะ ประทุมรัตน์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 39 คน โดยใช้
รางวัลในการเสริมแรงทางบวก ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ มีความ
กระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีความตั้งใจเรียนและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
และมีความเชื่อมั่นในการแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ จากการอ้างอิงดังกล่าวทั้งจากงานวิจัย ตำรา และ
เอกสารทางการจัดการศึกษา จึงสรุปได้ว่าการใช้วิธีการสอนแบบใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวกช่วยส่งเสริม
ให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความมั่นใจในการพูดนำเสนองาน หรือพูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 
นักศึกษาได้ฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งการให้รางวัลหรือคะแนนทั้งจากครูและเพื่อนเป็นเหมือนขวัญ
และกำลังใจให้นักศึกษามีความมั่นใจเพ่ิมมากข้ึนอย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  เนื่องจากระยะเวลาในการทำวิจัยมีช่วงเวลาจำกัด หากเพิ่มระยะเวลาในการจัดการสอนโดย
วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกจะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการนำเสนองานได้ดียิ่งขึ้น  
 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบอื่นเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการนำเสนองานของ
นักศึกษา เช่น วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น 
  2. ควรมีการใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลเสริมแรงทางบวกเพ่ือพัฒนาความสามารถในด้านอ่ืน
ให้กับนักศึกษา เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในด้านการบริหารเวลา 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
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