
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (  มกราคม – เมษายน 2565 ) วารสารศึกษาศาสตร์สาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอต้อนรับพุทธศักราช 2565  ในปีนี้ วารสารยังคงด าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นและ              

คัดสรรบทความที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการแก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง               

ทางวิชาการด้านการศึกษา ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา วารสารได้ท าการพิจารณาและคัดเลือกบทความต่าง ๆ               

อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ                

โดยขณะนี้ วารสารฯ อยู่ในระหว่างการเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI                 

ในรอบใหมท่ี่ก าลังจะมาถึง 

ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่าน ทีร่่วมกันน าเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม เพ่ือเผยแพร่ศาสตร์ด้านการศึกษา
เป็นจ านวนมาก กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
และยังคงเปิดรับบทความจากผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป  
 วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ   
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา  แก้วคง 
        บรรณาธิการวารสาร 

 
 
 
 
 
 



 
เจ้าของ   คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรฑีา  แก้วคง 
 

รองศาสตราจารย์ วิไลพร ธนสุวรรณ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมทุร์ทัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรสัแสง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเทีย่ง   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จ ารัส   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภสั มโนการณ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ โสวรรณี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งด ี   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกญัจน ์ทิพยเกษร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภสั แสงฮอง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์  ทองถาวร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจง้อักษร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ด ี    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่



อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกต ุ    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร ้   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.สริะ สมนาม    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู สุตานันท์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.พรสุดา อินทร์สาน   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวค า    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดษิฐ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธดิา นกุูลธรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศริ ิ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนานุกุล  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศกัดิ์ พุ่มอินทร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลรัชต์ แก้วดี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรุ้ง ซาวสุภา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล   สถาบันการพลศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ   มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ   มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ ์  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน   มหาวิทยาลยัพะเยา 
อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์   มหาวิทยาลยัพะเยา 
อาจารย์ ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม   มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุะ วุฒิพรหม   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบตุร   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.โชคศลิป์ ธนเฮือง    มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
อาจารย์ ดร.ศักดิด์า น้อยนาง    มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิตพิรเทพิน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝา่ยค าตา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร มหาวิจิตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา  ปัญญา  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 



 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็ 

เจ้าพระยา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ   โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ 
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร มหาวิทยาลยัมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  พุกเจริญ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วชัิยดิษฐ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
อาจารย์ ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พะวงษ ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รกักะเปา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธ์ิพงษ์ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยนืยง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศร ี มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกญัญา แช่มช้อย มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษ์ อุดมรัตน ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริินภา กิจเกื้อกูล มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา มหาวิทยาลยันเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรช สอาดเอี่ยม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย อินตา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาที่มาและความส าคัญของประเพณียี่เป็งล้านนา และ ประเพณีลอยกระทง ทั้งทางด้านมานุษยวิทยาและด้าน
ดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอพยพหลักจากสองชาติพันธุ์ ได้แก่ 1) ชาวไตจากประเทศจีนมายังอาณาจักรล้านนาตอน
เหนือของไทยและ 2) ชาวมอญจากเมืองกลิงคะ (ปัจจุบันคือ รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย) มายังอาณาจักรโบราณในบริเวณ
ตอนกลางถึงตอนใต้ของไทยและขอมโบราณ ทั้งสองกลุ่มได้น าเข้ามาทั้งความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ภาษา และปฏิทิน  
การสืบค้นพบร่องรอยส าคัญ คือชาวไตล้านนา เรียกระบบหนไทว่า “แม่ปีและลูกปี” ซึ่งคล้ายกับทีใ่ช้ในราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ของจีน ยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า พบว่ามีเทศกาลเซี่ยหยวนเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งน้ า ในวันเพ็ญเดือน 10 
ของจีน (เดือน 12 ของไทย) ตรงกับประเพณีลอยกระทง  ช่ือ “ลอยกระทง” เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
สมัยสุโขทัยเรียก “ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ”  ตรงกับวันตรุษปีใหม่ตามปฏิทินมหาศักราชที่เคยใช้ทั้งอาณาจักรสุโขทัยและ
อยุธยารวมถึงขอมโบราณ โดยนับเอาวันเพ็ญเดือนกฤตติกาในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่ากระทง
ประดิษฐ์ทรงดอกบัวที่น ามาใช้บูชาพระแม่คงคา อาจจะเป็นการผสมผสานความเชื่อประเพณีทั้งลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธจาก
จีนกับศาสนาฮินดูประเพณีบาหลียาตราจากเมืองกลิงคะ เหตุที่วันเพ็ญเดือนกฤตติกาได้ถูกน ามาเกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่
ของคนสมัยโบราณ ทางด้านดาราศาสตร์ พบว่าก่อนยุคพระเวท (1500 – 600 ปีก่อนคริสตศักราช) เมื่อดวงจันทร์เต็มดวงอยู่
ในฤกษ์กฤตติกา หรือกลุ่มดาวลูกไก่ขณะที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกจะตรงกับวันศารทวิษุวัต ที่ส าคัญวันเพ็ญเดือน 12 ได้ถูก
น ามาใช้ในการปรับปฏิทินจันทรคติให้สอดคล้องกับปีสุริยคติ เป็นการตรวจสอบปีอธิกมาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ค าส าคัญ:  ลอยกระทง ยีเ่ป็ง เพ็ญเดือนสิบสอง กฤตติกา ปีใหม่ทางจันทรคต ิ  

mailto:cherdsak.s@cmu.ac.th
mailto:korakamon@narit.or.th
mailto:siramas.k@cmu.ac.th
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ABSTRACT 

 
 This paper investigates the origins and significance of Lanna’s Yee Peng Festival and Thai’s Loy 

Krathong Festival in terms of anthropological and archaeoastronomical aspects.  According to 

anthropological studies, two ethnic groups migrated and then settled in the region of modern-day Thailand: 

(1) the Tai people migrated from China into the northern region, Lana Kingdom; (2) the Mon people migrated 

from ancient Kalinga (now the Orissa state of India), into the central region as well as the ancient Khmer 

Kingdom.  Both groups of settlers carried along with their beliefs, religions, traditions, languages, and 

calendrical systems.  We find that the Lanna Tai people name their calendar years as “Mother-Child” years 

(Mae Pee-Look Pee) in the Hontai system, which is similar to the “Stems-Branches” in the sexagenary cycle 

of China during the Eastern Han dynasty. During the Han dynasty, all beliefs, religions, including traditions 

and norms were influenced by Confucianism and Taoism.  The worship of the Deity of Water, expressed 

through the Xiayuan Festival, is set to celebrate on the full moon day of the 10th Chinese lunar month that 

coincides with the 12th Thai lunar month or Thai’s Loy Krathong Festival. This day on the full moon day of 

Krittika was previously regarded as the New Year Eve according to the Saka calendar during the period of 

Sukhothai, Ayutthaya, and the ancient Khmer kingdoms. We apply archaeoastronomy involving lunar 

mansions, zodiac signs, and constellations to study why the full moon day of Krittika was related to the 

New Year Festival in ancient times.  We find that before the Vedic age (1500 – 600 B.C.), the Autumnal 

Equinox had been set to the day a full moon residing in the Krittika Nakshatra (the Pleiades) while the sun 

entering into Vrishchika Rashi (Scorpio).  In addition, we find that the word “Loy Krathong” was first used in 

King Rama III of the Rattanakosin era.  Early in the Sukhothai era, the festival literally was called “Phao Tien 

Len Fai.”  The lotus shape floater (Krathong) used to worship the Hindu Goddess of water (Phra Mae 

Khongkha) nowadays results from mixed beliefs from Taoism, Chinese Buddhism, and Hinduism’s Bali Jatra 

Festival from Kalinga.  More importantly, local astronomical wisdom has used the full moon of the 12th 

lunar month to align the Thai lunar calendar to the solar calendar from ancient times until the present 

days. 

 
KEYWORDS:  Yee Peng, Loy Krathong, Full moon of 12th month, Krittika, Lunar New Year 
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บทน า 
 บทความวิจัยนี้เป็นผลงานของการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้แบบองค์รวม รายวิชาวิทย์คณิตบู รณาการ 

หน่วยการเรียน (โมดูล) “ลอยกระทง” หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการก ากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (โครงการ วมว-มช.) ซึ่งคณาจารย์

ผู้สอนได้รวบรวมจากค าถามที่นักเรียนสงสัยมาสู่การค้นหาค าตอบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 “ประเพณียี่เป็ง” หรือประเพณีเดือนยี่ของภาคเหนือ ค าว่า “ยี่” แปลว่า “สอง” ส่วน “เป็ง” แปลว่า “เพ็ญ” จัดขึ้นใน

วันเพ็ญเดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา ซึ่งตรงกับประเพณีลอยกระทง ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 12 ของจันทรคติไทย จาก

การศึกษาพบว่า ที่มาและความส าคัญของทั้งสองประเพณีมีความแตกต่างกัน อาทิ เช่น ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ฤดูกาล วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชนชาติ แต่ละท้องถิ่น และแต่ละยุคสมัย เป็นต้น 

 ทั้งประเพณีลอยกระทงและประเพณียี่เป็งมีความเกี่ยวข้องกับน้ า แต่มีความแตกต่างกันทางด้านความเช่ือ ส าหรับใน

ยุคปัจจุบันเชื่อว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคา ทั้งนีไ้ม่ปรากฏแน่ชัดว่าเริ่มต้นเมื่อใด เพราะไม่ใช่ความเชื่อดั้งเดิมของคนล้านนา 

แม้คนล้านนามีการนับถือฤๅษีส าคัญ ๆ อาทิ ฤๅษีวาสุเทพ สุกกตันฤๅษี แต่ตามต านานต่าง ๆ ของล้านนานั้นไม่ปรากฏการนับ

ถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาก่อน (Ongsakun, Millar, Tanratanakul & Barron, 2005) ประเพณียี่เป็งนั้นยึดตาม

ปฏิทินทางล้านนา (ปักขะทืนล้านนา) เป็นปฏิทินจุลศักราช ที่ใช้มาตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรล้านนาในปี พ.ศ. 1839 และ

ปัจจุบันยังคงใช้เป็นปฏิทินจันทรคติของไทย  ต่างจากอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาที่ใช้ปฏิทินมหาศักราชมาก่อน จนกระทั่ง

กรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นประเทศราชของกรุงหงสาวดีในปี พ.ศ. 2112 จึงเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินจุลศักราชแทน ปฏิทินท้ังสองแม้

เป็นปฏิทินสุริยจันทรคติ  (lunisolar calendar) ที่อิงการค านวณตามคัมภีร์สูรยสิทธานต์ ของวราหะมิหิรา (Surya 

Siddhanta of Varahamihira) แต่การนับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของเดือนแตกต่างกัน ปฏิทินจุลศักราชจะเริ่มต้นเดือนในวัน

ขึ้น 1 ค่ า และสิ้นสุดในวันแรม 14 ค่ า (ในเดือนคี่ หรือเดือนท่ีมี 29 วัน) หรือแรม 15 ค่ า (ในเดือนคู่ หรือเดือนท่ีมี 30 วัน) ส่วน

ปฏิทินมหาศักราชนับเริ่มต้นเดือนในวันแรม 1 ค่ า และสิ้นสุดในวันเพ็ญหรือวันข้ึน 15 ค่ า จะเห็นได้ว่าเคยมีการใช้ระบบปฏทินิ

ที่แตกต่างมาก่อน  แต่ปัจจุบันได้ใช้ปฏิทินจุลศักราชแบบเดียวกันเป็นปฏิทินจันทรคติทางการของไทย นอกจากนี้มีงานวิจัย

พบว่าสามารถใช้วันเพ็ญเดือน 12 ตามจันทรคติไทยในการตรวจสอบปีอธิกมาสด้วย (Saelee, Tawonatiwas & Yodintra, 

2018) 

 บทความวิจัยด้านโบราณดาราศาสตร์นี้ เป็นการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม โดยการค้นคว้าและรวบรวมทั้งทางด้าน

มานุษยวิทยาและดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นที่มาและความส าคัญของ ประเพณียี่เป็งล้านนา ประเพณี

ลอยกระทง และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ในการตรวจสอบฤดูกาลของบรรพชนไทย ตลอดจนถึงตาม

รอยการใช้ระบบหนไทเช่ือมโยงการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่พูดภาษาตระกูลไท-กะไดจากประเทศจีน และการใช้ปฏิทิน

มหาศักราชเช่ือมโยงกลุ่มชาติพันธุ์มอญที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมรจากแคว้นกลิงคะ การท าปฏิทินที่อิงต าแหน่งดวงจันทร์ 

(ฤกษ์) ดวงอาทิตย์ (ราศี) และดวงดาว ศึกษาถึงที่มาวันเพ็ญเดือนกฤตติกาหรือเดือน 12 จึงเป็นวันตรุษปีใหม่ของผู้คนตั้งแต่

สมัยขอมโบราณ มาจนถึงสุโขทัยและอยุธยาก่อนปี พ.ศ.2112 เนื่องจากความต้องการของผู้คนที่จะวางแผนเพาะปลูกให้

แม่นย าและตรงกับฤดูกาล จึงมีปรับปีจันทรคติให้สอดคล้องกับปีสุริยคติ โดยมีการก าหนดปีอธิกมาสขึ้น ประเด็นเรื่องการวาง

แผนการเพาะปลูกให้ตรงฤดูกาลนั้นส าคัญมากกับความอยู่รอดของคนสมัยโบราณ 
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การศึกษาท่ีมาประเพณีย่ีเป็งและประเพณีลอยกระทง ด้านมานุษยวิทยา 
 ปัจจุบันเมื่อถึงวันเพ็ญดือน 12 หรือ เดือนยี่เหนือ คนไทยจะจัดเตรียมท ากระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น 

หยวกกล้วยและดอกบัว น ามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้เครื่องสักการบูชา ก่อนท าการลอยในแม่น้ า

ก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวัง มีหลากหลายความเช่ือเกี่ยวกับการลอยกระทง อาทิ ลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์ ส าหรับคติ

พราหมณ์เพื่อบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์ในเกษียรสมุทร บ้างก็เช่ือว่าลอยกระทงเพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา ส าหรับคติ

พุทธเช่ือว่า ลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจ าพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดงึส์ 

เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา บ้างก็เช่ือว่าลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่ริมแม่น้ านัม

มทานที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ นอกจากนี้ยังปรากฏความเช่ือส าหรับคนที่เกิดปีจอ เช่ือว่าลอยกระทง

เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นท่ีบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า ทั้งหมดนี้เป็นการผสมผสานความเช่ือ จารีต 

ประเพณีจากการอพยพและติดต่อจากกลุ่มคนหลากหลายทั้งเช้ือชาติและเผ่าพันธุ์ผ่านกาลเวลายาวนาน แต่ก่อนหน้านั้นทั้ง

ประเพณียี่เป็งและประเพณีลอยกระทงมีที่มาที่แตกต่างกัน ดังจะกล่าวต่อไป 

 ความเป็นมาของประเพณียี่เป็งของล้านนา 

 การวิเคราะห์ทางดีเอ็นเอ พบว่าคนล้านนาส่วนใหญ่เป็นคนไตที่อพยพมาจากจีนตอนใต้ (จตุพล ค าปวนสาย, 2563) 

นอกจากดีเอ็นเอแล้ว ยังยืนยันได้ด้วยกลุ่มภาษา และพันธุ์ข้าว ที่เหมือนกัน การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ไตได้น าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นจากบรรพบุรุษของตนมาด้วยทั้ง จารีต และความเชื่อ รวมถึงปฏิทิน 

1. ประเพณียี่เป็งในดินแดนล้านนา 

 ประเพณียี่เป็งนั้นถือว่าเป็นประพณีเก่าแก่ของล้านนา ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัยตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 14 ได้มีพิธีลอย

โขมด ที่ท าในค่ าคืนของวันเพ็ญเดือนยี่ มีการจัดแต่งเครื่องสักการบูชาใส่กระทง จุดธูปเทียนและน าปล่อยลงในน้ า เมื่อแสงไฟ

กระทบกับน้ า เกิดเป็นเงาขึ้นวับ ๆ แวม ๆ มองเห็นเป็นเสมือนแสงพะเนียงไฟผีโขมด ซึ่งผีโขมดนี้เป็นชื่อเรียก ผีป่าท่ีออกหากิน

ในเวลากลางคืน มีพะเนียงไฟมองเห็นเป็นระยะอย่างผีกระสือ ชาวล้านนาจึงเรียกว่า “ลอยโขมด” (มณี พยอมยงค์, 2547) 

ประเพณีลอยโขมดยังคงจัดต่อเนื่องที่จังหวัดล าพูนจนถึงปัจจุบัน 

 ส าหรับประเพณีลอยกระทงนั้น คนล้านนาส่วนใหญ่ในยุคสมัยพระเจ้ากาวิละ (ครองราชย์ พ.ศ. 2325 – 2359) ยังไม่

ค่อยรู้จัก เพิ่งเริ่มมีการเริ่มจัดประเพณียี่เป็งซึ่งตรงวันลอยกกระทงไทยโดยให้ถือเป็นวันส าคัญทางศาสนาที่ต้องไปท าบุญที่วัด

หลังจากล้านาผนวกเข้ากับสยาม (ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม, 2541, น. 65) กล่าวกันว่าพระ

ราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นผู้ริเริ่มการลอยกระทงที่เชียงใหม่เป็นคนแรก โดยจุดเทียนบนกาบมะพร้าวท่ีท าเป็นรูปเรือเล็ก หรือ

รูปหงส์ และใช้ท่อนไม้ปอท าเป็นรูปเรือ แต่ยังไม่เป็นที่นิยม เพราะชาวบ้านทั่วไปนิยมการประดับตกแต่งด้วยโคมหรือผางประ

ทีส (ผางประทีป) มากกว่า 

 นอกจากน้ีคนล้านนานิยมปล่อยว่าวฮม หรือโคมลอย เป็นโคมที่ใช้ความร้อนในการพยุงให้ลอยขึ้นไปในอากาศ ปราชญ์

ล้านนาร่วมกับพระสงฆ์สมยัก่อนทุกวัด จะปล่อยว่าวฮมช่วงสาย ๆ ตามลานวัดเพื่อดูทิศทางลม หากว่าวฮมลอยไปทางตะวันตก

เฉียงใต้ นั่นหมายความว่าลมหนาวจากจีนพัดผ่านมาแล้ว ถึงฤดูกาลปลูกข้าวเหนียว  แต่สมัยปัจจุบันเช่ือว่าการปล่อยว่าวฮม

พร้อมกับสวยดอกไม้ธูปเทียนที่น าผูกติดกับตัวว่าวขึ้นไป เพื่อสักการะพระเกศแก้วจุฬามณี หรืออีกความเช่ือว่าการปล่อย

ว่าวฮมสามารถปล่อยเคราะห์ได้ ว่าวฮมจะแตกต่างจากว่าวไฟหรือโคมที่ใช้ปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงกลางคืน ซึ่งนิยมเมื่อ
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ไม่นานมานี้ วิธีการท าใช้หลักการเดียวกันกับการท าว่าวฮมแต่มีขนาดเล็กกว่า แม้จะสวยงาม แต่ก็เป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ปัจจุบันประเพณียี่เป็งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ได้หลอมรวมเอาทั้งความเช่ือ ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยว 

กลายเป็นเทศกาลท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัด ดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมงานลอยกระทงจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจ านวนมาก ตามวัดต่าง ๆ ได้รื้อฟื้นการประดับประดาด้วยโคมยี่เป็ง รวมถึงแขวนประดับตกแต่งตามอาคาร

บ้านเรือน โคมมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 

2. การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ไตกับระบบหนไท 

 Coedès (1968) ระบุว่า ในช่วงราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. 338 – 763) บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ไท/ไตเคยอาศัยอยู่ทาง

ตอนใต้ของแม่น้ าแยงซีเกียงใกล้ ๆ ทะเลสาบไต (Tai lake) ต่อมาอพยพไปทางตะวันตกเฉียงใต้จนถึงยูนนาน (Yunnan) บาง

กลุ่มอาศัยอยู่ในจีน และหลายกลุ่มได้เดินทางต่อไปยังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ

ประเทศไทย (Kutanan et al., 2017) คนไตล้านนารวมถึงชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทางภาคเหนือที่ใช้ภาษาไท-กะได ทานข้าวเหนียว

พันธุ์จาปอนิก้า (japonica rice) ซึ่งพันธุ์นี้เมล็ดจะมีรูปร่างป้อมและสั้น พบว่าเริ่มปลูกที่ทางตอนใต้ของลุ่มแม่น้ าแยงซีเกียง 

ก่อนที่จะแพร่หลายไปยังอาณาจักรโบราณต่าง ๆ โดยเฉพาะอาณาจักรล้านนา บางงานวิจัยพบว่ากลายเป็นข้าวจ้าวสายพันธ์ุ

อินดิก้า (indica rice) ของอินเดียที่เมล็ดมีรูปร่างยาวและเรียว ล้วนแต่มีต้นก าเนิดมาจากข้าวพันธุ์จาปอนิก้านี้ทั้งสิ้น (Ma et 

al., 2016; Zheng et al., 2016) ข้าวเหนียวพันธุ์นี้ไม่ทนต่อความช้ืนจึงต้องปลูกในฤดูหนาว ปัจจุบันข้าวพันธุ์น้ีจะรู้จักว่าเป็น

ข้าวญี่ปุ่น แม้ปัจจุบันพบว่าชาวนาได้เปลี่ยนมานิยมปลูกข้าวพันธุ์อินดิก้า  แต่อย่างไรก็ตามจากหลักฐานพันธุ์ข้าวสมัยโบราณที่

พบเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวเม็ดสั้นป้อม ไม่ใช่เม็ดเรียวยาวเหมือนข้าวจ้าว (โขมสี แสนจิตต์, 2553) จากความเช่ือมโยงด้านภาษา

และพันธุ์ข้าวเช่ือได้ว่าคนไทล้านนาอพยพมาจากจีน 

 นอกจากนี้มีประเด็นเช่ือมโยงส าคัญอีกด้าน คือการใช้ปฏิทินที่เรียกว่า “ระบบหนไท” คนล้านนาใช้ระบบหนไทแบบ

จีน เรียกว่า “ปีไท”/“วันไท” โดยจับคู่แม่ปี 10 ช่ือ กับลูกปี 12 ช่ือ จากหลักฐานเชื่อมโยงการใช้ระบบหนไทบนหลังกระดอง

เต่ายุคราชวงศ์ชาง (1222 – 578 ปีก่อน พ.ศ.) เป็นการใช้ระบบการนับวันโบราณ เรียกว่า กานจือ (ต้นกับกิ่ง) ประกอบขึ้น

จาก 10 เทียนกาน (ต้นฟ้า) และ 12 ตี้จือ (กิ่งดิน) จับคู่กัน เป็นช่ือวัน 60 ช่ือ ซี่งถูกใช้จนถึงยุคราชวงศ์โจว (578 – 226 ปีก่อน 

พ.ศ.) ต่อมาในสมัยพระเจ้าซุ่นตี้ (พ.ศ. 669 – 687) ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (พ.ศ. 568 – 763) จึงน าระบบล าดับวันพร้อมช่ือ

กานจือมาใช้ล าดับปีด้วย และได้เปลี่ยนค าว่า “ต้นฟ้ากับกิ่งดิน” มาเป็น “แม่กับลูก”  เป็นเพียงราชวงศ์เดียวที่ใช้ช่ือ “แม่กับ

ลูก” ไม่ปรากฏมีการใช้ในราชวงศ์อื่น ประเด็นนี้ส าคัญมาก ท าให้สันนิษฐานได้ว่าคนไทหรือไต โดยเฉพาะอาณาจักรเชียงรุ่ง

ของไทลื้อเรียกช่ือระบบนี้ว่า “แม่กาบใจ้” ใช้แม่กับลูก จึงน่าจะน าระบบหนไทมาใช้จากสมัยฮั่นตะวันออกนี้ ชาวไทลื้อคงใช้

ศักราชหนไทมาก่อนจุลศักราช พบว่าเอกสารไทลื้อโบราณบันทึกสองศักราชควบคู่กันจนถึงปัจจุบัน (ยุทธพร นาคสุข, 2548; 

วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, 2552) หลักฐานการใช้ระบบหนไทของคนล้านนาปรากฏในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น  ซึ่งมีเนื้อความ

กล่าวถึงวันสร้างเมืองเชียงใหม่ใน ปีรวายสัน วันไทยเมิงเปล้า คนล้านนาเรียกระบบหนไทนี้เหมือนไทลื้อว่า “แม่กาบใจ้” ตาม

ช่ือปีแรกในล าดับหกสิบปี ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า คนไตล้านนาอาจจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อพยพลงมาจากจีนซึ่งเคยได้รับ

อิทธิพลจากสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกที่ใช้ระบบก้านจือ 
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3. กลุ่มชาติพันธุ์ไตกับลัทธขิงจื้อและลัทธิเต๋า 

 ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเต๋า มีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่น ทั้งด้านความเช่ือ จารีต และประเพณี เริ่มต้น
เมื่อ พ.ศ. 348 ลัทธิขงจื๊อมีการบูชาฟ้า ดิน ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ พระจักรพรรดิทรงท าพิธีบูชาฟ้า ในวันเหมายันทางทิศ
ใต้ปักกิ่ง ขุนนางท าพิธีบูชาดิน ในวันครีษมายัน ทางทิศเหนือปักกิ่ง (Blodget, 1899) ข้าราชการท าพิธีบูชาพระอาทิตย์  ใน
วันวสันตวิษุวัตทางทิศตะวันออก และท าพิธีบูชาพระจันทร์ ในวันศารทวิษุวัตทางทิศตะวันตก (Monica, 2004) เป็นไปได้ว่า
คนไตก่อนจะอพยพมาอาศัยทางภาคเหนือของไทยได้รับความเชื่อ จารีต และประเพณีแบบฮั่นมาก่อน คนไตน่ามีความรู้เรื่อง
ต าแหน่งดวงอาทิตย์ทั้งสี่วันส าคัญนี้ด้วย ส าหรับความเช่ือเรื่องสามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (三官大帝: Sānguān Dàdì) ในลัทธิเต๋า
โบราณ (Huang, 2001) ได้แก่ เทพเจ้าแห่งฟ้า (天官: Tiānguān) เทพเจ้าแห่งปฐพี (地官: Dìguān) และเทพเจ้าแห่งน้ า (水官: 
Shuǐguān) ชาวฮั่นเช่ือว่าเทพเจ้าแห่งฟ้า บันดาลความมั่งมีศรีสุข จัดเทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival) หรือ เทศกาลหยวน
เซียว ยึดเอาวันเพ็ญหลังวันตรุษจีน หรือ วันเพ็ญเดือน 1 ตามจันทรคติจีน เทพเจ้าแห่งปฐพี มีหน้าที่อภัยโทษ ปกปักษ์รักษา
โลกมนุษย์  มีการไหว้วิญญาณบรรพบุรุษในวันเทศกาลสารทจีน เรียกว่า จงหยวนเจี๋ย (Hungry Ghost Festival) จัดในวัน
เพ็ญเดือน 7 ตามจันทรคติจีน และเทพเจ้าแห่งน้ า จัดเทศกาลเซี่ยหยวนเจี๋ย  (Xiayuan Festival) เพื่อบูชาและขอขมาเทพเจา้
แห่งน้ า  จัดตรงกับวันเพ็ญเดือน 10 ตามจันทรคติจีน ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของไทยหรือวันลอยกระทง หรือวันยี่เป็งล้านนา 
ความเช่ือเกี่ยวกับเทพเจ้าทั้งสามอาจจะหลอมรวมประเพณีทั้งสามของจีนมาเป็นประเพณียี่เป็งแบบล้านนา เช่น การประดับ
โคมเพื่อขอเทพแห่งฟ้าประทานโชคลาภ การจุดผางประทีปเพื่อขออภัยโทษจากเทพแห่งปฐพี และบูชาน้ าเพื่อขอขมาเทพแห่ง
น้ า สะเดาะเคราะห์และขจัดทุกข์ภัย แต่การประดิษฐ์กระทงทรงดอกบัว น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางภาคกลาง รวมถึง
ประเพณีลอยโขมดนั้น คาดว่าได้รับอิทธิพลของชาวมอญจากอาณาจักรละโว้ ซึ่งไม่ใช่จารีตและประเพณีดั้งเดิมของชาวไต 

 ความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงภาคกลาง 

 ประเพณีลอยกระทงของคนไทยภาคกลางนั้น พบว่าได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทั้งพิธีกรรม ความเช่ือ 
ประเพณีที่ยึดเอาวันทางจันทรคติอิงตามปฏิทินมหาศักราช ซึ่งมปีระเพณีต้นแบบท่ีมาพร้อมกับการอพยพของชาวอินเดีย รวม
กับการอพยพของคนจีนและชนชาติอื่น ๆ เมื่อมารวมกับประเพณีตามฤดูกาลของคนท้องถิ่น จึงเกิดเป็นประเพณีที่มีการ
ผสมผสานกันขึ้นอย่างลงตัว 

1. หลักฐานเกี่ยวกับลอยกระทงของไทย 

 ประเพณีลอยกระทงนับเป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของทั้งหลวงและราษฎร์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ในสมัยนั้นไม่ได้
เรียกช่ือประเพณีนี้ว่าลอยกระทง หลักฐานปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง (ครองราชย์ พ.ศ.1822 – 1842) หลักที่ 1 
ด้านที่ 2 มีเนื้อความว่า “ดูท่านเผาเทียนเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้ ดังจักแตก…” จากเนื้อความน่าจะมีการเผาเทียน และจุดดอกไม้
ไฟกันอย่างครึกโครม ต่อมาสมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานในเอกสารบันทึกกล่าวถึง พระเจ้าแผ่นดินต้องเสด็จไปประกอบพิธี
หลวงเกี่ยวกับน้ าหลายพิธีเพื่อความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง มีทั้งขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมา รค พิธีไล่น้ า
เพื่อให้น้ าลดก่อนฤดูเก็บเกี่ยว พิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ -ฮินดู อันเป็นต้นแบบของพิธีลอยกระทง
ภายหลัง ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นว่าบ้านเมืองมีความมั่นคง การศึกสงครามลดลง จึงทรง
โปรดให้มีการฟื้นฟูประเพณีและพิธีกรรมขึ้นมาใหม่ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง ต ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศ โดย
สมมติ นางนพมาศเป็นสนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย ได้ประดิษฐ์กระทงใบตองขึ้นครั้งแรก ดังนั้นค าว่า “ลอยกระทง” 
จึงเป็นค าที่ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ยุคต้นรัตนโกสินทร์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2558) ในส่วนหลักฐานจากหนังสือพระราชพิธี
สิบสองเดือน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงประเพณีนี้โดยเรียกช่ือว่า 
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“ประเพณีลอยพระประทีป” นับแต่นั้นมาจึงมีการลอยพระประทีปในวันเพ็ญเดือนสิบสองของราชส านัก และสืบสานราช
ประเพณีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

2. วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินมหาศักราชของเขมรและสุโขทัย 

 จากจารึกในประเทศไทยเล่ม 3 ซึ่งรวบรวมจารึกอักษรขอมและจารึกสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะจารึกพ่อขุนรามค าแหง

ระบุเป็นปีมหาศักราช ปฏิทินมหาศักราช (Saka Calendar) ในอินเดียเหนือใช้นับเพ็ญถึงเพ็ญ (Purimanta) แต่อินเดียใต้ใช้

นับดับถึงดับ (Amanta) นับความยาวปีอิงตามปีสุริยคติ แบบ Babylonian คืออิงวันวสันตวิษุวัต แต่เริ่มต้นปีอิงตามจันทรคติ 

เริ่มเดือนแรกคือ เดือนกฤตติกา แบบ Macedonian Greek สันนิษฐานว่าเป็นช่วงศารทวิษุวัต (Saha & Lahiri, 1992, p.177) 

ส่วนแบบที่ใช้ในเขมร สุโขทัย และอยุธยา เป็นแบบเพ็ญถึงเพ็ญ คือ นับเริ่มต้นเดือนในวันแรม 1 ค่ าและสิ้นสุดในวันเพ็ญ จาก

บันทึกของโจว ต้ากวาน (周達觀: Zhōu Dáguān)  หนี่งในคณะทูตของเตมูร์ข่าน หรือฮ่องเต้เฉินจงแห่งราชวงศ์หยวน ผู้ใช้ชีวิต

อยู่ในอาณาจักรเขมรนานราว 11 เดือนหลังเดินทางมาถึงดินแดนแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 1839 (ปีเดียวกับปีทีส่ร้างเมือง

เชียงใหม่) ได้บันทึกวิถีชีวิตของชาวเมืองพระนครเอาไว้โดยละเอียด ซึ่งรู้จักในช่ือ  เจินล่าเฟิงถูจี้ (真臘風土記: "บันทึก

ขนบประเพณีเจนละ") ได้กล่าวถึงการประดับโคมทั่วทั้งพระนครในวันปีใหม่ เป็นวันเพ็ญเดือนกฤตติกาตรงกับเดือน 10 ของ

จีน (โจว ต้ากวาน, 2543) 

 ใน “ไตรภูมิพระร่วง” พระราชนิพนธ์ของพระยาลิไทย (ครองราชย์ พ.ศ. 1890 – 1911) กษัตริย์ล าดับที่ 6 ในราชวงศ์

พระร่วง เป็นพระราชโอรสของพระยาเลอไทย และพระราชนัดดาของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช บันทึกฤดูกาลไว้ดังน้ี ฤดูร้อน

เริ่มแรม 1 ค่ าเดือน 4 ถึงเพ็ญเดือน 7 ฤดูฝนเริ่มแรม 1 ค่ าเดือน 8 ถึงเพ็ญเดือน 11 และ ฤดูหนาวเริ่มแรม 1 ค่ าเดือน 12 ถึง

เพ็ญเดือน 3 (กรมศิลปากร, 2555) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นได้ใช้ข้างแรมเป็นต้นเดือนเหมือนกับเขมร นอกจากนี้มี

หลักฐานการใช้วันลอยกระทง เป็นวันสิ้นปี และวันแรม 1 ค่ าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ใน “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ซึ่งเป็นพระราช

นิพนธ์ของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2463)  มีข้อความตรงกันกับบันทึกในปี พ.ศ. 2483 

รัฐบาลนายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม ด้วยเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่  ท าไมวันขึ้นปีใหม่ ไปอยู่เดือนห้า  จึงได้เสนอ

พระราชบัญญัติปีปฏิทินหลวงต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยหลวงวิจิตรวาทการ รัฐมนตรี ความว่า…… 

”ชาติไทย ตั้งแต่ โบราณกาล เราได้ขึ้นปีใหม่เมื่อเดือนอ้าย โดยพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ร.4 ได้ทรงอธิบายว่า 

เราใช้วันแรม 1 ค่่า เดือนอ้าย เปน็วันต้นปี ฤดูหนาว หรือ เหมันต์ เป็นเวลาพ้นจากมืดมดิ ด้วยฤดูฝนเป็นฤดู

ครึ้มเหมือนกลางคืน โบราณจึงถือว่าเป็นปลายปี” 

จากหลักฐานทั้งหมดสามารถยืนยันได้ว่าวันเพ็ญเดือนกฤตติกานั้นเป็นวันสิ้นปีและวันถัดไปคือวันปีใหม่ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมา

ใช้ปฏิทินจุลศักราช ที่นับวันปีใหม่ตรงกับวันท่ีดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ เป็นเทศกาลสงกรานต์ เวลาผ่านไป ผู้คนก็เริ่มลืมเลือน 

ประเพณีเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในวันเพ็ญเดือน 12 จึงถือเป็นงานนักขัตฤกษ์ งานรื่นเริง บ้างเช่ือว่าทางพราหมณ์ฮินดูให้ถือว่า

เป็นการบูชาพระแม่คงคา ส่วนทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันส าคัญที่ต้องเข้าวัดท าบุญฟังธรรมในวันลอยกระทงหรือวันยี่เป็ง 

3. ประเพณีบาหลียาตราและการอพยพจากแคว้นกลงิคะ 

 โดยทั่วไปเช่ือว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ สันนิษฐานกันว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพิธีตามประทีป

หรือ ทีปาวลี (Deepavali) ของอินเดีย ซึ่งท าเพื่อบูชาพระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภ มีการจัดเทศกาลทั้งหมด 5 วัน โดยให้

วันท่ีสามตรงวันดับเดือนกฤตติกา ซึ่งไม่ได้จัดในวันเพ็ญเหมือนประเพณีลอยกระทง  อีกทั้งไม่มีความเช่ือมโยงเกี่ยวกับการบูชา

พระแม่คงคา หรือบูชาน้ าแต่ประการใด จึงไม่น่าจะเป็นต้นแบบของประเพณลีอยกระทง อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามีอีกประเพณี
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หนึ่งของอินเดียที่คล้ายกับลอยกระทงของไทยมากกว่า คือ ประเพณีบาหลียาตรา (Bālijātrā: Bali Jatra) จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญ

เดือนกฤตติกา เป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับน้ า จัดขึ้นเพื่อร าลึกถึง สามี ครอบครัว ท่ีได้ จุดตะเกียงออกเดินทางโดยล่องเรือเพื่อ

อพยพหรือไปท าการค้ายังเกาะชวา บาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันเพ็ญนี้ โดยเฉพาะยุค Maritime Southeast 

Asia Trade (เริ่มตั้งแต่ 300 ปีก่อนพุทธศตวรรษ) และอพยพครั้งใหญ่ช่วงสงครามกับพระเจ้าอโศกมหาราช ดังนั้นคนกลิงคะ

ยึดเอาวันเพ็ญเดือนกฤตติกา (ซึ่งพบว่าช่วงดังกล่าวจะมีลมพัดไปทางใต้ ท าให้สามารถเดินเรือไปยังทางใต้ได้) ถือเป็นวันเถลิง

ศก ฤกษ์งามยามดี โดยงานเฉลิมฉลองจะจัดขึ้นท้ังหมดเป็นเวลา 3 วัน ตรงริมฝั่งแม่น้ าในเมืองโอริสสา (Odisha) หรือ อดีตชื่อ

ว่า เมืองกลิงคะ (Kalinga) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอินเดีย ติดอ่าวเบงกอล โดยแม่บ้านจะร่วมกันเอากาบกล้วยมาท าเป็นเรือ 

แล้วบรรจุเมล็ดข้าวสาร ใบพลู และถั่ว จุดประทีบ เสมือนจ าลองการเดินทางของสามีและครอบครัว ถือเป็นการอวยพรให้

เดินทางโดยสวัสดิภาพ และร าลึกถึงคนที่อยู่ห่างไกล ชาวกลิงคะเดินทางมาค้าขาย และอพยพมายังดินแดนตะวันออกเฉียงใต้

มากที่สุด จากการศึกษาด้านพันธุกรรมพบว่ามอญลพบุรีบางกลุ่มมีดีเอ็นเอตรงกับชาวอินเดีย อีกทั้งยังมีประเพณีคล้ายบาหลี

ยาตราปรากฏในสมัยหริภุญชัย ช่ือว่า “พิธีลอยโขมด” คนล าพูนยังคงสืบสานประเพณีนี้มาจนทุกวันนี้ สันนิษฐานได้ว่าชาว

มอญจากอาณาจักรละโว้ ซึ่งเป็นเมืองของพระนางจามเทวีก่อนท่ีจะเสด็จมาสร้างอาณาจักรหริภุญชัย ในการศึกษาปรากฏว่า 

Y-DNA ของคนไทยโดยเฉพาะภาคกลาง อยู่ในจ าพวก O-M95* (Kutanan et al., 2019) เหมือนชาวมอญ-เขมร ซึ่งมีต้นทาง

มาจากแคว้นกลิงคะหรือเอเชียใต้ (Chaubey et al., 2011) 

4. ประเพณีลอยกระทงกับการผสมผสานประเพณีของจีน อินเดีย และเขมร 

 หลักฐานการลอยกระทงประดิษฐ์ทรงดอกบัวที่เก่าแก่ที่สุดพบ ณ ถ้ าหิน (ผา) หลงเหมิน เมืองลั่วหยาง มณฑล 

เหอหนาน ประเทศจีน ภาพขบวนเสด็จของจักรพรรดินีเหวินจ้าว หรือ พระนางบูเช็คเทียน (พ.ศ. 1168 – 1249) ปัจจุบันจัด

แสดงไวท้ี่ Nelson-Atkins Museum of Arts รัฐมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา (ภาพ 1: ซ้าย) พระนางบูเช็คเทียนนอกจากจะมีชื่อเสยีง

โด่งดังด้วยเป็นจักรพรรดินีหญิงคนเดียวของประเทศจีน แต่อีกด้านท่ีน่าสนใจคือพระนางเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยลด

ความส าคัญของลัทธิเต๋า ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า สันนิษฐานว่าพระนางเป็นผู้ริเริ่มท ากระทงทรง

ดอกบัวนี้ขึ้น และได้รับการสืบทอดต่อมาซึ่งปรากฏในภาพการลอยกระทงประดิษฐ์ทรงดอกบั วในเทศกาลจงหยวนเจี๋ย (วัน

สารทจีน วันเพ็ญเดือน 7 ตามเดือนจันทรคติจีน) เป็นภาพเขียนสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) ดังภาพ 1: ขวา  นั่น

แสดงว่าคนจีนลอยกระทงในวันสารทจีน 

 ตามบันทึกของโจวต้ากวาน ได้กล่าวถึงคนจีนที่อพยพมาแต่งงานกับผู้หญิงเขมรจ านวนมาก บ้างหนีทัพไม่ยอมกลับ 

บ้างมาค้าขาย แล้วเห็นว่าท่ีเขมรนี้อุดมสมบูรณ์ ค้าขายดี จึงสันนิษฐานได้ว่าคนจีนเหล่านั้นได้น าความเชื่อ จารีต และ ประเพณี

ของตนเองมาผสมผสานกับประเพณีของเขมร มีหลักฐานเกี่ยวกับการลอยกระทงที่เด่นชัดในภูมิภาคอุษาคเนย์ เป็นภาพ

แกะสลักหินอายุราว 800 ปี ท่ีระเบียงด้านทิศใต้ของปราสาทบายน นครธม (ภาพ 2) แสดงเป็นหลักฐานว่าการลอยกระทงมี

มาแล้วในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ภาพสตรีในราชส านักก าลังปล่อยสิ่งประดิษฐ์รูปทรงกลมลงในน้ าซึ่งตรงกับพระราชพิธีสิบ

สองเดือนกรุงกัมพูชาที่ระบุว่าในเดือนกัตติกหรือเดือน 12 นอกจากภาพลอยกระทงที่ปราสาทบายนยังปรากฏภาพเรือพยุหยา

ตราด้วย แม้ยุคหลังพระนคร เขมรได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันเพ็ญเดือนกัตติก (กัตติกามาส หรือ กฤตติกามาส) ไปเป็นวัน

เถลิงศกช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตามยังคงให้ความส าคัญวันเพ็ญเดือน 12 โดยก าหนดให้เป็น "พระราชพิธีพายเรือ 

ลอยประทีป ไหว้พระแข” (พระจันทร์) ซึ่งราชส านักกัมพูชายังสืบทอดมาตราบจนถึงวันนี้ เรียกว่า "เทศกาลน้ า” โดยถือเป็น

วันหยุดราชการถึง 3 วัน เพื่อระลึกถึงบุญคุณ และแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ าโขง  
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 ต่อมาในสมัยสุโขทัย พบว่ามีความใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ภาษา จารีต และประเพณีจาก

เขมร มีสายสัมพันธ์เชื่อมระหว่างสองอาณาจักร (พระมเหสีของพ่อขุนผาเมืองเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7)  สมัย

สุโขทัยไม่ได้เรียกว่าประเพณีลอยกระทง แต่เรียกว่า “ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ” ต่อมาในอาณาจักรอยุธยาได้สืบทอดรับเอา

ประเพณีของสุโขทัยมาใช้ เรียกว่า “ประเพณีจองเปรียง” จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เรียกช่ือการเฉลิมฉลองนี้ว่า “วันลอย

กระทง” ส าหรับล้านนาเมื่อรวมกับสยามจึงต้องรับเอาวันนักขัตฤกษท์ั้งหมดรวมถึงประเพณีลอยกระทงแบบภาคกลางมาด้วย 

 

 
ภาพ 1  ซ้าย: ภาพขบวนเสด็จของพระนางบูเช็คเทียน ขวา: ภาพการลอยกระทงประดิษฐ์ทรงดอกบวัในเทศกาลจงหยวนเจีย๋ 

ที่มา: ซ้าย: ภาพถา่ยโดย วรณัย พงศาชลากร ขวา: https://ori.hangzhou.com.cn/content/content_6648171.htm 

  
ภาพ 2  ภาพสลักกระทงที่ปราสาทบายน 

ที่มา: ภาพถา่ยโดย วรณัย พงศาชลากร  

https://ori.hangzhou.com.cn/content/content_6648171.htm
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การศึกษาประเพณียี่เป็งและประเพณีลอยกระทง ด้านดาราศาสตร์ 
 ในหัวข้อนี้ได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ปฏิทินมหาศักราชถึงนับเริ่มปีจันทรคติในวันเพ็ญเดือนกฤตติกา เมื่อดวงอาทิตย์ เข้าสู่

ราศีพิจิก ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในฤกษ์กฤตติกาหรือกลุ่มดาวลูกไก่ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ การใช้

ปฏิทินเพื่อวางแผนการเพาะปลูก และตรวจสอบฤดูกาลโดยการปรับปฏิทินจันทรคติเทียบกับปฏิทินสุริยคติ เรียกว่า “13 ดับ

บังคับ 13 เพ็ญ” ซึ่งใช้ในการตรวจสอบปีอธิกมาส เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เกือบจะสูญหายไปพร้อมกับพัฒนาการของระบบ

ปฏิทินปัจจุบัน 

 ฤกษ์ ราศีและดวงดาวในวันเพ็ญเดือนสิบสอง 

 การก าหนดวันเพ็ญเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยเป็นวันลอยกระทงนั้น เป็นการก าหนดการกลับมาเหมือนเดิม

หรือครบรอบของฤดูกาลที่มีผลต่อวิถีชีวิต โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม สัมพันธ์กับต าแหน่งดวงอาทิตย์ น่ันคือปฏิทิน มี

หลักฐานการอ้างต าแหน่งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ในพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมลงน้ า ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญ

เดือน 12 (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2463) กล่าวถึงการก าหนดวันเพื่อยกโคมบอกปีอธิกมาส (ภาพ 3)  โดยใช้ 1) การค านวณ

ปฏิทินจันทรคติ ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ 2) การสังเกตต าแหน่ง (ฤกษ์) ดวงจันทร์เพ็ญซึ่งดวงอาทิตย์ต้องอยู่ (ราศี) ตรงข้าม และ 

3) การสังเกตการขึ้น-ตกของดวงดาวที่สว่างโดดเด่น และสัมพันธ์กับต าแหน่งตรงข้ามที่ดวงอาทิตย์อยู่ด้วย ในที่นี้คือดาวลูกไก่

ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดเริ่มต้นของราศีพิจิก  ปัจจุบัน ถ้าพิจารณาต าแหน่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เทียบกับดวงดาวจากแผนที่

ดาวในวันเพ็ญเดือน 12 ดังภาพ 4: ซ้าย เป็นวันลอยกระทง (19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ปีนี้เป็นปีอธิกมาส) ดวงจันทร์จะอยู่

บริเวณกระจุกดาวลูกไก่ เรียกว่า กฤตติกาฤกษ์ ขณะที่ดวงอาทิตย์ยังอยู่ในราศีตุลย์แต่ก าลังจะเริ่มเข้าสู่ราศีพิจิก ความคลาด

เคลื่อนในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับในอดีตอาจเป็นไปได้ เนื่องจากความแตกต่างกันของกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดอธิกมาส จาก

การค านวณด้วยคัมภีร์สุริยยาตร์ในวันขึ้น 15 ค่ าเดือนกฤตติกา จ.ศ.1383 ณ เวลาเที่ยงคืน ได้ต าแหน่งพระอาทิตย์และ

พระจันทร์เป็น ราศี7 เข้าไปแล้ว 2º 55ʹ และ ฤกษ์3 เข้าไปแล้ว 2º 57ʹ ตามล าดับ แสดงดังภาพ 4: ขวา พระจันทร์มีดิถี 15 

และนาทีดิถี 32 หมายความว่า ต าแหน่งพระจันทร์ท ามุมกับพระอาทิตย์ 186.4º 

 

ภาพ 3  ข้อความกล่าวถึงการใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ในประเพณีโบราณ ส่วนหน่ึงของหน้า 10 ของหนังสือ 
ที่มา: พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั, 2463 
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ภาพ 4 ซ้าย: แผนที่ดาวแสดงดวงอาทิตย์เข้าสูร่าศีพิจิก ขณะที่ดวงจนัทร์อยู่ในฤกษ์กฤตติกาหรือกลุ่มดาวลูกไก ่ 

เส้นสีแดงแสดงเส้นสุริยวิถี ขวา: แผนภาพจักรราศีแบบโหราศาสตร์ฮินดู แบ่งเป็น 12 ราศ ีและ 27 ฤกษ์  
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่ดาวที่สร้างโดยโปรแกรม Stellariium รุ่น 0.20.3 

 วันขึ้นปีใหม่กับการส่ายของจุดวิษุวัต 

 ในทางดาราศาสตร์ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบ ถือเป็นหนึ่งปี สังเกตได้จากดวงอาทิตย์กลับมาอยู่ในต าแหน่ง

เดิมเทียบกับดาว เรียกว่า ปีดาราคติ (sidereal year) แต่ปีปฏิทินที่ใช้กันทุกวันนี้ เป็นปีฤดูกาล (tropical year) ที่นับเอาการ

ครบรอบเทียบกับแกนโลกหรือระนาบศูนย์สูตรกับระนาบสุริยวิถี เนื่องจากแกนโลกหรือระนาบศูนย์สูตรเอียง 23.5° เทียบกับ

ระนาบสุริยวิถี ท าให้ระนาบทั้งสองตัดกันเกิดเป็นจุดวิษุวัต (equinox) ขึ้นสองจุด เมื่อดวงอาทิตย์ไปอยู่ ณ จุดนี้ แกนโลกจะ

หันขนานกับดวงอาทิตย์ ท าให้ทุกส่วนของโลกมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นทิศตะวันออกพอดี 

ถ้าเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เรียกว่า วสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) และถ้าเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้รว่ง เรียกว่า ศารทวิษุวัต (Autumnal 

Equinox)  คนโบราณจึงนิยมอ้างปรากฏการณ์นี้ส าหรับการเริ่มต้น เช่นนับเริ่มปีใหม่  ส าหรับจุดบนระนาบสุริยวิถีหรือ

ต าแหน่งดวงอาทิตย์ที่อยู่ห่างจากระนาบศูนย์สูตรมากที่สุด เรียกว่า จุดอายัน (solstice) ถ้าดวงอาทิตย์ไปอยู่ ณ จุดนี้ และขั้ว

โลกข้างหนึ่งหันเข้าหา ท าให้เข้าสู่ฤดูร้อน เรียกว่า ครีษมายัน (Summer Solstice) แต่ถ้าขั้วโลกหันออก ท าให้เข้าสู่ฤดูหนาว 

เรียกว่า เหมายัน (Winter Solstice) ทั้งนี้ฤดูกาลที่กล่าวมาจะปรากฎชัด โดยเฉพาะในเขตอบอุ่น (Temperate zone) 

 การส่ายของแกนโลกท าให้เกิดการส่ายของจุดวิษุวัต (Precession of Equinox) จุดวสันตวิษุวัตจึงเปลี่ยนต าแหน่ง 

โดยเลื่อนถอย 1 องศาบนเส้นสุริยวิถี ทุก ๆ 72 ปี (2160 ปี เลื่อน 1 ราศี) จากภาพ 5 จะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 

จุดวสนัตวิษุวัตอยู่ใกล้จุดเริ่มตน้ของราศีมีน (Pisces) แต่เมื่อสองพันปีก่อนหน้าน้ันในช่วง พ.ศ. 404 (140 B.C.) จุดวสนัตวิษุวัต

อยู่ใกล้จุดเริ่มต้นของราศีเมษ (Aries) ในยุคของ Hipparchus ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกได้เรียกจุดนี้

ว่า “First Point of Aries”  โดยใช้ดาวจิตรา (Spica หรือ α Virginis ซึ่งคนไทยเรียก ดาวรวงข้าว และคนล้านนาเรียก ดาวไต้

ไฟหลวง) ที่มีต าแหน่งบนพิกัดสุริยวิถีอยู่ตรงข้ามเป็นดาวอ้างอิง ดังนั้นต าแหน่งวสันตวิษุวัตจึงอยู่ระหว่างราศีเมษ-มีน               

ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าอีกสองพันกว่าปีราว 2300 B.C. เป็นช่วงก่อนยุคพระเวท (1500 – 600 B.C.) ดาวที่ใช้อ้างอิงจุดศารท

วิษุวัตตรงกับกระจุกดาวลูกไก ่(Pleiades) ดังนั้นหากจันทร์เพ็ญอยูใ่กล้ดาวลูกไก่ จึงเป็นวันศารทวิษุวัต หลาย ๆ ปฏิทินโบราณ

ได้ก าหนดให้วันท่ีดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกและดวงจันทร์เต็มดวงที่ดาวลูกไก่หรือกฤตติกาฤกษ์เป็นวันข้ึนปีใหม่ เมื่อคนโบราณ
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นิยมใช้ดาวลูกไก่ในการก าหนดปฏิทินมาก่อน ต่อมาอพยพย้ายถิ่นฐาน จึงยังคงยึดวันดังกล่าวเป็นวันปีใหม่มาด้วย ซึ่งเช่ือมโยง

กับปฏิทินมหาศักราชที่ยึดเอาวันเพ็ญเดือนกฤตติกาเป็นวันปีใหม่และกลายเป็นวันลอยกระทงของไทย 

 

ภาพ 5  แสดงการการเปลี่ยนแปลงของจุดวิษุวัต ตั้งแตยุ่คพระเวท เมื่อ 1755 ปี ก่อนพ.ศ. (สีสม้ 2300 B.C.)  

ถึงปัจจุบัน ค.ศ. 2020 (สีเขียว) วงกลมสีแดงเป็นเส้นสุรยิวิถี วงสีส้ม น้ าเงิน เขียวเป็นเส้นศูนย์สตูรของปีต่าง ๆ 

 วันเพ็ญเดือนสิบสองกับการตรวจสอบปีอธิกมาส 

 คนล้านนามีวิธีตรวจสอบปีอธิกมาส เรียกว่า “13 ดับบังคับ 13 เพ็ญ” (Yodintra, 2007) คนไตนอกจากจะมีความเช่ือ

เรื่องสามเทพเจ้าของลัทธิเต๋า น่าจะมีความรู้เรื่องวันเหมายัน ครีษมายัน วสันตวิษุวัต และศารทวิษุวัต จากลัทธิขงจื้อ คนไตรู้วา่

หากเกิดเดือนดับหรือวันแรม 14 ค่ าเดือน 1 ก่อนวันเหมายัน หรือวันท่ีดวงอาทิตย์ลงใต้สุดไม่เกิน 11 วัน ดังภาพ 6 วันดับนีจ้ะ

เป็นวันดับครั้งที่ 13  เป็นสัญญาณเตือนว่าปีต่อมาจะเป็นปีอธิกมาส  เป็นปีที่มีจันทร์เพ็ญ 13 ครั้ง โดยจะเกิดหลังจากวัน

ครีษมายัน หรือวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือสุดไม่เกิน 11 วัน ปัจจุบันสามารถใช้กฎเกณฑ์ที่อิงข้อมูลดาราศาสตร์สมัยใหม่ ปรับ

ปฏิทินจันทรคติไทยให้ตรงฤดูกาลตามปฏิทินสากลแกรกอเรียนได้ ดังนี้ หากปีใดวันลอยกระทงมาก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน            

ปีถัดไปจะเป็นปีอธิกมาส (Saelee et al., 2018)    
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ภาพ 6  ปรากฏการณ ์13 ดับบังคับ 13 เพ็ญ เกิดเมื่อมีจันทร์ดับครั้งท่ี 13 ในช่วง 11 – 22 ธันวาคม (วงกลมสีเทา)  

จะท าให้เกิดเพญ็ที่ 13 ขึ้นในช่วง 22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม (วงกลมสเีหลือง)  

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saelee et al., 2018 

 การเติมเดือนอธิกมาสคนไตล้านนาจะเติมในเดือน 10 เหนือ (เดือน 8 ภาคกลาง) สันนิษฐานว่า คนไตเรียกเดือนที่เติม

เพิ่มหนึ่งเดือนว่าเดือน 10 ตามแบบจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นนั้น ปีใหม่จะยึดวันดับหลังวันเหมายันซึ่งก าหนดเป็นเดือน  11 หากมี

การเติมเดือนอธิกมาส ให้เติมในเดือนสุดท้ายคือเดือน 10  ดังนั้นในปีอธิกมาสจึงมีเดือน 10 สองหน นี่อาจจะเป็นที่มาถึง

สาเหตุคนทางเหนือนับเดือนเร็วกว่าทางภาคกลางไปสองเดือน เพราะยึดว่าเดือนที่เติมอธิกมาสคือเดือน 10 นั่นเอง หนังสือ

พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 หน้า 10 (ภาพ 3) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ในพระราชพิธีจองเปรียงลดชุด

ลอยโคมลงน้ าเพื่อบ่งบอกปีอธิกมาส โดยหากปีใดเป็นปีอธิกมาสให้ยกโคมตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ า ไปจนถึง วันแรม 2 ค่ า จึงลดโคม 

รวม 17 วัน โดยยกก่อนวันเพ็ญเดือน 12 สองสัปดาห์ แต่หากเป็นปีปกติมาส ให้ยกโคม ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ า จนถึงวันแรม 1 

ค่ าเดือนอ้าย รวม 17 วันเช่นกัน แต่ยกไว้หลังจากวันเพ็ญเดือน 12 ไปอีกสองสัปดาห์ เพื่อเป็นการประกาศให้ประชาขนทั่วไป

ได้ทราบ จะได้ปรับการท าเกษตรกรรมให้ตรงตามฤดูกาลเดิม 

สรุป 
 ประเพณียี่เป็งของกลุ่มชาติพันธุ์ไตทางภาคเหนือ น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก คนไตอพยพ

มาพร้อมกับความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ภาษา รวมถึง พันธุ์ข้าว และระบบปฏิทิน พบความเช่ือมโยงช่วงเวลาที่ชาวไต

อพยพมาจากจีนผ่านระบบหนไทโดยใช้ “แม่ปีและลูกป”ี เหมือนกับสมัยราชวงศ์ดังกล่าว โดยยุคนีไ้ด้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื้อ

และลัทธิเต๋า มีการนับถือสามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ได้แก่เทพเจ้าแห่งฟ้าประทานโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปฐพีประทานอภัยโทษ และ

เทพเจ้าแห่งน้ าเป็นผู้ขจัดเคราะห์และทุกข์ภัย เทศกาลเซี่ยหยวนเจี๋ยที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 10 ของจีนซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 

12 ของไทย และยี่เป็งล้านนา จึงเช่ือว่าประเพณียี่เป็งน่าจะได้รับอิทธิพลจากลัทธิเต๋า เพราะมีการลอยโคมบูชาเทพเจ้าแห่งฟ้า 

จุดผางประทปีตามบ้านบูชาเทพเจ้าแห่งดิน และจุดผางประทีปลอยน้ าเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งน้ า ก่อนทีจ่ะปรับเปลี่ยนมาเป็นการ

ประดิษฐ์กระทงแบบปัจจุบัน ในส่วนประเพณีลอยกระทงภาคกลาง น่าจะได้รับอิทธิพลจากประเพณีบาหลียาตราของชาวมอญ

จากเมืองกลิงคะ มายังดินแดนอาณาจักรต่าง ๆ  ในภาคกลางและภาคใต้ของไทยรวมถึงอาณาจักรขอมโบราณ ค าว่า                  

“ลอยกระทง” เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เคยใช้วันเพ็ญเดือนกฤตติกาในการเฉลิมฉลอง

เทศกาลปีใหม่ ส าหรับกระทงประดิษฐ์ทรงดอกบัว คงเป็นการผสมผสานความเชื่อประเพณีของสองกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งลัทธิเต๋า

และศาสนาพุทธจากจีน และประเพณีบาหลียาตราและศาสนาฮินดูจากเมืองกลิงคะประเทศอินเดีย จนเกิดเป็นประเพณี              

ลอยกระทงภาคกลางหรือประเพณียี่เป็งภาคเหนือที่งดงามและมีเอกลักษณ์แบบทุกวันนี้  

เหมายัน เหมายัน
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 การศึกษาด้านดาราศาสตร์พบว่าเมื่อราวสี่พันกว่าปีท่ีแล้ว ซึ่งก่อนยุคพระเวท เมื่อดวงจันทร์เต็มดวงอยู่ใกล้กับกลุ่มดาว

ลูกไก่ขณะที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกเป็นช่วงวันศารทวิษุวัต แต่หากเกิดตรงกันข้ามก็จะก าหนดให้เป็นวันวสันตวิษุวัต ปฏิทิน

ส าคัญที่ใช้ในอินเดียหลายปฏิทิน อาทิ ปฏิทินวิกรมสังวัต (Vikram Samvat Calendar) และ ปฏิทินศก (Saka Calendar) 

ได้เคยยึดเอาวันศารทวิษุวัตเป็นวันปใีหม่ (Saha & Lahiri, 1992, p.241, 255) ก่อนท่ีจะปรับเปลี่ยนมาใช้วันเถลิงศกสงกรานต์

เป็นวันปีใหม่หลังจากรับเอาคัมภีร์ปัญจสิทธานต  ์ (Panca Siddhanta) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 โดยเฉพาะคัมภีร์สูรย

สิทธานต ์ (Surya Siddhanta) ที่ใช้เป็นต้นแบบคัมภีร์สุริยายาตรป์ัจจุบัน เมื่อคนมอญอพยพมายังเขมรและไทยก่อนยุคสทิธาน

ตะ จึงได้น าวันปีใหม่ในเดือนกฤตติกามาด้วย การใช้วันเพ็ญเดือนกฤตติกาส าหรับตรวจสอบปีอธิกมาสมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จนปรากฏหลักฐานบันทึกในสมัยรัตนโกสินทร์ ส าหรับ 13 ดับบังคับ 13 เพ็ญถือว่าเป็นภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ของคน

ล้านนา ในการปรับปฏิทินจันทรคติให้สอดคล้องกับปฏิทินสุริยคติ เพื่อให้ได้ฤดูกาลเดิมเพื่อปลูกข้าวให้ถูกต้องตรงตามฤดูกาล 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.สมัย ยอดอินทร์ ผู้บุกเบิกงานวิจัยแบบองค์รวม ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์ และ รศ.สนัน่ 

สุภาสัย ที่ปรึกษางานวิจัยภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ล้านนา ขอขอบคุณ รศ .บุญรักษา สุนทรธรรม นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย 

และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยทางโบราณดาราศาสตร์ นอกจากนี้ขอขอบคุณ 

อาจารย์วรณยั พงศาชลากร ให้ค าปรึกษาด้านมานุษยวิทยาและรูปภาพประกอบ รศ.ดร.จตุพล ค าปวนสาย ให้ค าปรึกษาด้าน

พันธุศาสตร์ ดร.ดิเรก อินจันทร์ ให้ข้อมูลจารึกล้านนา และค าถามและสมมติฐานที่น่าสนใจในการเรียนรู้แบบองค์รวมของ

นักเรียนในโครงการ วมว-มช. งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และ                  
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ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เร่ือง ลึกจริง ลึกปรากฏ 

Students’ Misconception of Light Refraction about Real and Apparent Depth 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ ของนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 49 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
จ านวน 3 ข้อ เป็นแบบอัตนัย ซึ่งมีลักษณะการตอบค าถามโดยใช้การลากเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุเข้าสู่ตา ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหา 3 ประเด็นคือ 1) การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและผู้สังเกตอยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า              
2) การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและเปลี่ยนต าแหน่งผู้สังเกตที่อยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า 3) การเกิด
ภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในอากาศและผู้สังเกตอยู่ใต้ผิวน้ า จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการลากเส้นทางเดินของแสงจากวัตถุเข้าสู่ตาเพื่อระบุต าแหน่งภาพลึกจริง ลึกปรากฏ กรณีวัตถุอยู่ในน้ า
และผู้สังเกตอยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า กรณีวัตถุอยู่ในน้ าและเปลี่ยนต าแหน่งผู้สังเกต และกรณีวัตถุอยู่ในอากาศและผู้สังเกตอยู่
ใต้ผิวน้ า คิดเป็นร้อยละ  83.7, 24.5 และ 8.2 ตามล าดับ จากผลการศึกษานี้สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไข
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนไปสู่การเข้าใจท่ีถูกต้องและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ต่อไป  

 
ค าส าคัญ:  การเกิดภาพ  การหักเหของแสง  ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน  ลึกจริง ลึกปรากฏ 
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ABSTRACT 
 This research objective to explore the misunderstandings of real and apparent depth of 49 grade 
12 students. The researcher test to survey the understanding  of the occurrence of images real and apparent 
depth, 3 items. It consists of answering questions by dragging a path of light from an object into the eye. 
Which covers 3 topics: image formation on real and apparent depth when the object is in the water and 
the observer is in the air, image formation when the object is in the water and change the position of the 
observer in the water surface. The study found that students had misconceptions about how the path of 
light from an object enters the eye to locate the real depth of the image, where the object was in the 
water and the observer was in the air above the water surface. If the object is in the water and changes the 
position of the observer and if the object is in the air and the observer is below the surface 83.7%, 24.5% 
and 8.2% respectively. The results of this study could lead to the development of learning management 
to resolve misunderstandings to understanding and need to learn. 
 
KEYWORDS:  Image Formation, Refraction, Misconception, Real and apparent depth   
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บทน า  

เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับชาติของประเทศ
ไทยได้ก าหนดไว้คือการมุ่งหวังให้นักเรยีนได้เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หลักการ ทฤษฎีและกฎที่เป็นพ้ืนฐานของ      วิชา
ฟิสิกส์ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่สังเกตได้จากปรากฏการณ์จริงเช่ือมโยงกับค าอธิบายทางทฤษฎี    อย่างมี
เหตุและผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางด้านฟิสิกส์ของประเทศไทยกลับ
พบว่าผลการทดสอบยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ดังเช่น รายงานการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (trends in international mathematics and science study 2015: TIMSS 
2015) โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 437 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2558) จากรายงานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในประเทศไทย             ยังไม่ประสบ
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนัก ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อน ยาก
ต่อการท าความเข้าใจ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ ์เพ็ณจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548) ส่งผลให ้       เกิดการเรียนรู้
แบบท่องจ าเพื่อน าไปแก้โจทย์ปัญหาแทนการเข้าใจในเนื้อหาวิชาแบบเชิงลึก ไม่สามารถอธิบายการได้มา       ซึ่งค าตอบที่
เกิดขึ้นได้ (ชาญวิทย์ ค าเจริญ, 2562) รวมไปถึงการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ        ที่มีลักษณะ
เนื้อหาเชิงทัศนศาสตร์เกี่ยวกับการหักเหของแสง เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ด้วยหลักการทางแสงเชิงเรขาคณิต ที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรมไม่สามารถรับรู้ ได้ด้วยประสาทสัมผัสยากต่อการท าความเข้าใจ (Keawkong, Mazzolini, Emarat & 
Arayathanitkul, 2010) และในบางครั้งค าตอบที่ได้มาจากนักเรียนพบว่าเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น นักเรียน     
มีความเข้าใจว่าการมองเห็นวัตถุต่างต่าง เกิดจากมีบางอย่างออกจากดวงตาไปหาวัตถุ (ลือชา ลดาชาติ สุนิสา ยะโกะ และ 
หวันบัสรี วาเด็ง, 2557) โดยลักษณะค าตอบของนักเรียนที่ได้มานั้น เกิดจากความรู้ความเข้าใจเดิมหรือประสบการณ์เดิม       
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ที่นักเรียนมีอยู่แล้วถูกยึดติดเป็นความเข้าใจของตนเอง (สมศักดิ์ เพ็ชรัตน์ ชาตรี ฝ่ายค าตา และสุรศักดิ์ เชีงกา, 2557)         
ซึ่งปัญหาความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจส่งผลให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างยากล าบาก อีกทั้งความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน
เหล่านี้จะท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแนวคิดของตนเองในล าดับถัดไป (ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2552) จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาความเข้าใจ              
ที่คลาดเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว จึงได้น าแบบทดสอบวดัความเข้าใจ เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ จ านวน 3 ข้อ ที่ผ่านการกลั่นกรอง
และประเมินความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญมาใช้ในการส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ลักษณะแบบทดสอบจะเป็น      
การให้นักเรียนเขียนเส้นทางเดินของแสง การส ารวจความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนในครั้งนี้ ส ารวจเพื่อหาความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนของผู้เรียนที่เกิดขึ้น อีกทั้งผลการส ารวจดังกล่าวผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางในพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนลดน้อยลงได้ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส ารวจความเข้าใจเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ คือ ความคิด การรวบรวมข้อสรุปบนพื้นฐานของเหตุและผลซึ่งต้องอาศัยข้อเท็จจริง

ที่อยู่บนพ้ืนฐานหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายรวมถึงข้อสรุปของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะบางอย่างทางกายภาพและชีวภาพ 
โดยอาศัยข้อเท็จจริง หลักการเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คือ ความเข้าใจ ความรู้ ที่ไม่สมบูรณ์ คลุมเครือ หรือความคิดรวบยอดที่แตกต่างไป
จากความเป็นจริง และเป็นความคิดที่ต่างไปจากแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันในสังคม อาจได้มาจากประสบการณ์ที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่ชัดเจนของแต่ละบุคคลหรือไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถน าข้อมูลจากการส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ      

มาออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ 
2. สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้ 
3. ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา    

ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(survey research) เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เรื่อง ลึกจริง          
ลึกปรากฏ ซึ่งได้ผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใบรับรองเลขที่ KMUTT-IRB-COE-2020-033 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

ประชากร และตัวอย่างวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 49 คน 
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการเรียน เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ มาแล้วในระดับช้ัน     
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึก
ปรากฏ โดยศึกษา  3 ประเด็น ดังนี้ การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและผู้สังเกตอยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า 
การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและเปลี่ยนต าแหน่งผู้สังเกตที่อยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า และการเกิดภาพ
ลึกจริง  ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในอากาศและผู้สังเกตอยู่ใต้ผิวน้ า 
 

 เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง   
ลึกปรากฏ จ านวน 3 ข้อ ซึ่งลักษณะแบบทดสอบจะเป็นโจทย์ค าถามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ      
การหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ ในการท าแบบทดสอบ นักเรียนจะแสดงวิธีท าออกมาในลักษณะของการลากเส้น
ทางเดินของแสงร่วมกับการระบุต าแหน่งภาพที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงตามแต่ละสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนด ท้ังนี้
แบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง   ลึกปรากฏ ได้รับการตรวจสอบ          
ความตรงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังแสดงในขั้นตอนการวิจัยขั้นท่ี 1 

 
ขั้นตอนการวิจัย  
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
1. ขั้นส ารวจและสร้างเครื่องมือวิจัย เป็นขั้นส ารวจและสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ    

การหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ จ านวน 3 ข้อ แบบทดสอบแต่ละข้อก าหนดให้นักเรียนลากเส้นทางเดินของแสง
และระบุต าแหน่งภาพที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสง ลักษณะข้อสอบจะมีตารางกริดที่ช่วยประกอบในการลากเส้นทางเดิน
ของแสง โดยนักเรียนจะเป็นผู้เลือกเส้นแนวฉากจากเส้นกริดในโจทย์ค าถาม น าไปสู่เส้นแนวฉากที่สามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันได้ถูกต้องและยังสามารถระบุต าแหน่งของภาพ
ลึกปรากฏที่เกิดจากการหักเหของแสงได้ ทั้งนี้แบบทดสอบดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองและประเมินความถูกต้อง              โดย
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ของภาควิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      
มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence 
Index: IOC) เท่ากับ 1.0 จากสมการ (1) ได้ตรวจสอบหาความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.5 – 0.8 จากสมการ (2) และค่าอ านาจ
จ าแนก 0.5 – 0.9 จากสมการ (3)  ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได้  มีประเด็นที่ต้องการวัดความเข้าใจในแต่ละข้อ ดังแสดงในตาราง 1  

 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index: IOC)       
iN
R

IOC 
           (1)                         

      ค่าความยากง่าย (p)         
p

N
R

p            (2) 

ค่าอ านาจจ าแนก (D)         

2

N

RR
D

D

LH


           (3) 

2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นน าแบบทดสอบวัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหักเหของแสง            
เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 30 นาที  
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ตาราง 1 แสดงประเด็นท่ีต้องการวัดความเข้าใจเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ 

ข้อ ประเด็นที่ต้องการวัดความเข้าใจ 

1. 
การเขียนภาพการหักเหของแสงในปรากฏการณ์ลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและ           
ผู้สังเกตอยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า 

2. 
การเขียนภาพการหักเหของแสงในปรากฏการณ์ลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและ    
เปลี่ยนต าแหน่งผู้สังเกตที่อยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า 

3. 
การเขียนภาพการหักเหของแสงในปรากฏการณ์ลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในอากาศและ     
ผู้สังเกตอยู่ใต้ผิวน้ า 

 
3. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของนักเรียนจากการลากเส้นทางเดินของแสงและการระบุ

ต าแหน่งภาพโดยละเอียด น ามาจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความเข้าใจที่ประยุกต์มาจาก
แนวคิด Mustafa และ Mehmet (Mustafa & Mehmet, 2010) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการวิเคราะห์จัดกลุ่มค าตอบของนักเรียน
เกี่ยวกับการอธิบายการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่โดยผ่านการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดดังกล่าวเป็น
แนวทางในการจัดระดับความเข้าใจของนักเรียนและน ามาประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยนี้ ดังแสดงใน
ตาราง 2 ทั้งนี้การวิเคราะห์ลักษณะการจัดกลุ่มค าตอบจะพิจารณาจากการระบุต าแหน่งภาพที่เกิดขึ้นและการเขียนแผนภาพ
รังสีของแสง 2 เง่ือนไข คือ 1) การใช้กฎการหักเหของแสง ซึ่งการหักเหของแสงเกิดจากการที่คลื่นแสงเดินทางผ่านตัวกลางท่ีมี
ความหนาแน่นแตกต่างกัน โดยลักษณะการหักเหที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้สองลักษณะ คือ แสงจะหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากเมื่อ
แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก และเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มี
ความหนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยนั้นรังสีของแสงจะหักเหออกจากเส้นแนวฉาก  2) การเขียนรังสีของ
แสงเข้าสู่นัยน์ตาอย่างน้อย 2 เส้นร่วมกับการต่อแนวรังสีของแสงอย่างน้อย 2 เส้น ไปตัดกันจนเกิดภาพลึกปรากฏ   จากนั้น   
น าข้อมูลที่ได้จากการจัดระดับความเข้าใจไปน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและกลั่นกรองความถูกต้องและ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน ามาค านวณร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับความเข้าใจ 
 
ตาราง 2 เกณฑ์ในการจัดระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 

สัญลักษณ ์
การเขียนแผนภาพ 

รังสีของแสง 
การระบุต าแหน่งภาพ 

ลักษณะตัวอย่างค าตอบ 
ที่ถูกต้องทุกเง่ือนไข (A) 

A ถูกต้อง 2 เงื่อนไข  ถูกต้อง  

B ถูกต้อง 1 เงื่อนไข  ถูกต้อง 

C ถูกต้อง 1 เงื่อนไข  ไม่ถูกต้อง 

D ไม่ถูกต้องทุกเงื่อนไข ไม่ถูกต้อง 

E 
ไม่เขียนหรือเขียนโดยไม่ใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร ์

ไม่ตอบ 
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ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ระดับความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เรื่อง  ลึกจริง    
ลึกปรากฏ ในส่วนของการลากเส้นทางเดินของแสงและการระบุต าแหน่งภาพ โดยใช้เกณฑ์ในการจัดระดับความเข้าใจ          
ที่ประยุกต์จากแนวคิดของ Mustafa และ Mehmet ดังแสดงในตาราง 2  สามารถจ าแนกร้อยละของนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ตามระดับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้ดังแสดงในภาพ 1  
 

 
ภาพ 1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความเข้าใจในแตล่ะระดับ 

 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเขียนแผนภาพรังสีในเรื่อง ลึกจริง           
ลึกปรากฏ แต่ละข้อสูงเกินร้อยละ 50 และไม่พบการเขียนแผนภาพรังสีที่ถูกต้องทุกเง่ือนไขตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนในเรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ  

 การจัดกลุ่มลักษณะค าตอบของนักเรียนในแต่ละประเด็นสามารถวิเคราะห์ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนได้ดังนี้  

 ประเด็นที ่1 การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและผู้สังเกตอยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า 
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ตาราง 3 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 1 

 

ระดับ ลักษณะตัวอย่างค าตอบตามเกณฑ ์ ลักษณะตัวอย่างค าตอบนักเรียน ร้อยละ 

 
B 

 
 
 
 
 
 

หรือ 

- นักเรียนลากเส้นทางเดินแสงเพยีงเส้นเดียว 12.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 
 

หรือ 

- นักเรียนลากเส้นทางเดินของแสงเป็นไปตาม
กฎการหักเหแต่ไม่สามารถระบตุ าแหน่งภาพที่
เกิดขึ้นได้ถูกต้อง 

71.4 
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ตาราง 3 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 1 (ต่อ) 

ระดับ ลักษณะตัวอย่างค าตอบตามเกณฑ ์ ลักษณะตัวอย่างค าตอบนักเรียน ร้อยละ 

 
D 

 - นักเรียนไมส่ามารถใช้กฎการหักเหได้ถูกต้อง 16.3 

 
 จากตาราง 3 พบว่าการศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการระบุต าแหน่งภาพและการลากเส้นทางเดิน     

ของแสง พบนักเรียนร้อยละ 83.7 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยสามารถแบ่งนักเรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้ได้เป็น    
2 กลุ่ม คือ กลุ่มร้อยละ 12.3 เป็นนักเรียนที่สามารถระบุต าแหน่งการเกิดภาพโดยใช้กฎการหักเหของแสงได้  แต่ไม่สามารถ
เขียนเส้นทางเดินของแสงได้ครบ 2 เส้น (B) เมื่อพิจารณาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวพบว่านักเรียนมีการวาดเส้นทาง
เดินของแสงเพียงเส้นเดียวซึ่งอาจเกิดจากการที่นักเรียนขาดความเข้าใจว่าการเขียนเส้นทางเดินของแสงจากจุดใดจุดหนึ่งของ
วัตถุจะต้องเขียนอย่างน้อยสองเส้นแล้วพิจารณาจุดที่แนวเส้นทางเดินแสงทั้งสอ งเส้นตัดกันเกิดเป็นต าแหน่งภาพ               
(ลือชา ลดาชาติ และคณะ, 2557) และมีนักเรียนอีกร้อยละ 71.4 เขียนเส้นทางเดินโดยใช้กฎการหักเหได้ถูกต้อง แต่มี       
การลากเส้นทางเดินของแสงได้เพียงเส้นเดียว เท่านั้นและไม่สามารถระบุต าแหน่งภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง (C)              
จากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวกับงานวิจัยของธีรพงษ์ (ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และวรรณทิพา 
รอดแรงค้า, 2552) มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นเกี่ยวกับการระบุต าแหน่งของ   
ภาพลึกปรากฏกล่าวคือนักเรียนร้อยละ 84 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการมองเห็นปลาในสระน้ าจะอยู่ลึกกว่าความเป็นจริง
หรือมองเห็นปลาอยู่ที่ระดับเดิมตามความเป็นจริงอีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ suleyman (Suleyman & Mehmet, 
2012) ที่พบความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเมื่อมองปลาที่อยู่ในน้ าจะเห็นปลาอยู่ไกลออกไปหรือจะเห็นปลาอยู่ที่
ต าแหน่งเดิม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตาราง 3 ยังพบว่ามีนักเรียนอีกร้อยะ 16.3 ที่มีลักษณะค าตอบแสดงถึงความไม่เข้าใจซึ่งเป็น
นักเรียนกลุ่มที่ไม่ระบุต าแหน่งภาพและลากเส้นทางเดินของแสงโดยไม่มีหลักการ (D) ดังนั้นในการแก้ปัญหาเพื่อลดความเข้าใจ
ในกลุ่มความเข้าใจคลาดเคลื่อนและกลุ่มไม่เข้าใจ สามารถท าได้โดยการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรูห้รอื     
การน าสื่อ เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะแสดงให้นักเรียนเห็นภาพและ        
อธิบายชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมได้  
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ประเด็นที่ 2 การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและเปลี่ยนต าแหน่งผู้สั งเกตที่อยู่ในอากาศ    
เหนือผิวน้ า 

 
ตาราง 4 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 2 

ระดับ ลักษณะตัวอย่างค าตอบตามเกณฑ ์ ลักษณะตัวอย่างค าตอบนักเรียน ร้อยละ 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

- นักเรียนไมเ่ข้าใจถึงหลักการการเขียน
แผนภาพรังสีของแสงท่ีถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.5 

 
D 

 - นักเรียนไมเ่ข้าใจในการใช้กฎการหักเห 

 
61.2 

 
E 

 
ไม่เขียน 

หรือเขียนโดยไม่ใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์ 

 
- นักเรียนไมเ่ขียนค าตอบใดใดลงไปในกระดาษ 
- นักเรียนวาดรูปทีไ่ม่เกีย่วข้องกับโจทย์ค าถาม 

 
14.3 
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 จากตาราง 4 พบนักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนร้อยละ 24.5 โดยนักเรียนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนดังกล่าว
ไม่สามารถระบุต าแหน่งภาพที่เกิดขึ้นได้หรือมีการระบุต าแหน่งภาพไม่ถูกต้อง แต่ยังสามารถเขียนเส้นทางเดินแสงเส้นเดียว
โดยใช้กฎการหักเหได้ (C) เมื่อพิจารณาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวกับงานวิจัยของ keawkong (Keawkong et al., 
2010) พบว่าการที่นักเรียนไม่สามารถระบุต าแหน่งภาพเมื่อเปลี่ยนมุมมองไปที่มุมต่าง ๆ ได้นั้น อาจเกิดจากการจดจ าเพราะ 
ในหนังสือแบบเรียนบางเล่มจะพิจารณาการเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ เฉพาะสถานการณ์ที่ผู้สังเกตดูในแนวตั้งลงไปยังวัตถุ
โดยตรง ซึ่งการเกิดต าแหน่งภาพในสถานการณ์นี้จะอยู่เหนือวัตถุขึ้นมาโดยตรง ซึ่งเมื่อเราท าการเปลี่ยนมุมมองในมุมอื่น
นอกเหนือออกไปจึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและไม่เข้าใจถึงการเกิดภาพลึกปรากฏที่แท้จริงได้  ดังนั้นครูผู้สอนจึงควร   
เน้นย้ าท าความเข้าใจในการแผนภาพรังสีเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจนน าไปสู่การเช่ือมโยงในสถานการณ์อื่น ๆ ต่อไป  
นอกจากน้ียังมีนักเรียนที่ไม่เข้าใจอีกจ านวนร้อยละ 75.5 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนท่ีไม่ระบุต าแหน่งภาพ
และลากเส้นทางเดินของแสงโดยไม่มีหลักการคิดเป็นจ านวนนักเรียนร้อยละ 61.2 (D) และกลุ่มที่ไม่ตอบค าถามใดใดเลย     
อีกร้อยละ 14.3 แต่ถึงอย่างไรความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจนี้สามารถท าให้ลดลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวน  
การสอนที่เหมาะสมให้นักเรียน ตามรามรายงานผลงานวิจัยของนุจรี มณีจันทร์และคณะ (นุจรีย์ มณีจันทร์ และโชคศิลป์     
ธนเฮือง, 2554) ได้ท าการพัฒนาชุดการทดลอง เรื่อง ลึกจริง  ลึกปรากฏ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องการหักเห  
ของแสงพบว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยชุดการทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทดลองสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจถึงปรากฏการณ์ลึกจริง   
ลึกปรากฏ จนน าไปสู่การระบุต าแหน่งภาพได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น   
 ประเด็นท่ี 3 การเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในอากาศและผู้สังเกตอยู่ใต้ผิวน้ า 
 
ตาราง 5 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 3 

ระดับ ลักษณะตัวอย่างค าตอบตามเกณฑ ์ ลักษณะตัวอย่างค าตอบนักเรียน ร้อยละ 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนสามารถเขียนรังสีของแสงโดยใช้  
กฎการหักเหได ้1 เส้น แต่ไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งภาพท่ีถูกต้องได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 
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ตาราง 5 ลักษณะค าตอบของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ี 3 (ต่อ)  

ระดับ ลักษณะตัวอย่างค าตอบตามเกณฑ ์ ลักษณะตัวอย่างค าตอบนักเรียน ร้อยละ 

 
D 

 - นักเรียนคิดว่าไม่เกดิการหักเหของแสง เมื่อ
แสงเดินทางผ่านตัวกลางท่ีแตกตา่งกัน 
 

63.2 

 
E 

 
ไม่เขียน 

หรือเขียนโดยไม่ใช้หลักการทางวทิยาศาสตร์ 

 
- นักเรียนไมเ่ขียนค าตอบใดใดลงไปในกระดาษ 
- นักเรียนวาดรูปทีไ่ม่เกีย่วข้องกับโจทย์ค าถาม 

 
28.6 

 
 จากตาราง 5 วิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับกรณีที่เปลี่ยนต าแหน่งการสังเกตโดยเปลี่ยนให้ผู้สังเกตอยู่   
ใต้ผิวน้ าและวัตถุอยู่ในอากาศ พบว่า มีนักเรียนร้อยละ 8.2 ที่มีความใจคลาดเคลื่อน (C)  ที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งภาพ       ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ยังสามารถเขียนเส้นทางเดินของแสงโดยใช้กฎการหักเหได้ 1 เส้นทาง นอกจากน้ียังมีนักเรียนไม่เข้าใจถึง    การ
เกิดภาพเมื่อเปลี่ยนต าแหน่งผู้สังเกต โดยนักเรียนร้อยละ 63.2 เขียนเส้นทางเดินของแสงแบบไม่มีหลักการ (D)            และ
อีกร้อยละ 28.6 ไม่มีการตอบค าถามใดใดในข้อดังกล่าว จากการศึกษาพบว่านักเรียนที่ไม่เข้าใจในประเด็นนี้เป็น      จ านวน
มากเนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอธิบายการเกิดภาพลึกจริง        ลึก
ปรากฏ  ท าให้นักเรียนไม่สามารถน ามาประยุกต์ในการอธิบายเมื่อเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุจากอยู่ในน้ าไปอยู่ในอากาศได้ แต่
ถึงอย่างไรก็ตามสามารถแก้ไขพัฒนาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังที่ สายสุณี (สายสุณี     ดี
ผาด, 2560) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องการหักเหของแสงก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ  หา
ความรู้ 5 ขั้นร่วมกับชุดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังจากการได้รับการจัดการเรียนรู้             ด้วย
วิธีดังกล่าวท าให้มีจ านวนนักเรียนที่ระบุต าแหน่งภาพได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19.36 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัด         การ
เรียนรู้ดังกล่าวสามารถแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนน าไปสู่ความเข้าใจท่ีถูกต้องได้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานท่ีดีแล้ว
ก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
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อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 จากการส ารวจความเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ ที่เคยได้รบั
การจัดการเรียนการสอนมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้ส ารวจและสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจ จ านวน 3 ข้อ แบ่งเป็น 3 ประเด็น จากการศึกษาพบว่านักเรียน
มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและผู้สังเกตอยู่ในอากาศเหนือผิวน้ า
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมาคือการเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในน้ าและเปลี่ยนต าแหน่งผู้สังเกต 
ที่อยู่ในอากาศเหนือผิวน้ าคิดเป็นร้อยละ 24.5 ท้ายสุดคือนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนการเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ   
ในกรณีที่วัตถุอยู่ในอากาศและผู้สังเกตอยู่ใต้ผิวน้ าคิดเป็นร้อยละ 8.2 ซึ่งในแต่ละประเด็นมีนักเรียนที่ไม่สามารถระบุต าแหน่ง
ภาพที่เกิดขึ้นได้คิดเป็นร้อยละ 87.7, 100 และ 100 ตามล าดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการจัดระดับความเข้าใจพบว่ามี
นักเรียนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภาพลึกจริง ลึกปรากฏ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91.8 เกี่ยวกับสถานการณ์ การเกิดภาพ    
ลึกจริง ลึกปรากฏ ในกรณีที่วัตถุอยู่ในอากาศและผู้สังเกตอยู่ใต้ผิวน้ า  
 จากการวิเคราะห์ลักษณะค าตอบของนักเรียนที่ได้จากการลากเส้นทางเดินของแสง  พบว่านักเรียนสามารถใช้      
กฎการหักเหในการเขียนเส้นทางเดินรังสีได้เพียง 1 เส้น เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วในการลากเส้นทางเดินของแสงเพื่อแสดง  
การเกิดภาพลึกปรากฎ จะต้องใช้เส้นแนวรังสีอย่างน้อย 2 เส้น ตัดกัน ผู้สอนจึงควรเน้นย้ าให้นักเรียนตระหนักถึงหลักการ
พื้นฐานในการลากเส้นทางเดินของแสงดังที่กล่าวมา ทั้งนี้เส้นแนวรังสีที่นักเรียนตอบมานั้นสะท้อนถึงการขาดความเข้าใจ       
ที่ถูกต้องในเรื่องการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน สังเกตได้จากการค าตอบของนักเรียน        
ที่ลากเส้นทางเดินของแสงระหว่างวัตถุเข้าสู่ดวงตาเป็นเส้นตรง โดยไม่ได้ค านึงถึงปรากฎการณ์การหักเหของแสง ผลการศึกษา
ข้างต้นสนับสนุนข้อสรุปที่ได้จากงานวิจัยของ keawkong (Keawkong et al., 2010) ที่ว่า นักเรียนยังขาดความเข้าใจพื้นฐาน   
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทางทัศนศาสตร์ เนื่องจากพบนักเรียนแสดงการลากเส้นทางเดินของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่าน
ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าแล้วเกิดการเบนออกไปจากแนวปกติ             
หรือนักเรียนเขียนเส้นทางเดินของแสงพุ่งจากดวงตาไปยังวัตถุความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดจากการขาดความเข้าใจ   
ในเรื่องการมองเห็นวัตถุ ว่าการที่เรามองเห็นวัตถุได้นั้น ต้องมีแสงจากวัตถุพุ่งเข้าสู่ดวงตาเรา จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  
ในเรื่องการลากเส้นทางเดินของแสงนี้ส่งผลให้เกิดการระบุต าแหน่งภาพที่คลาดเคลื่อนเช่นเดียวกัน  

ผลของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เข้าใจของนักเรียนจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป ดังนั้น
การส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงถือเป็นสิ่งส าคัญแรกที่ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในวางแผนและออกแบบการจัด      
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจของตัวนักเรียน นอกจากน้ีข้อมูลที่ส ารวจได้นั้นครูผู้สอนสามารถน าไปเปน็
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นได้  

 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผลการส ารวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดเป็น
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น 
   

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่จะสามารถน ามาใช้แก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ           
การหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ ท่ีค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้  
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ความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดหลงัการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19  
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บทคัดย่อ 
 ในวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ยังมีโอกาสที่ท าให้ผู้เรียนได้เพิ่มศักยภาพของตนเองผ่านการเรียน
ออนไลน์ระบบเปิดที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการการศึกษาทั่วโลก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้
เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเรียนออนไลน์ระบบเปิดของ 3 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ
ประเทศไทยหลังเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการค้นหาค าว่า               
การเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในอินเทอร์เน็ต โดยก าหนดค าในภาษาอังกฤษ, บาฮาซา และภาษาไทย 
ภายในเขตพื้นท่ีของทั้ง 3 ประเทศข้างต้นผ่านบริการของกูเกิลที่มีช่ือว่ากูเกิลเทรนด์ ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง
วันท่ี 31 กันยายน 2563 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 288 สัปดาห์ หรือ 69 เดือน  ผลการศึกษาพบว่าความสนใจในการเรียนออนไลน์
ระบบเปิดในปี พ.ศ. 2563 แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้ง 3 ประเทศ  โดย
ประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุด ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ความสนใจในการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดอยู่ในระดับปานกลาง และพื้นที่ท่ีสนใจการเรียนระบบนี้ได้แก่ 
ทั่วประเทศสิงคโปร์ จังหวัดบนเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย และจังหวัดในเขตภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากนั้น
การศึกษานี้ยังช้ีให้เห็นความเป็นไปได้ที่ความสนใจในการเรียนในระบบนี้จะลดลงหลังสิ้นสุดการระบาด อย่างไรก็ตาม               
ความสนใจมีแนวโน้มที่เพิ่มมากกว่าเส้นฐานก่อนช่วงก่อนเกิดการระบาด 
 
ค าส าคัญ: เรียนออนไลน์ระบบเปดิ โควิด-19 สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย 
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ABSTRACT 
 In a spread crisis of the COVID-19, the opportunities for learning online through the Massive Open 
Online Course (MOOC) of the learners have phenomenally increased in the educational field throughout 
the world. This study aims to investigate the trends of MOOC in the three countries of ASEAN including 
Singapore, Indonesia, and Thailand from the day of the COVID-19 epidemic at the beginning of 2020. The 
information search behavior on ‘online learning’ and ‘MOOC’ of the users is used as the data by determining 
the stated words in English, Bahasa, and Thai among the three targeted-country areas via the google service 
called ‘Google Trend’ during January 1st, 2015 to September 31st, 2020 totaling 288 weeks or 69 months. 
The findings show that the attention of learning MOOC in 2020 is different from the past 5 years statistically 
significant and tends to increase in all 3 countries. Thailand indicates the highest enlargement with the 
Correlation Coefficient (r) between ‘online learning’ and ‘MOOC’ at a moderate level; while the MOOC 
interest areas include the whole areas of Singapore, some areas of the Sumatra Island of Indonesia, and 
some areas of the Southern Thailand, respectively. Furthermore, this study also shows the reduced interest 
possibility on MOOC after the end of the epidemic or the return of classroom study. Thus, an interest base 
adjustment has a possibility of increasing more than the time before the virus outbreak.     
 
KEYWORDS: Massive Open Online courses (MOOC), COVID-19, Singapore, Indonesia, Thailand 
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บทน า 
การเรียนออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Courses: MOOC) เป็นการเรียนออนไลน์  (Online 

learning) รูปแบบหนึ่งที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จาก           
ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ระบบการเรียนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าหรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายทางตรงในการเรียนเลย 
การด าเนินการมีทั้งรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเองหรือเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นที่
รู้จักทั่วโลกมากกว่า 30 รายช่ือ โดยมี Coursera.com และ EdX.com เป็นผู้น าที่มีสัดส่วนทางการค้ามากที่สุดในปัจจุบัน 
(Ricart et al., 2020) ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนผู้เรียนมากกว่า 110 ล้านคน ภายใต้หลักสูตรมากกว่า 13,500 รายการ            
มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนมากกว่า 900 แห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตามหากเทียบกับการเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ หรือ
การเรียนในช้ันเรียนปกติแล้ว การเรียนออนไลน์ในระบบเปิดนี้ก็ยังมีจ านวนน้อยกว่าหลายเท่าตัว แม้ว่าจะมีการพัฒนา
เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากว่า 20 ปแีล้วก็ตาม (Witthaus et al., 2016) 
 แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ท าให้เกิด
ความสนใจในระบบการเรียนออนไลน์ในหลายพื้นที่ทั่วโลก เนื่องจากความจ าเป็นทุกระดับการศึกษาต้องด าเนินการสอนจาก
สถานที่ที่อยู่ห่างไกลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสถานศึกษาถูกจ ากัดการเข้าใช้งานเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงการติด
เช้ือ ซึ่งจ านวนนักเรียนจากการรายงานในหลายประเทศพบว่ามีมากถึง 1.5 พันล้านคน ที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ 
(Setiawan, 2020) แพลตฟอร์มของการเรียนออนไลน์ระบบเปิดต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ตามที่ตนเอง
ต้องการได้มากยิ่งขึ้นในขณะที่กักตัวอยู่ภายในที่พักอาศัยของตนเองตามนโยบายของแต่ละประเทศ (Suwantika, Boersma, 
& Postma, 2020) แม้ว่าการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายประเทศ แต่ในอีกหลาย
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ประเทศก็ยังถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพรวมของการเรียนได้ เช่น การขาด
ช่วงเวลาเตรียมตัว ปฏิสัมพันธ์ที่ห่างกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และลักษณะการสอนที่ดึงดูดมากเพียงพอ การเตรียมการ
ดังกล่าวในระยะสั้นส่งผลกระทบต่อความสนใจและตั้งใจเรียนในขณะที่ผู้เรียนไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการเรียนปกติได้ 
(Huang et al., 2020) 

ความท้าทายหนึ่งในการศึกษารูปแบบออนไลน์นีค้ือความสนใจของกลุ่มผู้เรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในลักษณะใกล้เคยีง
กันในทุกประเทศ ได้แก่ การที่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือผู้เรียนต้องปรับทัศนคติต่อการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล รวมไป
ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ การปรับตัวนี้แสดงให้เห็นผ่านทางอัตราการสมัครเรียนที่สูงขึ้นตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ส่งผลโดยตรงต่ออัตราที่เพิ่มขึ้นของความ
สนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดเช่นกัน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญก็คืออัตราการยุติการเรียนก่อนจบหลักสูตรก็สูงไป
ด้วยเช่นกัน (Bartoletti, 2016) นอกจากนั้น การขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ตลอดจนปัญหาด้านความสามารถ
ทางภาษา ยังเป็นตัวปิดกั้นการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ระบบเปิดอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนหลาย
ประเทศยังคงติดเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนออนไลน์ ท าให้ความส าเร็จของผู้เรียนที่เรียนในระบบนี้แตกต่างไป
จากการเรียนในระบบห้องเรียนปกติที่สื่อสารด้วยภาษาของแต่ละพื้นท่ี ข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัญหานี้เกิดขึ้นกับนักเรียนของ
หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้ส ารวจพบว่าสนใจในการเรียนหลักสูตรต่างประเทศน้อยกว่าหลักสูตรที่ใช้ภาษาของแต่ละ
ประเทศเอง (AlDahdouh & Osorio, 2016; Boonroungrut & Saroinsong, 2020) 
 อย่างไรก็ตามการมีระบบการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในช่วงการระบาดนี้  ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองตามที่ตนเองสนใจได้ การศึกษาของ AlQaidoom and Shah (2020) ได้อธิบายบทบาทที่ส าคัญของการเรียนออนไลน์
ระบบเปิดในช่วงการระบาดนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น เรียนรู้ที่จะใช้ระบบ
ออนไลน์ในการเรียนมากยิ่งขึ้น เข้าใจการติดต่อสัมพันธ์ในมิติใหม่ของสังคมออนไลน์ และเพิ่มความสะดวกสบายในการเรียน
ทั้งเรื่องของเวลา สถานที่และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น  แนวโน้มความสนใจในการเรียนออนไลน์รูปแบบเปิดจึงเพิ่มสูงขึ้นนี้
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (Hüther, Kosmützky, Asanov, Bünstorf, & Krücken, 2020) และเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ล้านคน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 หรือเทียบเท่ากับประมาณ 7 เท่า จากช่วงเวลาปกติ อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลข
จากแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการบางส่วนท่ีค านวณจากจ านวนผู้สมัครทั่วโลก จึงน่าสนใจว่าหากพิจารณาจากประชากรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดนั้นเพิ่มข้ึนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมจากท่ัวโลกหรือไม่ 
 การวัดความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดนั้นโดยทั่วไปนิยมใช้จ านวนผู้สมัครเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวัด (Li et 
al., 2020; Zhu, Sari, & Lee, 2020) ซึ่งข้อจ ากัดในการใช้จ านวนผู้สมัครคือการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการบางรายนั้นไม่
สามารถแยกตามประเทศหรือภูมิภาคของแต่ละประเทศได้ จึงน าไปใช้วิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ยาก และเป็นข้อมูลที่แยกส่วน
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เพื่อลดข้อจ ากัดที่กล่าวมาการศึกษานี้จึงใช้ปริมาณการค้นหาค า
ในอินเทอร์เน็ตจากบริการของกูเกิลมาเป็นตัวแปรที่ใช้วัดความสนใจ ซึ่งปริมาณการค้นหาค าจากอินเทอร์เน็ตได้ถูกน ามาใช้ใน
การศึกษาเป็นวงกว้างเพื่อศึกษาความสนใจและแนวโน้มทั้งในทางการแพทย์, เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา ตัวอย่างเช่น การ
ท านายการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ (Elhussein, Brahimi, Alreedy, Alqahtani, & Olatunji, 2020), การล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (Lin, Liu, & Chiu, 2020), การท านายเกี่ยวกับหุ้น (Salisu & Vo, 2020) และการวัดความ
สนใจของนักศึกษาในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทย (Boonroungrut, 
Tamdee, Chaiinkam, & Kim, 2563) เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดโดยใช้การค้นหาค าทาง

อินเทอร์เน็ตของประชากรใน 3 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยหลังเกิดการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา-19  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิด หมายถึง พฤติกรรมการค้นหาค าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ระบบ
เปิดผ่านบริการค้นหาค าของกูเกิลในเขตพื้นท่ีการให้บริการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย 
 การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 หมายถึง ระยะเวลาหลังการแพร่กระจายของเช้ือโคโรนาไวรัสออกนอกประเทศ
จีน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่างวิจัย 

การศึกษาเชิงปริมาณนี้น าข้อมูลจากพฤติกรรมการค้นหาค าในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ค่า Search Volume Index (SVI) 
เป็นหน่วยการวิจัย ค่านี้มาจากปริมาณการสืบค้นที่ค านวณจากสัดส่วนในการค้นหาจากปริมาณการค้นหาค าที่สนใจทั้งหมด
ภายในพื้นที่ที่ก าหนดหารด้วยจ านวนค าค้นหาทั้งหมดในพื้นท่ีนั้นในช่วงเวลาที่ระบุไว้ (Swamy, Dharani, & Takeda, 2019) 
โดยแสดงผลเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 หมายถึงมีปริมาณการค้นหาน้อยมาก หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอในการค านวณ จนถึง 100 
หมายถึงมีปริมาณการค้นหาสูงสุดเมื่อค านวณจากการค้นหาค าที่ต้องการในช่วงเวลาที่ระบุไว้ โดยสามารถน าค าส าคัญที่ค้นหา
มาเปรียบเทียบสูงสุดได้ครั้งละ 5 ค า และเรียกค่าที่ปรับ (Adjusted Values) ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้นี้ว่าค่า Relative 
Search Volume (RSV) ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นี้จะถูกค านวณเป็นรายสัปดาห์ตลอดช่วงระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในการค้นหา 
(Kim, Lučivjanská, Molnár, & Villa, 2019) 

ค าส าคัญเป็นหน่วยในการศึกษา ที่ใช้ในการค้นหาในครั้งนี้ประกอบด้วยค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่าเรียน
ออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิด โดยจะเลือกค าในภาษาถิ่นของแต่ละประเทศที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขว้าง ส าหรับ
ประเทศสิงคโปร์ใช้ค าว่า “online learning” และ “MOOC”, ประเทศอินโดนีเซียใช้ค าว่า “pembelajaran online” และ 
“MOOC” และประเทศไทยใช้ค าว่า “เรียนออนไลน์” และ “MOOC” ช่วงเวลาที่ศึกษาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 288 สัปดาห์ หรือ 69 เดือน และก าหนดการระบาดตั้งแต่เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2563 การศึกษานี้จ ากัดเขตพื้นที่ในการค้นหาค าที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และ
ภาพรวมทั่วโลกอีก 1 เขตพื้นที่เท่านั้น 

 
 เครื่องมือวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการค้นหาค าในอินเทอร์เน็ตจากประชากรของทั้ง 3 ประเทศผ่านบริการของบริษัทกูเกิล 
(Google, Inc.) ที่มีช่ือว่ากูเกลิเทรนด์ (Google Trend: www.trend.google.com) ที่ให้บริการในการเปรียบเทียบข้อมูลจาก
การค้นหาค าจากบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการค้นหาค าที่ต้องการ เช่น Google Search Engine ทั้งรูปเว็ปไซต์ รูปภาพ 
ข่าวสาร และ YouTube เป็นต้น ข้อมูลจากบริการของกูเกิลเทรนด์นี้ได้รับการแปลผลด้วยอัลกอริทึมจากจ านวนการค้นหา
ค านับร้อยล้านครั้งแล้วแปรผลแสดงออกมาเป็นค่าปริมาณค้นหาค าที่มีช่ือเรียกว่าค่า Search Volume Index (SVI)  
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในครั้งนี้รับการตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิติแบบ Kolmogorov-Smirnov พบว่าข้อมูลมี

การกระจายตัวแบบไม่ปกติ ดังนั้นสถิติแบบนอนพาราเมตริกจึงถูกน ามาใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างปีด้วยสถิติ
แบบครัสคาลและวัลลิส (Kruskal-Wallis H-Test) โดยก าหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 นอกจากนั้น 
เพื่อท าการศึกษาแนวโน้มของความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิด  การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล 
(Quadratic Polynomial Regression) ได้ถูกน ามาใช้ท านายค่า SVI ของค าที่ใช้ค้นหาของแต่ละประเทศ การหาความสัมพันธ์
ระหว่างค าว่า เรียนออนไลน์ และ MOOC จะวิเคราะห์ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s 
Rank Correlation) ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วน าเสนอในรูปแบบกราฟเส้นที่เปรียบเทียบระหว่างข้อมูล SVI ที่เป็นเส้นฐาน 
(Baseline) กับข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังช่วงเริ่มการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งแสดงภาพ
ความหนาแน่นของค่า SVI ตามภูมิภาคของแต่ละประเทศ (Geographical Density) สถิติที่ใช้ในการค านวณความหนาแน่น
และแสดงกราฟต่าง ๆ ผ่านอัลกอริทึมของกูเกิลแทรนด์นั้น สามารถศึกษาได้ในบทความของ Rech, (2007) 

 
ผลการวิจัย 
 หลังจากเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 พบว่าทั้งความสนใจในการเรียนออนไลน์
และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับปีก่อนหน้า ส าหรับการเรียน
ออนไลน์ระบบเปิดนั้นประเทศสิงคโปร์แสดงค่าความสนใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ H(5) = 18.10, p < .05 
และมีค่าเฉลี่ยอันดับ (Mean Rank) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 ที่ 41.79, 44.71, 30.92, 29.58, 18.79 และ 49.55 
ตามล าดับ ประเทศอินโดนีเซียแสดงค่าความสนใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ H(5) = 26.47, p < .05 และมี
ค่าเฉลี่ยอันดับ (Mean Rank) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 ที่ 22.58, 24.29, 31.92, 31.38, 48.75 และ 57.80 ตามล าดับ 
ประเทศไทยแสดงค่าความสนใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ H(5) = 62.90, p < .05 และมีค่าเฉลี่ยอันดับ (Mean 
Rank) ระหว่างป ีพ.ศ. 2558-2563 ที่ 11.54, 15.00, 30.88, 41.33, 54.46 และ 64.65 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามไม่พบความ
แตกต่างของความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหลังเริ่มต้นการระบาดจากภาพรวมทั่วโลก 
(ตารางที่ 1) 
 การศึกษาแนวโน้มตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยแบบโพลิโนเมียลพบว่า การ
เรียนออนไลน์ของประเทศสิงคโปร์แสดงค่า Y = .01x2 - .98x + 28.51, p < .01, R2 = .28 ประเทศอินโดนีเซียแสดงค่า Y 
= .01x2 - 1.05x + 29.21, p < .01, R2 = .39 ประเทศไทยแสดงค่า Y = .02x2 - 1.16x + 25.56, p < .01, R2 = .54 ทั่วโลก
พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น Y = .02x2 - 1.62x + 53.39, p < .01, R2 = .52  ส าหรับแนวโน้มของการเรียนออนไลน์ระบบเปิด 
ของประเทศสิงคโปร์แสดงค่า Y = .02x2 - 1.65x + 54.71, p < .01, R2 = .39 ประเทศอินโดนีเซียแสดงค่า Y = .01x2 - .61x 
+ 24.31, p < .05, R2 = .47 ประเทศไทยแสดงค่า Y = .02x2 - 1.16x + 10.43, p < .01, R2 = .71 ส่วนความสนใจทั่วโลก
ต่อการเรียนออนไลน์ระบบเปิดไม่สามารถท านายด้วยสมการถดถอยแบบโพลิโนเมียลก าลังสองได้ จากสมการทั้งหมดที่ได้
กล่าวมานี้เป็นหลักฐานยืนยันแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทั้ง 3 ประเทศในช่วงที่การระบาดเริ่มต้นขึ้นทั้งความสนใจในการเรียน
ออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิด 
 เมื่อแยกวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายเดือนในช่วงหลังการระบาดเปรียบเทียบกับข้อมูลเส้นฐานในตลอดระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมาพบว่าทั้งเรียนออนไลน์และเรียนออนไลน์ระบบเปิดเพิ่มสูงขึ้นทั้ง 3 ประเทศสอดคล้องในทิศทางเดียวกับภาพรวมทั่ว
โลก ในด้านการเรียนออนไลน์ (ภาพที่ 1A) ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นสูงที่สุดใน 3 ประเทศที่ศึกษา เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในเดือน
กรกฎาคม คิดเป็น 11.9 เท่า รองลงมาคือประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในเดือนเมษายนเช่นเดียวกับในประเทศสิงคโปร์ คิดเป็น 
5.93 เท่า และ 5.65 เท่าตามล าดับ ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีค่าร้อยละเพิ่มขึ้นสูงกว่าในภาพรวมทั่วโลกท่ีเพิ่มขึ้นเพียง 2.87 เท่า ใน
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ด้านการเรียนออนไลน์ระบบเปิด (ภาพท่ี 1B) ประเทศไทยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดใน 3 ประเทศ โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคม คิด
เป็น 17.24 เท่า รองลงมาเป็นประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกันยายน คิดเป็นร้อยละ 4.07 เท่า ประเทศสิงคโปร์
เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคม คิดเป็น 3.13 เท่า ซึ่งท้ัง 3 ประเทศท่ีศึกษามีค่าร้อยละเพิ่มขึ้นสงูกว่าในภาพรวมทั่วโลกท่ีเพิ่มขึน้
เพียง .96 เท่า 
 แม้ว่าการศึกษาน้ีจะอาจเป็นหลักฐานว่าการแพร่ระบาดท าให้ความสนใจในการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์
เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีข้อที่ควรพิจารณาอีกประการคือ หลายประเทศเริ่มมีความสนใจในการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์
ระบบเปิดลดลง หากพิจารณาการเรียนออนไลน์ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายในการศึกษาในครั้งนี้พบว่าประเทศที่มี
ความสนใจลดลงมากที่สุดคือประเทศสิงคโปร์ลดลงเหลือเพียง 1.81 เท่า และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ รองลงมาเป็น
ประเทศไทยลดลงเหลือ 3.14 เท่า และประเทศอินโดนีเซียลดลงเหลือ 7.02 เท่า ส่วนภาพรวมทั่วโลกลดลงน้อยที่สุดเหลือ
เพียง 2.27 เท่า ส าหรับการเรียนออนไลน์ระบบเปิดพบว่าประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยลดลงเหลือ 1.78 เท่า และ 13.10 
เท่า ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส าหรับภาพรวมทั่วโลกพบว่าลดลงต่ ากว่าเส้นฐานร้อยละ 
-1.90 แล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
 
ตาราง 1 ค่า SVI ของการค้นหาค าว่า เรียนออนไลน์ และ เรียนออนไลน์ระบบเปิด ในแต่ละประเทศ 
ปี พ.ศ. เรียนออนไลน ์ เรียนออนไลน์ระบบเปิด 

ทั่วโลก สิงคโปร ์ อินโดa ไทย ทั่วโลก สิงคโปร ์ อินโดa ไทย 
2558 41.50 

(4.38) 
20.58 
(3.65) 

7.92 
(3.37) 

16.58 
(4.10) 

54.42 
(7.94) 

39.50 
(18.19) 

19.42 
(5.28) 

1.08 
(.28) 

2559 34.67 
(2.99) 

18.42 
(3.94) 

14.83 
(18.21) 

15.92 
(4.77) 

50.67 
(7.86) 

39.33 
(12.78) 

20.08 
(6.80) 

1.42 
(.66) 

2560 34.42 
(2.81) 

18.25 
(4.02) 

7.42 
(2.64) 

14.17 
(2.98) 

52.92 
(8.11) 

29.25 
(11.18) 

24.33 
(10.72) 

4.42 
(1.97) 

2561 31.67 
(2.22) 

16.50 
(3.87) 

5.25 
(1.96) 

17.17 
(4.15) 

50.58 
(6.64) 

29.25 
(10.15) 

23.75 
(9.06) 

7.25 
(1.96) 

2562 31.50 
(2.50) 

14.58 
(2.87) 

6.58 
(2.15) 

20.42 
(54.79) 

46.42 
(5.60) 

22.50 
(7.88) 

35.08 
(12.26) 

14.83 
(5.37) 

2563 69.40 
(20.64) 

44.00 
(23.95) 

55.00 
(29.02) 

57.90 
(23.15) 

59.10 
(17.99) 

55.90 
(29.49) 

51.80 
(24.11) 

52.10 
(26.86) 

X2/df 40.96/5 31.14/5 22.70/5 33.40/5 8.73/5 18.10/5 26.47/5 62.90 
p < .01 < .01 < .01 < .01 .12 < .01 < .01 < .01 

หมายเหตุ a: อินโดนีเซีย, ค่า SVI แสดงเป็นค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  
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A 

 
 
 
B 

 
ภาพ 1 กราฟแสดงค่า SVI ความสนใจในการเรียนออนไลน์ (1A) และการเรียนออนไลนร์ะบบเปดิ (1B) 

หมายเหตุ เส้นสสี้มคือประเทศสิงคโปร์ สีน้ าเงินคือประเทศอินโดนีเซีย, สีเทาคือประเทศไทย และสีเหลืองคือภาพรวมทั่วโลก 
เส้นประสีแดงคือการเริ่มระบาดของไวรัสโคโรนา-19 

 
 เมื่อวิเคราะห์การค้นหาค าทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดภายใน 69 เดือนที่ศึกษา พบว่า 
ภาพรวมทั่วโลกมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมนในระดับสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2563 (rs = .65 - .78, p < .01) 
ส่วนทั้ง 3 ประเทศมีค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับปานกลาง โดยประเทศไทยแสดงค่า rs = .65, p < .01, ประเทศ
อินโดนีเซียแสดงค่า rs = .44, p < .01 และ ประเทศสิงคโปร์แสดงค่า rs = .39, p < .01 นอกจากน้ันยังพบว่าในปี พ.ศ. 2559 
ประเทศอินโดนีเซียแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับสูง rs = .74, p < .01 นอกนั้นไม่พบความสัมพันธ์ในระดับที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 2) 
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ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างค าว่า เรียนออนไลน์ และ เรียนออนไลน์ระบบเปิด ในแต่ละประเทศ 
ปี.  เรียนออนไลน์ระบบเปิด  
พ. ศ. ทั่วโลก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย 
2558 .78** .02 -.06 .30 
2559 .76** .40 .74** -.16 
2560 .68* -.01 .16 -.04 
2561 .68* -.04 .23 -.14 
2562 .68* .23 .20 .31 
2563 .72* .43 .57 .36 
ตลอดระยะเวลา .65** .39** .44** .54** 

หมายเหตุ *: p < .05, **: p < .01 

 
การวิเคราะห์ความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดจากค่า SVI ตามความหนาแน่นของแต่ละภูมิภาคในแต่ละ

ประเทศในช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 พบว่า ภาพรวมประเทศที่มี SVI มากกว่าร้อยละ 50 มีจ านวน 9 ประเทศ 
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ประเทศโตโก จีน แคเมอรูน เฮติ โกตดวิัวร์ เบนิน กินี บูร์กินาฟาโซ ภายหลังหลังจาก
เกิดการระบาดประเทศที่มีความหนาแน่นของความสนใจเปลี่ยนล าดับเป็นประเทศโตโก เฮติ แคเมอรูน จีน โกตดิวัวร์ เบนิน 
มาดากัสการ์ กิน ีบูร์กินาฟาโซ และมาร์ตินีก ในจ านวนนี้มีประเทศท่ีอยู่ในทวีปเอเชียเพียงประเทศเดยีวคือประเทศจีน นอกนั้น
อยู่ในทวีปแอฟริกา (ภาพที่ 2A) ส าหรับประเทศอินโดนีเซียจังหวัดที่มีค่า SVI มากกว่าร้อยละ 50 มีจ านวนเพียง 3 จังหวัด
ได้แก่ บาหลี ยกยาการ์ตา และสุมาตราตะวันตก ภายหลังช่วงการระบาดพบว่ามีจ านวนจังหวัดที่แสดงค่า SVI เพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 12 จังหวัดได้แก่ ยกยาการ์ตา ชวาติเมอร์ บาหลี ชวาตะวันตก บันเติน ชวาเตงกะห์           สุ
มาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก สุมาตราใต้ กาลิมันตันเซลาตัน จาร์กาตารายา และลัมปุง (ภาพท่ี 2B) ในประเทศไทยจังหวัดที่
มีค่า SVI มากกว่าร้อยละ 50 มีจ านวนเพียง 3 จังหวัดได้แก่ พัทลุง สงขลา และยะลา ภายหลังช่วงการระบาดพบว่ามีจ านวน
จังหวัดที่แสดงค่า SVI เพิ่มมากกว่าร้อยละ 50 มีจ านวน 2 จังหวัดได้แก่ พัทลุง และสงขลา ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าจังหวัดอื่นๆ (ภาพ
ที่ 2C) ส าหรับประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ขนาดเล็กจึงไม่ได้แบ่งพื้นที่ในการวิเคราะห์ออกเป็นจังหวัด การวิเคราะห์นี้ท าให้เห็นว่า
จังหวัดใดในแต่ละประเทศน้ันมีค่า SVI เพิ่มสูงขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคใดมีผู้ที่สนใจมากข้ึนหลังจากเกิดการระบาด 

นอกจากนั้นการวิเคราะห์นี้ยังช้ีให้เห็นว่าจังหวัดใดบ้างที่มีความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับเขตภูมิภาคอื่นๆ เช่นจังหวัดอาซ จามใบ เมืองย่อยๆ ในเขตกาลิมันตัน สุลาเวสี และปาปัว ในประเทศ
อินโดนีเซีย ส าหรับประเทศไทยจังหวัดที่มีค่าต่ า ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ พิจิตร อุทัยธานี สระแก้ว 
ตราด ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร ค่า SVI ที่ต่ านี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้งจ านวนประชากรในวัยเรียนของแต่ละจังหวัด
และศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการเรียนออนไลน์ระบบเปิด และมาตรการกระตุน้ผู้เรียนของแต่ละประเทศทั้งสิ้น 
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             A 

  

B        C  
ภาพ 2 ค่าใน SVI ในแต่ละภูมิภาคหลังการระบาด: ภาพรวมทั่วโลก (2A), ประเทศอินโดนีเซีย (2B) 

และประเทศไทย (2C) 
หมายเหตุ สีเขม้แสดงบริเวณที่มีคา่ SVI สูง 

 
อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดโดยใช้การค้นหาค า
ทางอินเทอร์เน็ตของประชากรใน 3 ประเทศอาเซียนได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย ที่เกิดขึ้นหลังช่วง
การระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าทั้ง 3 ประเทศมีความสนใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่
เกิดการระบาดเมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต่างจากภาพรวมทั่วโลกที่ไม่เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียลแสดงให้เห็นว่าความสนใจในการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดได้รับ
ความสนใจเพิ่มสูง โดยประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ภายหลังเกิดการระบาดตามมาด้วยประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการค านวณเป็นค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน 3 
ประเทศ 
 การศึกษาของ Reyes-Lillo and Hernandez-Garrido (2020) ที่พบว่าการเรียนออนไลน์ระบบเปิดนั้นเพิ่มสูงขึ้น
ระหว่างช่วงการระบาดโดยเฉพาะขณะที่มีมาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ เหตุการณ์นี้ถือเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่น
ของแต่ละประเทศจะได้ออกแบบวิชาเรียนออนไลน์และวิชาในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่เหมาะสมกับชุมชนและประชากร
วัยต่าง ๆ ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้เมื่อตรวจสอบค าที่มักถูกค้นหาที่ควบคู่กับค าว่าเรียนออนไลน์ระบบ
เปิดของแต่ละประเทศแล้วนั้น พบว่ามีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์จากการเรียนออนไลน์ระบบเปิดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากช่วงเวลาปกติ  เช่นการค้นหาค าว่า MOOC NTU (Nanyaung Technological 
University) ในประ เทศสิ งค โปร์ ,  MOOC UNEJ (Universitas Jember), MOOC Telkom (Telkom University) และ 
MOOC UNPAD (Universitas Padjadjaran) ในประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยเพิ่มขึน้
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กว่ า  3  เ ท่ า  ไ ด้ แก่  MOOC KMITL (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang), MOOC TSU (Thaksin 
University) และ Mahidol MOOC (Mahidol University) (Boonroungrut & Saroinsong, 2020) 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดนั้น Mishra, Gupta, and Shree 
(2020) และ Noura (2020) ให้ความเห็นว่าการเรียนออนไลน์ระบบเปิดนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนในหลายระดับโดยเฉพาะ
ในเรื่องการเสริมผลลัพธ์ทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและการพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
ซึ่งน่าจะเป็นผลดีอย่างมากในช่วงที่ยังมีการระบาดอยู่ในหลายพื้นที่หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคต Tandon (2020) ได้
สร้างโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนผ่านระบบนี้ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ได้แก่ ความคาดหวังต่อ
คุณภาพของระบบ ความสะดวกในการเข้าถึง อิทธิพลทางสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะน าไปสู่การมีทัศนคติทีด่ี
ต่อการเรียนจนสร้างความตั้งใจที่จะเรียนผ่านระบบนี้ต่อไป จากการศึกษาของ Chen et al. (2020) กล่าวในทิศทางเดียวกัน
ว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนไม่ได้มีผลตอ่ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ แต่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์มที่มีผลโดยตรง 
ในประเทศจีน (ภาพที่ 2A) จะเห็นได้ว่ามีผู้สนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดสูงที่สุดในทวีปเอเชียซึ่งเป็นประเทศแรกที่
ประกาศหยุดเรียนและเริ่มใช้ระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เปิดโอกาสให้
นักเรียนชาวจีนได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์ระบบเปิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากการศึกษาในครั้งนีท้ี่ปี พ.ศ. 2563 เพียงปีเดียวท่ีเกิด
การระบาดตั้งแต่ช่วงต้นปี ความสัมพันธ์ระหว่างค าว่าเรียนออนไลน์และการเรียนออนไลน์ระบบเปิดยังไม่แสดงความสัมพันธ์
ถึงระดับที่มีนัยส าคัญทางสถิติ แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ค าดังกล่าวของทั้ง 3 ประเทศในภาพรวม 5 ปี มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้สามารถยืนยันได้ว่าทั้ง 3 ประเทศมีจ านวนการค้นหาเพิ่มขึ้นมากกว่าจ านวนเส้นฐานที่
ค านวณมาจากข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558–2563 แต่จ านวนความสนใจที่จะลดลงของประเทศสิงคโปร์นั้นมีความเป็นไปได้ที่
จะลดลงมากที่สุด แนวโน้มการลดลงนี้อาจเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความสนใจในการเรียนในระบบนี้หลังการระบาด
สิ้นสุดลงได้เช่นกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันภาพรวมทั่วโลกก็มีผู้คนสนใจลดลง ในทางตรงกันข้ามประเทศที่ยังมีแนวโน้มของ
ความสนใจเพิ่มสูงขึ้นคือประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย การลดลงเป็นเรื่องที่นักวิจัยทั่วโลกคาดการณ์เอาไว้แล้วว่า             
ความสนใจที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจเป็นเพียงการเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ เท่านั้น เพราะมีปัจจัยหลายประการที่จะท าให้การเรียน
ออนไลน์ระบบเปิดลดลงหลังยุติการระบาด เช่น ในประเทศสิงคโปร์การเรียนออนไลน์นั้นต้องมีการปรับเกณฑ์หลายประการ 
การปรับมาใช้การเรียนออนไลน์ระบบเปิดอาจไม่ได้เติมเต็มช่องว่าง เช่น ช่องว่างในการโต้ตอบระหว่างอาจารย์กับนักเรียน 
ปรับการประเมินผลและการก าหนดเกรดเฉลี่ย เป็นต้น จึงไม่อาจน าการเรียนระบบเปิดมาใช้แทนการเรียนในช้ันเรียนปกติได้
ตลอด แต่สิ่งที่การเรียนออนไลน์ระบบเปิดช่วยส่งเสริมการศึกษาที่ส าคัญที่สุดคือการปรับทัศนคติต่อบุคลากรทางการศึกษา
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนที่จะใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามากยิ่งขึ้น (Fung & Lam, 2020) รวมทั้งการท า
ความคุ้นเคยกับระบบการเรียนรูปแบบใหม่ทางดิจิทัลซึ่งรวมการเรียนออนไลน์ระบบเปิดด้วย  ซึ่งการเรียนออนไลน์ระบบเปิด
จะไม่ได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกันกับการเรียนออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ ที่น ามาใช้ในช่วงการระบาด หากไม่ได้น ามาใช้
ทดแทนกัน แต่ใช้เป็นทางเลือกในการศึกษา เพราะยังสามารถใช้เกณฑ์การประเมินรูปแบบเดิมเหมือนกับช่วงก่อนเกิดการ
ระบาดได้ (Korkmaz & Toraman, 2020) 
 กรณีศึกษาจ านวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างท่ีท าให้เห็นว่าสามารถน าการเรียนออนไลน์
ระบบเปิดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสภาพการณ์ที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ในช่วงการระบาดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
หลายเดือนในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นนั้น นักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบการเรียนออนไลน์เริ่มแสดงความสนใจในการเรียนรู้ใน
สาขาที่ตนเองไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน จึงใช้การเรียนออนไลน์ระบบเปิดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้  (Saroinsong et al., 
2020) นอกจากนั้นยังพบว่าผู้เรียนในระบบนี้เป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีมาแล้วเพิ่มจ านวนสูงมากขึ้น (Formen, 2020) อีกกลุ่ม
หนึ่งที่เพิ่มจ านวนขึ้นคือผู้ที่อยู่ในสถานะว่างงาน (Adhe, Maulidiya, Al Ardha, Saroinsong, & Widayati, 2020; Pinto, 
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Quintana, & Quintana, 2020; Saroinsong et al., 2019) การศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าการเรียนออนไลน์ใน
ระบบเปิดมีความส าคัญในฐานะหลักสูตรเพิ่มเติมทีเ่พิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าการเริ่มใช้
การเรียนออนไลน์ระบบเปิดกับเด็กประถมศึกษานั้นไม่ได้รับผลลัพธ์ที่เหมาะสมอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากการขาดปัจจัย
สนับสนุน เช่น ความสามารถในการควบคุมตนเอง, ขาดทักษะในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ
เนื้อหาไม่ครอบคลุมกับเนื้อหาในที่ต้องการให้นักเรียนประถมศึกษาควรได้รับในช้ันเรียนปกติ (Putri et al., 2020) ส าหรับใน
ประเทศไทยปัญหาทีพ่บคือผู้สอนยังไม่สามารถใช้การเรียนออนไลน์ในระบบเปิดมาแทนการเรียนออนไลน์แบบทั่วไปได้เช่นกัน 
เนื่องจากผู้สอนยังกังวลว่าจะมีการทุจริตในการประเมินผล เช่น เปิดหนังสือในการตอบค าถามเพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น หรือส่ง
ข้อความถามเพื่อนที่อยู่คนละที่กัน เป็นต้น นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังท าให้รู้ว่าคนในประเทศไทยให้ความสนใจในการเรียน
ออนไลน์ระบบเปิดช้ากว่าประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยเริ่มต้นเพิ่มสูงขึ้นประมาณช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 แต่ก็ยังมีจ านวน
การค้นหาน้อยกว่าทั้ง 2 ประเทศน้ีมาก (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์., 2563) 
 จากหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้นนี้ท าให้เห็นว่าแม้การเรียนออนไลน์ระบบเปิดนี้อาจยังไม่สามารถน าไปปรับใช้แทนได้
ในทันทีส าหรับการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ แต่อาจจะเหมาะสมกับการศึกษาทางเลือกที่ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง จึงอาจเป็นไปได้ว่าความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้จากระบบการเรียนรูปแบบนี้  ผู้เรียนต้องมีเวลามากพอที่จะหาสิ่งที่
ตนเองสนใจจะเรียนรู้นอกเหนือจากเวลาที่ต้องเรียนในช้ันเรียนหรือในช่วงเวลาท างานปกติ ซึ่งก็ตรงกับเงื่อนไขช่วงเวลากักตัว
ที่การระบาดยังด าเนินต่อไปในหลายประเทศ (Hodge, 2020) นอกจากนั้นจ านวนบทเรียนที่หลากหลายมากขึ้นส่งผลให้มี
ผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น การสร้างหลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยาในประเทศไทย (ส านักข่าวอิศรา, 2563), การดูแล
ผู้สูงอายุในบริบทของโควิด-19 และการตรวจสอบระบบหายใจระยะฉุกเฉินหากติดไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศอินโดนีเซีย 
(WHO, 2020) แต่กลับไม่พบหลักสูตรที่สร้างขึ้นเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในระบบการเรียน
ออนไลน์ระบบเปิดของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของประเทศสงิคโปร์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้มีผู้สนใจเรียนออนไลน์ระบบเปดิ
จากผู้ให้บริการภายในประเทศน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยหากมองจากมุมมองความหลากหลายของ
หลักสูตรในระบบการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้ 
 สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่การศึกษานี้ได้ช้ีให้เห็นคือ การลดลงของการเรียนออนไลน์ระบบเปิดของประเทศสิงคโปร์
มาจากสาเหตุส าคัญหลายประการ เช่น การไม่สามารถเรียนในวิชาปฏิบัติได้ หากจ าเป็นต้องเรียนในช่วงที่มีการระบาดก็ใช้การ
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยแทนการเรียนออนไลน์ และที่ส าคัญคือสิ่งแวดล้อมการเรียนต่างจากการเรียนในระบบ ช้ันเรียนปกติมาก 
อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนส่วนใหญ่ใช้การเลื่อนเวลาและจะกลับมาเรียนตามปกติเมื่อมาตราการกักตัวสิ้นสุดลง (Lim, 2020) 
ดังนั้นสาเหตุนี้จึงไม่มีเวลาที่จะเรียนเพิ่มเติมเหมือนที่อยู่ในระหว่างการกักตัวเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
ระยะที่สถานที่ศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศเริ่มเปิดท าการก็ตรงกับระยะที่เริ่มผ่อนปรนมาตรการในช่วงเดือนมิถุนายนที่ความ
สนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนั้นปัจจัยด้านการยุติการเรียนก่อนจบหลักสูตรและขาดความ
ต่อเนื่อง เป็นปัญหาส าคัญที่พบมาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ทุกประเภท โดยเฉพาะการเรียน
ออนไลน์ระบบเปิดที่มีผู้ยุติการเรียนก่อนจบหลักสูตรสูงกว่าร้อยละ 40 จากผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเรียนทั้งหมด การศึกษาด้าน
พฤติกรรมของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์พบว่า พฤติกรรมของผู้ที่เรียนทีไ่ม่จบหลักสูตรมักเรียนแบบข้ามบทเรียน ในขณะที่
เรียนจบหลักสูตรจะมีพฤติกรรมเรียนต่อไปเป็นล าดับขั้น (Alamri et al., 2020; Prenkaj, Stilo, & Madeddu, 2020) หรือ
พฤติกรรมการเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผลต่อการส าเร็จของหลักสูตรได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
เกรดที่ได้รับ (Ricart et al., 2020) ซึ่งก็ช้ีให้เห็นแนวทางการออกแบบและจัดการเรียนออนไลน์ระบบเปิดต่อไปได้ ดังนั้นจึง
สามารถคาดการณ์ได้ว่าหากไม่ใช่ระยะที่ผู้เรียนเวลาต่อเนื่องหรืออยู่ในช่วงที่ผู้เรียนมีเวลาเรียนมากเพียงพอในช่วงเวลากักตัว
เนื่องจากผู้เรียนต้องกลับเข้าสู่ระบบการเรียนในระบบช้ันเรียนแบบปกติ ความส าเร็จในหลักสูตรการเรียนออนไลน์ระบบเปิดนี้
ก็อาจต่ าลงได้เช่นกัน 
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 ในแง่ของพื้นที่ท่ีมีผู้สนใจในการเรียนรูปแบบเปิดจะไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในงานวิจัยในช่วงการระบาดนี้ แต่ก็มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ี เช่น งานวิจัยในจังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซียนะบุว่ามีการใช้การเรียนออนไลน์ระบบนี้ของกลุ่มครู
ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2017 (Hartono, 2017) นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Santoso 
(2018) ที่ระบุว่ามีการส ารวจในปี ค.ศ. 2015 ว่าจังหวัดที่มีอัตราผู้เรียนในระบบนี้ต่ าได้แก่ จังหวัดปาปัวตะวันตก กาลิมันตัน 
และ สุมาตราเหนือ โดยให้เหตุผลว่าประชากรในจังหวัดเหล่านี้มีความรู้ทางดิจิทัลน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ ส่วนใน
ประเทศไทยยังไม่ได้มีการส ารวจในระดับประเทศอย่างเป็นทางการ แต่ก็พอจะมีข้อมูลอยู่ว่ามีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เป็นมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของภาครัฐส่วนกลางที่ท าให้อัตราของผู้สนใจเพิ่มสูงขึ้นในหลายจังหวัดดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ดงันั้นงานนี้ถือเป็นการศึกษาในกลุ่มแรก ๆ ที่ท าการศึกษาในแง่ของพื้นท่ีที่มีผู้สนใจเพราะอาจเป็นข้อมูลที่ช่วยก าหนด
นโยบายต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 แม้ว่าการศึกษาน้ีจะวิเคราะห์ความสนใจโดยใช้ค่า SVI ที่ค านวณมาจากพฤติกรรมการค้นหาค าว่าเรียนออนไลน์และ
เรียนออนไลน์ระบบเปิด แต่การศึกษานี้มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ จ านวนค าค้นหาทั้งหมดนั้นอาจไม่ได้มาจากผู้เรียน
ทั้งหมด แต่มาจากบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น บุคลากรทางการศึกษา นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น อีกประการ
หนึ่งคือการศึกษานี้เทียบระยะเวลาที่เกิดการระบาดจากต้นปี  พ.ศ. 2563 ซึ่งการระบาดของแต่ละประเทศแม้จะเริ่มใน
ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการกักตัวของแต่ละประเทศ รวมทั้งการระบาดในระลอกที่ 2 
ในบางประเทศนั้นอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความสนในในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดได้ 
 การศึกษานี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวสะท้อนความสนใจและยืนยันว่าบางพื้นที่ยังขาดการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ทางดิจิทัล และยังสามารถช่วยช้ีให้นักวางแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการศึกษาให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ความ
สนใจการเรียนออนไลน์ระบบเปิดนี้จะลดลง และเตรียมนโยบายกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองเมื่อกลับ
เข้าสู่สภาวะปกติในลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิตได้ 

ข้อแนะน าในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาของ AlQaidoom and Shah (2020) และ Rodrigues, Franco, and Silva (2020) แสดงให้เห็นว่า
มีการศึกษาวิจัยในเรื่องการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในประชากรกลุ่มประเทศอาเซียนน้อยกว่าประชากรในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่ว
โลก จากผลการศึกษานี้ นักวิจัยสามารถท าการศึกษาความต้องการของแต่ละประเทศโดยแยกความต้องการเป็นแต่ละไตรมาส
ในแต่ละปี เนื่องจากคาดว่าจะมีผลต่อความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดจะแตกต่างกันไปในแต่ไตรมาสของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้นนักวิจัยสามารถระบุช่วงที่ผู้เรียนสนใจเรียนมากที่สุดของปี เพื่อช่วยให้ผู้สอนและผู้ดูแลระบบสามารถปรับ
หลักสูตรให้ทันตามความสนใจของผู้เรียน หรือสามารถกระตุ้นความสนใจเป็นระยะ ๆ ต่อไป นอกจากนั้นการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการการเรยีนออนไลน์ระบบเปิดของแต่ละประเทศท่ีมาจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่น หรือ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศที่อาจมีข้อจ ากัดในกลุ่มผู้เรียนบางกลุ่ม เช่น 
ความสามารถทางภาษาที่ใช้สอนในแต่ละหลักสูตร เป็นต้น ข้อเสนอในการท าการศึกษาในครั้งต่อไปนี้มีประโยชน์ในแง่ของการ
วางแผนการเรียนออนไลน์ระบบเปิดและพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ระบบเปิดจากมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเช่นกัน และ
ประเด็นท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการเรียนออนไลน์ระบบเปิดในพ้ืนท่ีที่มีผู้สนใจ
มากและพื้นท่ีที่มีผู้สนใจน้อยซึ่งจะเป็นข้อมูลในการน าไปสู่นโยบายหรือกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเรียนรูปแบบนี้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการ
ลบ 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ก่อนและหลังใช้เกมแอปพลิเคชัน 3.) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1.) เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก ( .  4 76 , .  0 43 ) 2.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t-test=1.84) 3.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมแอปพลิเคชันอยู่ในระดับ ดีมาก ( .  4 59 ,

.  0 78 ) 
 

ค าส าคัญ:  เกมแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1.) to develop and evaluate the quality of the game 
application in adding and subtracting, 2) to compare achievements before and after using the game 
application in adding and subtracting, 3) to study students' satisfaction with the game application. 
Participants were 18 second-grade students. The research instruments were game application quality 
assessment for adding and subtracting, an achievement test, and questionnaires related to satisfaction. 
Statistics used in this study utilized the mean, standard deviation, and t–test dependent samples. 
 The results of this research were as follows: 1.) game application, adding and subtracting, for 2nd 
grade students had a very good quality rating ( .  4 76 , .  0 43 ) ; 2.) the learning achievement after using 
the game application higher than before using at a 0.05 level ( t-test=1.84) ; and 3.) the student satisfaction 
of the game application is very good ( .  4 59 , .  0 78 ). 
KEYWORDS:  Game Applications for Learning, Learning Achievement, Satisfaction   
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับการศึกษาและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้สื่อ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ณติศาสตรก์็เช่นกัน ต้องมีการปรับปรุงและปรับตวัให้เข้ากับบรบิททางสังคมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
น่าสนใจ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2560)  สอดคล้องกับ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในส่วนของการศึกษาที่ต้องการให้เกิดการจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
 เกมในอดีตมีจุดมุ่งหมายในการเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้เล่น เมื่อเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีการพัฒนา เกมได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งเป็นผลจากรูปแบบเกมที่เปลี่ยนไป จาก
การที่ผู้เล่นมีเพียงคนเดียวกลายเป็นผู้เล่นหลายคนเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้มีการแข่งขัน มีกฎกติกา มีการสร้างสถิติ
คะแนนส่วนบุคคลแล้วน ามาจัดล าดับกับคนอ่ืน มีการแข่งขันในรูปแบบกลุ่มหรือทีม  ซึ่งน ามาสู่การน าเกมมาใช้เป็นนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ โดยครูสร้างหรือพัฒนาเกมที่มีความเหมาะสมกับบทเรียนที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์           
มีการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติตามรูปแบบของเกม จะท าให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน น่าสนใจ            
มีความแปลกใหม่ ซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหา
ของบทเรียนนั้น ๆ การพลิกบทบาทของเกม  ที่น ามาประยุกต์ใช้โดยพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของ Game 
Based Learning เพื่อจูงใจนักเรียนกลับสู่ห้องเรียน นักเรียนเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานก็จะช่วยให้นักเรียนอยากเรียน
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(ณัฐญา นาคะสันต์ และ ชวณัฐ นาคะสันต์, 2559) ในการออกแบบเกมแอปพลิเคชันมีวิธีท่ีสามารถกระตุ้นเด็กปฐมวัย เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Sorby & Veurink, 2010) เนื่องจากการเรียนรู้ผ่านเกม (Game Based Learning) สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าทั้งระดับความจ าและความเข้าใจ และรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านเกม 
สามารถท าให้นักเรียนเกิดการ เรียนรู้ด้วยตัวเอง กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน  
(สกุล สุขศิริ, 2550) สอดคล้องกับ ปรัชกร พรหมมา และไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2560) ได้ศึกษาไว้ว่าแอปพลิเคชันเกมส่งผลให้
นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น นักเรียนสนุกเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย สามารถจดจ าได้ท าให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีส่วน
ร่วมในการเรียนร่วมกับผู้อื่น ท าให้เกิดการกระตือรือร้น อยากเรียนมากขึ้น  
 การเรียนรู้เรื่อง การบวกและการลบ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษา 
โดยนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจการด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ และสมบัติของการด าเนินการ ท า
ให้นักเรียนมีทักษะการบวก การลบ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับตัวช้ีวัด คือ หาค่าของตัวไม่ทราบ
ค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจ านวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) ถ้าหากนักเรียนมีทักษะการบวกและการลบที่ดี          
จะท าให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนอื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจและเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และการเล่นเกมก่อให้เกิดจินตนาการ
ท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจและส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความคิด จิตนาการ ภาษา มิติสัมพันธ์ 
ด้านการเรียนรู้กฎระเบียบทางสังคม (อรุณรุ่ง ศิริเจริญ , 2556) นอกจากนี้ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้ศึกษาพัฒนา
มัลติมีเดียแบบเกมและผลของมัลติมีเดียแบบเกมสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้น และท้า
ทายเพื่อจูงใจให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ และนอกจากนี้ยังพบว่าเกมนั้นสามารถช่วยในการพัฒนาความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ได้ สอดคล้องกับ Micheal (1997) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใช้เกมแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ          
ที่ออกแบบการเรียนการสอนแบบเกม พบว่า เกมมีองค์ประกอบ คือ ความบันเทิง จินตนาการ ความเสมือนจริง มีวัตถุประสงค์ 
กฎกติกา ผลลัพธ์ มีประโยชน์ส าหรับในการถ่ายโอนการเรียนรู้ การเรียนแบบมีขั้นตอน มีการรวบรวมข้อมูล มีปฏิสัมพันธ์          
มีการใช้เวลาที่เหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาในการเรียนรู้ได้ดีโดยการใช้เกม 
 เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกมมีบทบาทต่อความสนใจ และสร้าง

ความท้าทายในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในเรื่อง การบวกและการลบ ตาม

ความต้องการของนักเรียนโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ีในการเรียนรู้  

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 2   
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ก่อนและหลังใช้เกมแอปพลิ เคชัน                  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2  
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 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. เกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง เกมที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม Construct 2 เป็นบราวเซอร์ (Browser) 
ส าหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) ที่ผ่านการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ใน
เรื่องการบวกและการลบจ านวนนับท่ีไม่เกิน 1000 และ 0 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
การบวกแบบไม่มีการทดและมีการทด การลบแบบไม่มีการกระจายและมีการกระจาย และความสัมพันธ์ของการบวกและการ
ลบ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้เกม                         
แอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนนับท่ีไม่เกิน 1000 และ 0 ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความช่ืนชอบหรือความรู้สึกของนักเรียนเป็นรายบุคคลภายหลังการใช้งานเกม
แอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบเกมแอปพลิเคชัน และด้านประโยชน์จากการใช้
งาน ที่ได้มาจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  เป็นแนวทางในการศึกษาและสร้างสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนส าหรับ
ครูหรือผู้ที่สนใจในการสร้างสื่อและพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรู้    

วิธีด าเนินการวิจัย  

 ประชากรและตัวอย่างวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 คน 

 เครื่องมือวิจัย  
 1. เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาโดยทีมผู้วิจัย ซึ่งยึดหลัก
แนวคิดแบบ ADDIE Model มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 
    ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา  วิเคราะห์นักเรียน 
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการบวกและการลบในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อก าหนดแนวทางในการออกแบบ
และสร้างเกมแอปพลิเคชัน บนโปรแกรม Constract2 
  1.2 การออกแบบ (Design) 
   1.2.1 ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อเนื้อหาในการสร้างเกมแอปพลิเคชัน ดังนี้ 1.) การบวกแบบไม่มีการทด 2.) การบวก
แบบมีการทด 3.) การลบแบบไม่มีการกระจาย 4.) การลบแบบมีการกระจาย 5.) ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ โดย
หัวข้อจะใช้จ านวนที่ไม่เกิน 1,000 และ 0 
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   1.2.2 น าเนื้อหาและโครงร่างการออกแบบเกมแอปพลิเคชัน ให้ผู้เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา และด้านการสอนประถมศึกษา ช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการสร้างแอปพลิเคชัน จ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้

(1.) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสตูร สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

(2.) อาจารย์ ดร.ภานุมาศ หมอสนิธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

(3.) นางอัจฉราภรณ์ ปรางโท ้ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)  
สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 

   1.2.3 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาออกแบบเกมแอปพลิเคชัน โดยรูปแบบของเกมเป็นการตอบค าถาม 
แบบปรนัย 2 ตัวเลือก และ 3 ตัวเลือก ซึ่งเกมแอปพลิเคชันจะถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Construct 2 และรูปแบบของฉาก
และตัวละครในเกมเป็นยานอวกาศและดาวเคราะห์ พร้อมสร้างคลังเก็บข้อมูลแบบออนไลน์บน  https://firebase.com 
เชื่อมต่อกับตัวเกมแอปพลิเคชัน  
   1.2.4 เมื่อเข้าเกมจะพบกับหน้าหลักที่เป็นหน้าลงช่ือ ผู้เล่นต้องลงช่ือก่อนถึงจะเข้าเกมได้ เมื่อลงช่ือแล้ว            
ปุ่มล็อกอิน (login) จะปรากฏขึ้น ให้ผู้เล่นท าการล็อกอิน (login) เพื่อเข้าสู่หน้าเริ่มเกม  
   1.2.5 หน้าเริ่มเกมจะมียานอวกาศอยู่สามจุด ได้แก่ มุมขวาบนเป็นยานอวกาศแทนด่านการบวก ตรงกลาง
ซ้ายจะเป็นยานอวกาศแทนด่านการลบ และมุมล่างขวาเป็นยานอวกาศแทนด่านความสัมพันธ์ เมื่อคลิกที่ตัวยานอวกาศก็จะ
เข้าสู่เกมในแต่ละด่าน ตอนเริ่มเกมครั้งแรกจะแสดงยานอวกาศเพียงล าเดียวคือยานอวกาศที่แทนด่านการบวก เมื่อสามารถ
ผ่านด่านการบวกได้ยานอวกาศการลบก็จะปรากฏออกมา และเมื่อผ่านด่านการลบได้ยานอวกาศความสัมพันธ์ก็จะปรากฏขึ้น 
   1.2.6 หน้าการสรุปผลคะแนน จะแสดงผลรวมของคะแนนท้ังหมดที่นักเรียนท าได้ในแต่ละด่านไว้ 
  1.3 การพัฒนา (Development) 
   1.3.1 เนื้อหาของด่านการบวกแบบไม่มีการทดและมีการทด จะอยู่ในหน้าเดียวกัน มี 2 ตัวเลือก โดยใช้ค าสั่ง 
2 ชุด ได้แก่ 1.) จะตั้งชุดค าสั่งให้สุ่มจ านวนท่ี 1 มีค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 10 และจ านวนท่ี 2 มีค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 9  2.) การบวกแบบมี
การทด จะตั้งชุดค าสั่งให้สุ่มจ านวนท่ี 1 มีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 499 และจ านวนที่ 2 มีค่า ตั้งแต่ 10 ถึง 99 โดยเมื่อตอบค าถาม 1 
ข้อจะมีการเก็บค่า +1 ไปทีตัวแปล P1 เมื่อ P1 มีค่าเท่ากับ 20 จะท าการส่งผลคะแนนไปที่ https://firebase.com และ
เปลี่ยนไปใช้ค าสั่งชุดที่ 2 เปลี่ยนการเก็บค่า +1 ไปที่ตัวแปล  P2 เมื่อ P2 มีค่าเท่ากับ 20 จะท าการส่งผลคะแนนไปที่ 
https://firebase.com และตัวเกมจะกลับไปยังหน้าเริ่มเกม ชุดค าสั่งเป็นไปตามภาพ 1 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
1.หน้าต่างด้านซ้ายแสดงรูปแบบหน้าจอของตัวเกม  ซึ่งประกอบด้วย ภาพพื้นหลัง แถบนับเวลาถอยหลัง ช่องแสดงคะแนน 
ช่องแสดงค าถาม และปุ่มตัวเลือกค าตอบ 2.หน้าต่างด้านขวาแสดงโค้ดค าสั่งที่ท าให้เกิดการท างานของสิ่งต่าง ๆ ในหน้าจอเกม 
มีชุดค าสั่ง operator ของหน้าต่างด้านขวาเป็นตัวก าหนดค าถามที่จะแสดงบนหน้าจอในหน้าต่างด้านซ้ายโดยเมื่อ operator 
“+” จะท าการสุ่มตัวเลขโดยใช้โค้ดในชุดค าสั่ง Num1 และNum2 จากนั้นน าตัวเลขที่ได้มาบวกกันแล้วน าค่าที่ได้เก็บไว้ใน 
result ต่อมาค าสั่ง choice จะสร้างตัวเลือกค าตอบออกมา 2 ค าตอบโดยมีค าตอบท่ีถูกต้องอยู่หนึ่งค าตอบและผิดหนึ่งค าตอบ
โดยค าตอบที่ถูกเกิดจากน าค่าที่บันทึกใน result มาใส่ในตัวเลือก ส่วนค าตอบที่ผิดเกิดจากการน าค่าที่บันทึกใน result 
ด าเนินการบวกค่าที่ผู้สร้างตั้งเอาไว้ เมื่อมีการเลือกค าตอบจะส่งค่าที่เลือกไปที่ answer และส่งค่า +1 ไปที่ P1หรือP2 ขึ้นอยู่
กับชุดค าสั่งที่ท างานอยู่ จากนั้นน าค่าจาก answer เปรียบเทียบกับค่าที่บันทึกไว้ใน result หากตรงกันจะเพิ่มค่า +10 ไปที่ 

https://firebase.com/
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score แล้วน าค่าที่บันทึกใน score มาแสดงในช่องคะแนนในหน้าต่างด้านซ้ายแล้วท าการ reset ค่าที่บันทึกไว้ใน result และ 
answer หากค่าไม่ตรงกันหรือเวลาหมดลงจะท าการ reset ข้อมูลทันที และท าการวนซ้ ากระบวนการนี้จนครบตามที่ก าหนด
ไว้ เมื่อค าสั่งท้ัง 2 ชุดท างานเสร็จจะท าการปิดหน้าต่างเกมลงแล้วเปิดหน้าต่างหน้าเริ่มเกมโดยอัตโนมัติ 

ภาพ 1  ชุดค าสั่งในด่านการบวกแบบไม่มีการทดและมีการทด 

   1.3.2 เนื้อหาของด่านการลบแบบไม่มีการกระจายและมีการกระจาย จะอยู่ในหน้าเดียวกันมี 2 ตัวเลือก โดย
ใช้ค าสั่ง 2 ชุด ได้แก่ (1.) การลบแบบไม่มีการกระจาย จะตั้งชุดค าสั่งให้จ านวนท่ี 1 และจ านวนท่ี 2 ในโจทย์มีค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 
10 (2.) การลบแบบมีการกระจาย จะตั้งชุดค าสั่งให้สุ่มตัวเลขตัวท่ี 1 มีค่า ตั้งแต่ 10 ถึง 499 และสุ่มตัวเลขตัวท่ี 2 มีค่า ตั้งแต่ 
10 ถึง 99  โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อโจทย์ที่สุ่มมามีค าตอบน้อยกว่า 0 จะสุ่มโจทย์ใหม่ทันที และจะไม่บันทึกค่า +1 ไปท่ีตัวแปลใด ๆ 
และเมื่อตอบค าถาม 1 ข้อจะมีการเก็บค่า +1 ไปทีตัวแปล P3 เมื่อ P3 มีค่าเท่ากับ 20 จะท าการส่งผลคะแนนไปที่ 
https://firebase.com และเปลี่ยนไปใช้ค าสั่งชุดที่ 2 เปลี่ยนการเก็บค่า +1 ไปที่ตัวแปล P4 เมื่อ P4 มีค่าเท่ากับ 20 จะท า
การส่งผลคะแนนไปเก็บไว้ที่ https://firebase.com และตัวเกมจะกลับไปหน้าเริ่มเกม ชุดค าสั่งเป็นไปตามภาพ 2 ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.หน้าต่างด้านซ้ายแสดงรูปแบบหน้าจอของตัวเกม  ซึ่งประกอบด้วย ภาพพื้นหลัง แถบนับเวลาถอย
หลัง ช่องแสดงคะแนน ช่องแสดงค าถาม และปุ่มตัวเลือกค าตอบ 2.หน้าต่างด้านขวาแสดงโค้ดค าสั่งที่ท าให้เกิดการท างานของ
สิ่งต่าง ๆในหน้าจอเกม มีชุดค าสั่ง operator ของหน้าต่างด้านขวาเป็นตัวก าหนดค าถามที่จะแสดงบนหน้าจอในหน้าต่าง
ด้านซ้ายโดยเมื่อ operator “-” จะท าการสุ่มตัวเลขโดยใช้โค้ดในชุดค าสั่ง Num3 และNum4 จากนั้นจะน าตัวเลขที่ได้มาลบ
กันหากค่าที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0 จะท าการสุ่มค่าใหม่โดยไม่มีการบันทึกค่าใด ๆจนกว่าผลที่ได้จะมีค่ามากกว่า 0 แล้วน าค่าที่ได้
เก็บไว้ใน result2 ต่อมาค าสั่ง choice จะสร้างตัวเลือกค าตอบออกมา 2 ค าตอบโดยมีค าตอบที่ถูกต้องอยู่หนึ่งค าตอบและผิด
หนึ่งค าตอบโดยค าตอบที่ถูกเกิดจากน าค่าที่บันทึกใน result2 มาใส่ในตัวเลือก ส่วนค าตอบท่ีผิดเกิดจากการน าค่าที่บันทึกใน 
result ด าเนินการบวกค่าที่ผู้สร้างตั้งเอาไว้ เมื่อมีการเลือกค าตอบจะส่งค่าที่เลือกไปที่ answer2 และส่งค่า +1 ไปที่ P3 หรือ
P5 ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งที่ท างานอยู่ จากนั้นน าค่าจาก answer2 เปรียบเทียบกับค่าท่ีบันทึกไว้ใน result2 หากตรงกันจะเพิ่มค่า 
+10 ไปที่ score แล้วน าค่าที่บันทึกใน score มาแสดงในช่องคะแนนในหน้าต่างด้านซ้ายแล้วท าการ reset ค่าที่บันทึกไว้ใน 
result และ answer2 หากค่าไม่ตรงกันหรือเวลาหมดลงจะท าการ reset ข้อมูลทันที และท าการวนซ้ ากระบวนการนี้จนครบ
ตามที่ก าหนดไว้ เมื่อค าสั่งท้ัง 2 ชุดท างานเสร็จจะท าการปิดหน้าต่างเกมลงแล้วเปิดหน้าต่างหน้าเริ่มเกมโดยอัตโนมัติ  
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ภาพ 2  ชุดค าสั่งในด่านการลบแบบไม่มีการกระจายและมีการกระจาย 

   1.3.3 เนื้อหาของด่านความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ มี 3 ตัวเลือก โดยจะมี 1 ชุดค าสั่งให้สุ่มจ านวนที่ 
1 มีค่า ตั้งแต่ 10 ถึง 499 และสุ่มจ านวนที่ 2 มีค่า ตั้งแต่ 10 ถึง 99 โดยมีลักษณะหน้าต่างเกมและชุดค าสั่งตามภาพ 3  ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.หน้าต่างด้านซ้ายแสดงรูปแบบหน้าจอของตัวเกม  ซึ่งประกอบด้วย ภาพพื้นหลัง แถบนับเวลาถอย
หลัง ช่องแสดงคะแนน ช่องแสดงค าถาม และปุ่มตัวเลือกค าตอบ 2.หน้าต่างด้านขวาแสดงโค้ดค าสั่งที่ท าให้เกิดการท างานของ
สิ่งต่าง ๆในหน้าจอเกม มีชุดค าสั่ง ของหน้าต่างด้านขวาเป็นตัวก าหนดค าถามที่จะแสดงบนหน้าจอในหน้าต่างด้านซ้าย โดย
เมื่อ เริ่มเกม จะท าการสุ่มตัวเลขโดยใช้โค้ดในชุดค าสั่ง Numm1 และNumm2 จากนั้นจะน าตัวเลขที่ได้มาบวกกันน าค่าที่ได้
เก็บไว้ใน result3 ต่อมาค าสั่ง Every tick จะน าค่าที่ได้จาก Numm1, Numm2, และ result3 มาแสดงในช่องตาค าสั่ง Set 
text ที่แสดงในชุดค าสั่ง Every tick ต่อมาค าสั่ง txtChoiceCP5 และ txtChoiceCP6 สร้างตัวเลือกค าตอบออกมา 3 ค าตอบ
โดยมีค าตอบที่ถูกต้องอยู่สองค าตอบและผิดหนึ่งค าตอบโดยค าตอบที่ถูกเกิดจากน าค่าที่บันทึกใน result3 และ Numm1 มา
ใส่ในตัวเลือก ส่วนค าตอบที่ผิดเกิดจากการน าค่าที่บันทึกในค าสั่ง result3 ด าเนินการบวกค่าที่ผู้สร้างตั้งเอาไว้ เมื่อมีการเลือก
ค าตอบจะส่งค่าที่เลือกไปเทียบกับ result3 และ Numm1  และส่งค่า +1 ไปท่ี P11 หากค่าท่ีเทียบตรงกันจะเพิ่มค่า +10 ไป
ที่ score แล้วน าค่าที่บันทึกใน score มาแสดงในช่องคะแนนในหน้าต่างด้านซ้ายแล้วท าการ reset ค่าที่บันทึกไว้ใน result3 
หากค่าไม่ตรงกันหรือเวลาหมดลงจะท าการ reset ข้อมูลทันที และท าการวนซ้ ากระบวนการนี้จนครบตามที่ก าหนดไว้ เมื่อ
ชุดค าสั่งท างานเสร็จจะท าการปิดหน้าต่างเกมลงแล้วเปิดหน้าต่างหน้าเริ่มเกมโดยอัตโนมัติ 

 

ภาพ 3  ลักษณะและชุดค าสั่งภายในด่านความสมัพันธ์ของการบวกและการลบ 
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   1.3.4 หน้าสรุปคะแนน ส่วนบนใส่รูปภาพประกอบ ส่วนกลางใส่ผลรวมคะแนนที่ท าได้ ส่วนล่างใส่ปุ่ม 
ออกจากเกม 
   1.3.5 บราวเซอร์ (Browser) ของเกมที่พัฒนาเสรจ็สมบรูณ์ [ https://umath-def6a.web.app ] 
   1.3.6 น าเกมแอปพลิเคชันให้ผู้เช่ียวชาญ 9 ท่าน ประเมินคุณภาพของเกมแอปพลิเคชัน ดังนี้ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านคณิตศาสตร์ 3 ท่าน ประเมินด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 3 ท่าน ประเมินด้านเทคนิคการออกแบบ 
และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 3 ท่าน ด้านการใช้งาน  
  1.4 การน าไปใช้ (Implementation) น าเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  1.5 การประเมินผล (Evaluation) น าผลที่ได้จากการท าแบบประเมินคุณภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังใช้เกมแอปพลิเคชัน และแบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. แบบประเมินคุณภาพเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ศึกษา
วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา  แล้วสร้างแบบประเมินคุณภาพ โดยมี
รูปแบบเป็น Rating Scale (มาตราส่วนประมาณค่า)  5 ระดับ มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 รายการประเมิน จ านวน 
3 ด้าน ประกอบด้วย 1.) ด้านเนื้อหา 2.) ด้านเทคนิคการออกแบบ 3.) ด้านการใช้งาน  ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ จากนั้นน าแบบ
ประเมินคุณภาพเกมแอปพลิเคชันให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อค าถามในแบบ
ประเมินคุณภาพหลังจากน้ันน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแบบประเมิน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้งานเกมแอปพลิเคชัน ใช้รูปแบบเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 
16 ข้อ และแบบอัตนัย จ านวน 4 ข้อ รวม 20 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามใน
แต่ละด้าน พบว่า ได้ค่า IOC เท่ากับ +1 ทุกข้อ 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้นท าการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจ ใช้รูปแบบเป็น Likert Scale (มาตราส่วนประมาณค่าแบบลเิคิรท์) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ แทน 5 ความหมาย ดังนี้ มากที่สดุ 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายการประเมิน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังน้ี  1.) ด้านเนื้อหา 2.) ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน  3.) ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ และส่วนท่ี 2 
ข้อเสนอแนะ น าแบบประเมินความพึงพอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามในแต่ละด้านของ
แบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากนั้นน าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงตัวแบบประเมินความพึงพอใจ และน าแบบประเมนิ
ความพึงพอใจไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามในแต่ละด้าน พบว่า ได้ค่า 
IOC เท่ากับ +1 ทุกข้อ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. น าเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 2 จ านวน 18 คน ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 5 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนใช้งานเกมแอปพลิเคชัน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้งาน
เกมแอปพลิเคชัน จ านวน 20 ข้อ  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
  ครั้งท่ี 2 ผู้วิจัยอธิบายจุดประสงค์ และวิธีการใช้เกมแอปพลิเคชัน ให้นักเรียนใช้เกมแอปพลิเคชัน ในด่าน 
การบวก  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
  ครั้งท่ี 3 ผู้วิจัยอธิบายจุดประสงค์ และวิธีการใช้เกมแอปพลิเคชัน ให้นักเรียนใช้เกมแอปพลิเคชัน ในด่าน 
การลบ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 

https://umath-def6a.web.app/
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  ครั้งที่ 4 ผู้วิจัยอธิบายจุดประสงค์ และวิธีการใช้เกมแอปพลิเคชัน ให้นักเรียนใช้เกมแอปพลิเคชัน ในด่าน
ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
  ครั้งที่ 5 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังใช้งานเกมแอปพลิเคชัน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังใช้งาน
เกมแอปพลิเคชัน จ านวน 20 ข้อ และท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังใช้เกมแอปพลิเคชัน  ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 
 2. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  

ผลการวิจัย  

 1. การพัฒนาและประเมินคุณภาพของเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
  1.1 เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 เป็นเกมที่แบ่งการ
เรียนรู้และฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจ านวนนับท่ีไม่เกิน 1000 และ 0 ออกเป็น 3 ด่าน ได้แก่ 1.) การบวกแบบไม่มี
การทดและการบวกแบบมีการทด 2.) การลบแบบไม่มีการกระจายและมีการกระจาย และ 3.) ความสัมพันธ์ระหว่างการบวก
และการลบ แต่ละด่านจะมีการสุ่มตัวเลขส าหรับการด าเนินการ และมีการจ ากัดเวลาส าหรับการเลือกตอบจากตัวเลือกที่สุ่มมา 
พร้อมกับการแสดงค่าของคะแนนเมื่อตอบถูกต้อง  
  1.2 คุณภาพของเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   1.2.1 คุณภาพด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ 

ตาราง 1  ผลการประเมินคณุภาพด้านเนื้อหา  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    แปรผล 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับจดุประสงค ์ 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 
3. การล าดับเนื้อหา และความสอดคล้องกันของเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 
4. ความเหมาะสมของปรมิาณเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.46 ดีมาก 

   คุณภาพด้านเนื้อหาของเกมแอปพลิเคชันโดยภาพรวม พบว่า คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดมีาก เมือ่
พิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คือ เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค ์
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   1.2.2 คุณภาพด้านเทคนิคการออกแบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

ตาราง 2  ผลการประเมินคณุภาพด้านเทคนิคการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    แปรผล 

1. ขนาดของหน้าจอมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ความชัดเจนของตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ ์
ทางคณิตศาสตร ์

5.00 0.00 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบอักษร   
ขนาดตัวอักษร และสีตัวอักษร 

5.00 0.00 ดีมาก 

4. ภาพที่ใช้ประกอบเกมมีความชัดเจน มีความสวยงาม  
สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนท่ีใช้เกม 4.67 0.58 ดีมาก 
6. กราฟิกการแสดงผลและการเคลื่อนไหวในเกม 4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.83 0.38 ดีมาก 

   คุณภาพด้านเทคนิคการออกแบบของเกมแอปพลิเคชันโดยภาพรวม พบว่า คุณภาพด้านเทคนิคการออกแบบ
อยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ขนาดของหน้าจอมีสัดส่วนที่เหมาะสม 
ความชัดเจนของตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบอักษร ขนาด
ตัวอักษร และสีตัวอักษร 

   1.2.3 คุณภาพด้านการใช้งาน โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ 

ตาราง 3  ผลการประเมินคุณภาพด้านการใช้งาน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    แปรผล 

1. วิธีการเล่นมีความสะดวก เหมาะสมกับช่วงวัย 
ของนักเรียน 

5.00 0.00 ดีมาก 

2. วิธีการเล่นมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ด ี
4. การให้คะแนนนักเรยีนในการเล่น และการสรุปผล 4.67 0.58 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.49 ด ี

   คุณภาพด้านการใช้งานของเกมแอปพลิเคชันโดยภาพรวม พบว่า คุณภาพด้านเทคนิคการออกแบบอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ วิธีการเล่นมีความสะดวก เหมาะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังใช้เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและ
การลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ก่อนและหลังใช้ 
การทดสอบ N     t 

ก่อนใช้ 18 15.33 3.79 
1.84* 

หลังใช้ 18 16.06 3.88 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังใช้เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและ
การลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ก่อน
ใช้มีค่าเท่ากับ 15.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.79 หลังใช้ มีค่าเท่ากับ 16.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.88 
จากการทดสอบ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้เท่ากับ 1.84 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 2  

ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    แปรผล 

1. ด้านเนื้อหา 
 1.1 มีเนื้อหาที่ครอบคลมุในเรื่องการบวกและการลบจ านวนที ่

ไม่เกิน 1,000 และ 0 
4.78 0.65 มากที่สุด 

 1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับเนือ้หาในบทเรียน 4.78 0.55 มากที่สุด 
 1.3 มีเนื้อหาที่หลากหลาย 4.72 0.67 มากที่สุด 
 1.4 มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน 4.83 0.38 มากที่สุด 
 1.5 มีล าดับเนื้อหาทีเ่ข้าใจง่ายไมซ่บัซ้อน 4.28 1.18 มาก 
2. ด้านการออกแบบ 
 2.1 มีสีสันสวยงาม 4.50 0.92 มาก 
 2.2 มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.78 0.43 มากที่สุด 
 2.3 มีความสะดวกในการใช้งาน ใช้งานง่ายสามารถใช้งานได้

ด้วยตัวเอง 
4.33 0.84 มาก 

 2.4 มีรูปแบบการน าเสนอที่มีความน่าสนใจ 4.33 0.69 มาก 
 2.5 มีการให้เวลาในการคิดแตล่ะข้ออย่างเหมาะสม 4.22 1.00 มาก 
3. ด้านประโยชนจ์ากการเรียนรู้ 
 3.1 ท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน 4.72 0.75 มากที่สุด 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

    แปรผล 

 3.2 เกิดความสนุกสนานเมื่อใช้งานเกมแอปพลิเคชัน 4.56 0.78 มากที่สุด 
 3.3 เกมแอปพลิเคชัน ช่วยท าใหน้ักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องการ

บวกและการลบจ านวนทีไ่ม่เกิน 1,000 และ 0 มากขึ้น 
4.78 0.73 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.59 0.78 มากที่สุด 

 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงสุดคือ เกมแอปพลิเคชันมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 1. เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ได้รับการออกแบบพัฒนา
ตามกระบวนการแบบ ADDIE Model และมีการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญท าให้มีเนื้อหาของเกมที่ตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ มีความน่าสนใจ นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการบวกและการลบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของกัญญาพัชญ์ จาอ้าย และอรอนงค์ 
ธรรมจินดา (2563) การสร้างเกมสูติศาสตร์พาเพลินออนไลน์ข้ึนตามกระบวน ADDIE Model โดยออกแบบและพัฒนาให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของนักเรียน เป็นเกมที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และ
ความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและเกิดการพัฒนาการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกม
แอปพลิเคชันจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กชพรรณ ยังมี และ นิรัช สุดสังข์ (2563) ผลของรูปแบบเกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้ทางศิลปะและมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัย พบว่า รูปแบบเกมแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ของข้อมูลแบบผสม เป็นการ
น าเสนอข้อมูลแบบเชิงเส้นเป็นหลักน ามาผสมกับล าดับขั้นตอน มีการวางโครงสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลภายในเกมด้วย 3 
องค์ประกอบหลักคือ 1) หน้าโหลดดิ้ง ซึ่งการแสดงโหลดนั้นมีความส าคัญในระดับต้น ๆ เพราะการแสดงตัวโหลดไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่การแสดงสถานะให้ผู้ใช้งานรับรู้เท่านั้นว่าก าลังโหลดข้อมูลอยู่ แต่บอกถึงการท างานของระบบที่มีความ
จ าเป็นต้องโหลดข้อมูลบางส่วนก่อนเข้าใช้งาน หน้าโหลดยังสามารถเรียกความสนใจหรือเบี่ยงเบนความสนใจให้ผู้ใช้รู้สึกว่ารอ
ไม่นาน 2) หน้าหลัก ประกอบด้วย 5 รายการ คือ ด่านเกม วิธีการเล่นเกม ส่วนน้ีเป็นส่วนส าคัญของรูปแบบ ที่น าทางให้ผู้เล่น
ได้ง่ายต่อการเรียนรู้วิธีการเล่นเกม การสรุปผลการเล่นเกมรวมทุกด่านป้อนกลับมายังผู้เล่นท าให้เห็นความสามารถและ
พัฒนาการของตนเอง 3) การจบเกมผุ้เล่นสามารถออกจากเกมได้ตลอดเวลา 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พบว่าหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ด้วยเกม              
แอปพลิเคชัน ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถใช้เกมแอปพลิเคชัน ทบทวนและฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้าน
ทักษะและความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ พรวิภา ปานมาศ (2555) ที่พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเล่นด้วยตนเอง โดยการลองผิดลองถูก เล่นซ้ าไปซ้ ามาได้ และเป็นเกมที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน นักเรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนได้ไม่ยากส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจเมื่อตนเองประสบ
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ความส าเร็จในการเล่นเกม และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ และยังสอดคล้องกับ มริษา สุดอุดม และ
เชษฐา เดชพันธ์ (2562) ที่พัฒนาเกมคณิตศาสตร์ผ่าด่านผจญภัยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วท าการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลังการเล่นเกมด้วยแบบทดสอบเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียน พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์
สูงขึ้น จะเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้เกมส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมแอปพลิเคชัน เรื่อง การบวกและการลบ พบว่า 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกมแอปพลิเคชันมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เนื้อหามีความหลากหลายและ
ครอบคลุมบทเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนที่ไม่เกิน 1,000 และ 0  มีสีสันสวยงาม ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 
รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจและสะดวกในการใช้งาน ซึ่งท าให้นักเรียนสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นและ
เกิดความสนุกสนานเมื่อใช้งานเกมแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับ อัญชลี อินถา และภาสกร เรืองรอง (2559) ซึ่งได้ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม แล้วพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนเห็นว่าแท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อเทคโนโลยีใหม่ ที่มีความน่าสนใจ 
และเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการออกแบบโดยใช้ ข้อความ ภาพนิ่ง เพื่อนักเรียนเข้าใจได้ง่าย 
และการเล่นเกมท าให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง สนุก ตื่นเต้นเร้าใจส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้น   

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  

  1. เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ดังนั้น ครูควรประเมินความพร้อมที่
เกี่ยวข้องของนักเรียนก่อนใช้เกมแอปพลิเคชัน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เกมแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2. เกมแอปพลิเคชันมีการประมวลผลสะท้อนกลับทันทีหลังจากที่นักเรียนเล่นเกมเสร็จสิ้น และครูที่ดูแลระบบ
สามารถดูผลสะท้อนกลับได้หลังจากที่นักเรียนท าการเล่นเสร็จสิ้นทันที ดังนั้น ครูควรตรวจสอบผลเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา แก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

  1. ควรมีการศึกษาพัฒนาเกมแอปพลิเคชันจากเดิมที่ใช้ Construct 2 เป็น Construct 3 ซึ่งในปัจจุบัน Construct 
3 ได้รับการพัฒนาในด้านการใช้งานที่สะดวกกว่าเดิม สามารถเปิดไฟล์โปรเจ็คที่สร้างจาก Construct 2 ได้ รองรับ
ระบบปฏิบัติการ OSX ใน MAC และ Windows ทั้ง 32 bit และ 64 bit มีฟังก์ช่ัน Export .APK แบบ offline การปรับ 
Property ต่าง ๆ เช่น การปรับขนาดของ Sprite และ Object ชนิดอื่น ๆ โดยสามารถใช้ mouse คลิกแล้วเปลี่ยนค่าอัตโนมตั ิ
จัดการ plugin หรือ addon ด้วย หน้า addon manager ท าให้สามารถเห็นได้ทันทีว่ามีหรือขาด plugin ตัวไหน สามารถ 
download และลบ addon plugin ได้ทันทีที่มีการอัพเดต สามารถน าไฟล์ CAPX มาแก้ไขใน SmartPhone ได้ ปรับหน้า 
EventSheet และ Layout ใหม่ มีหน้าต่างโชว์ภาพในโปรแกรม และโชว์วิดีโอได้ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมช่วยดูภาพและวิดีโอต่างๆ    
  2. ควรมีการศึกษาพัฒนาเกมแอปพลิเคชันร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR : Augmented Reality)  
บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในทุกระบบ และศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า ตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ  และเพื่อ
ศึกษาผลการพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า ตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า  งานวิจัยช้ินนี้มี
กระบวนการผลิตการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใต้น้ า มีปัจจัยและขอบเขตดังนี้ 1. การเตรียมตัวของช่างภาพและทีมถ่าย
ท า 2. การสื่อสารความหมายและการถ่ายทอดระหว่างนางแบบกับช่างภาพ 3. การลงทุนกับการเช่าอุปกรณ์และการผลิตที่มี
ราคาสูง 4. ช่างภาพไม่สามารถด าน้ าได้ 5. เมื่อต้องการดูภาพ ต้องรออุปกรณ์กล้องน าขึ้นจากน้ า แล้วถึงตรวจสอบแฟ้ม
ข้อมูลภาพได้ จากบริบทดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
ผลิตสื่อ  ด้วยการสังเคราะห์บริบทจากประสบการณ์ท างานในด้านการผลิตกว่ายี่สิบปี และการสอนนักศึกษากว่าสิบปี ท าให้
พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวขึ้นจากการวิเคราะห์วัสดุ การค านวณการหักเหแสง และการท างานของกล้องบันทึกภาพใต้น้ า 
รวมถึงลักษณะของการใช้งานออกมาเป็น “นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องด าน้ าเพื่อบันทึกภาพ เพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาดังกล่าว และจะช่วยให้ช่างภาพ สามารถสร้างผลงานใต้น้ าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินและรับรองนวัตกรรม
จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 คน ของนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า เพื่อส่งเสริมความสามารถในการผลิตสื่อ โดยมีการประเมินให้ความ
เหมาะสมอยู่ระดับมาก ที่จะน านวัตกรรมนี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตสื่อ และสามารถตอบโจทย์การผลิตได้ ด้วยการลดต้นทุน
ในการเช่าอุปกรณ์ และสามารถมองเห็นภาพท่ีถ่ายได้อย่างรวดเร็ว 

 

ค้าส้าคัญ: นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า การคิดเชิงออกแบบ 
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ABSTRACT 
  This research has an objective to develop an innovation of underwater photography following the 
concept of design thinking and to study the result of innovative development of underwater photography 
following the concept of design thinking. The result found that this research had production process of still 
photography and underwater movement with factors and circumstances as follows: 1. Preparation of a 
photographer and team 2. Communicating the meaning and translation between subject and photographer 
3. High investment of equipment rent and production 4. Photographer cannot dive 5. To see and check 
photo files, camera equipment must be brought out of water after used in the water. With the stated 
circumstances, the researcher has invented and develop an innovation of underwater photography to 
support the capability of media production. Through synthesizing from work experiences of media 
production for more than 20 years and teaching students for more than ten years, the innovative 
development from material analysis, refracting calculation, and functions and features of underwater 
camera have come to be the innovation of underwater photography in order to address the problems that 
photographers do not have to dive. It also lets the photographers create underwater photographs. Seven 
specialists of underwater photography innovation have conducted the evaluation and certification which 
the photographers do not have to get in the water to shoot photos. The appropriateness was in high level 
to use this innovation in media production process and answer the media production question as well as 
it can lower the cost of equipment rent and the taken photos can be immediately seen. 
 
KEYWORDS: Innovative Development of Underwater Photography, Design thinking 
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บทน้า 
 การถ่ายภาพได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาตามล าดับ ก่อนที่จะมีกล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกภาพให้เหมือนจริงนั้น
มนุษย์ในสมัยโบราณได้ใช้วิธีการวาดภาพเพื่อบันทึกความทรงจ า และใช้ในการสื่อความหมาย ซึ่งการวาดภาพดังกล่าวต้องใช้
เวลานานและได้ภาพท่ีไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ ท าให้มนุษย์พยายามคิดค้นหาวิธีการสร้างภาพโดยใช้
เวลาให้น้อยลง และให้ได้ภาพที่สมบูรณ์เหมือนจริงตามธรรมชาติยิ่งขึ้น ในศตวรรษที่ 19 มนุษย์ก็ประสบความส าเร็จในการ
คิดค้นกระบวนการสร้างภาพ จากผลของการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาความรู้จากศาสตร์ 2 สาขา คือ สาขา
ฟิสิกส์ ได้แก่ เรื่องของแสงและกล้องถ่ายภาพ และสาขาเคมี ในส่วนที่เกี่ยวกับฟิล์มสารไวแสงและน้ ายาสร้างภาพ ซึ่งมี
วิวัฒนาการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน กระบวนการเกิดภาพ และการถ่ายภาพน้ัน มีวิวัฒนาการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากการ
พัฒนาระบบของกล้องถ่ายภาพ และการพัฒนากระบวนการบันทึกภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาเทคนิคของการถ่ายภาพจาก
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ที่สุด จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการคิดค้นอุปกรณ์ในการช่วยสนับสนุนการสร้าง
ภาพถ่าย ให้มีคุณภาพหรือกระบวนการผลิตภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ัน สามารถวิเคราะห์ได้จากการพัฒนาตัวกล้องของ
แบรนด์ช้ันน าของโลกได้ ว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกล้องถ่ายภาพด้วยฟิล์ม หรือกล้องถ่ายภาพแบบ
ดิจิทัล ทั้งนี้การเลือกตัวอุปกรณ์ในการถ่ายภาพนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของการสร้างงาน ซึ่งกระบวนการในการสร้าง
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ภาพถ่าย มีอยู่หลายประเภท เช่น การถ่ายภาพสินค้า, การถ่ายภาพแฟช่ัน, การถ่ายภาพบุคคล และการถ่ายภาพทิวทัศน์ ฯลฯ 
กระบวนในการสร้างงานขึ้นอยู่กับบริบทของกระบวนการผลิตสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพบนอากาศ, การถ่ายภาพบนพื้นดิน 
และการถ่ายภาพใต้น้ า ช่างภาพจะต้องมีการวางแผนในกระบวนการผลิตอย่างรอบคอบ เพราะแต่ละสถานที่ในการถ่ายภาพ 
ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมและช่วยสนับสนุนในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันด้วย บริบทของการผลิตสื่อสิ่งท่ียาก
ที่สุดคือ การถ่ายภาพใต้น้ า เพราะเนื่องจากจะต้องมีการวางแผน มีทีมงานที่มีทักษะเฉพาะ และจะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
เฉพาะที่สามารถลงน้ าได้ ซึ่งความยากของการถ่ายภาพเเฟช่ันใต้น้ า จะมีการวางแผนในกระบวนการผลิต เพราะช่างภาพและ
นางแบบจะต้องลงไปในน้ า ทั้งนี้นางแบบจะต้องมีทักษะในการว่ายน้ า และการด าน้ าด้วย ซึ่งนางแบบจะต้องมีทีมงานค่อยจัด
ท่าทางและการจับอุปกรณ์ประกอบตัวแบบด้วย เพราะวัตถุทุกอย่างจะมีการลอยตัว ไร้น้ าหนักขึ้นสู่ผิวน้ า อุปกรณ์ประกอบ
ฉากบางอย่างอาจท าให้ดูสง่างาม นุ่มนวล ชวนฝัน นางแบบท่ีมีพื้นฐานของการเป็นนักเต้น ( Dancer ) ได้เปรียบในน้ ามากกว่า
นางแบบธรรมดา ในการถ่ายทุกครั้งจุดส าคัญที่สุดคือนางแบบจะต้องเข้าใจ  Concept ของงาน ถ้านางแบบไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้ก็จะท าให้งานยากขึ้น ดังนั้นจึงควรใช้การอธิบายอย่างง่าย ๆ ตามขั้นตอน พยายามไม่กดดันจะเอาทุกอย่าง
ภายในครั้งเดียว ถ้าอธิบายแล้วเข้าใจได้ตรงกัน ถ้าไม่เข้าใจก็ใช้วิธีวาดภาพให้เห็น เพื่อสามารถด าเนินการผลิตภาพใต้น้ าได้
อย่างมีคุณภาพ ข้อได้เปรียบของการเป็นนักเต้น เลยท าให้สามารถอธิบายรายละเอียดของการโพสต์ได้อย่างชัดเจน  
  การถ่ายภาพใต้น้ าแตกต่างกับการถ่ายภาพบนบกพอสมควร ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและอุปกรณ์เฉพาะทาง ในอดีตการ
ถ่ายภาพใต้น้ าด้วยกล้องฟิล์มเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์อย่างมาก ถึงจะถ่ายภาพใต้น้ าได้ดี บางคน
ต้องใช้เวลาศึกษานานนับปีทีเดียว ถึงวันนี้โลกแห่งการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิทัล ช่วยให้การถ่ายภาพใต้น้ า
เป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายน้อยลงเนื่องจากไม่ต้องซื้อฟิล์ม ซึ่งในปัจจุบันมีการคิดค้นผลิตกล้องถ่ายภาพใต้น้ า
มาหลากหลายรูปแบบ ในระบบกล้องดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกล้อง DSLR แล้วจึงประดิษฐ์กล่องกันน้ า (Housing) ให้ตรงกับ
กระบวนการท างานของกล้องแต่ละตัว ซึ่งมีราคาสูง หรือกล้องดิจิทัลที่กันน้ า สามารถน าลงไปถ่ายภาพใต้น้ าได้เลย โดยที่ไม่
ต้องมีกล่องกันน้ า (Housing) ซึ่งกระบวนการผลิตกล้องสมัยใหม่นั้น จะต้องมีการผลิตและการซีน ยางตามขอบ โดยใช้ยาง      
โอริง (O-Ring) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเข้าไปด้านในตัวกล้อง ถ้าน้ าเข้ากล้องถ่ายภาพจะส่งผลให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้อง
เสียหาย 
  อุปกรณ์ประกอบส าหรับการถ่ายภาพ (Camera accessories) หรืออุปกรณ์เสริม ไม่ได้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
ถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพถ่ายท่ีดีเสมอไป แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถน ามาใช้งานประกอบกับกล้องถ่ายภาพ เพื่อช่วยให้ช่างภาพ
สามารถท างานได้สะดวกขึ้น ถ่ายภาพได้ง่ายขึ้น และได้ภาพถ่ายที่บางครั้งการถ่ายภาพ ที่ใช้เพียงแต่กล้องและเลนส์ปกติ ไม่
สามารถจะท าได้ ทั้งนี้การท างานของอุปกรณ์เสริมชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ช่างภาพสามารถตัดสินใจเลือกใช้ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ
การถ่ายภาพ ซึ่งมีให้เลือกใช้มากมาย การถ่ายภาพในปัจจุบัน มีการคิดค้นสร้างเทคโนโลยีมาช่วยในการถ่ายภาพให้สมจริง 
และมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ท าให้สะดวกต่อการใช้งานในการผลิตสื่อแต่ละประเภท ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการ
ถ่ายภาพมีราคาสูง และเป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ หรือเป็นการผลิตขึ้นเฉพาะรุ่น เพื่อรองรับอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 
ทั้งนี้การถ่ายภาพใต้น้ ายิ่งมีข้อจ ากัดในการถ่ายภาพ เนื่องจากบริบทของการผลิตจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวป้องกันน้ า 
(Housing) ไม่ให้น้ าเข้ากล้องถ่ายภาพ นอกจากนั้นทีมผลิตจะต้องมีทักษะความสามารถในการด าน้ า (Scuba) และมีการ
ควบคุมความสมดุลของอุปกรณ์และร่างกายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับจะต้องมีทีมงานที่สามารถช่วยเหลือช่างภาพทั้งในน้ า
และบนฝั่ง 

การถ่ายภาพใต้น้ ามีหลักการเหมือนกับการถ่ายภาพบนบกทั่วไป เพียงแต่เพิ่มทักษะและความเข้าใจในเรื่องของ
ทักษะการควบคุมการลอยตัวและการทรงตัวในขณะที่อยู่ใต้น้ า รวมถึงเข้าใจหลักการการมองเห็นใต้น้ า  เช่น การดูดกลืนแสง
และสีใต้น้ า การหักเหของแสงผ่านน้ า ในการถ่ายภาพเพียง 1 ภาพอาจต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการใช้กล้องการปรับรูรับแสง  
การปรับความเร็วชัตเตอร์  และการใช้แสงที่ถูกต้องในส่วนของการถ่ายภาพบนบกอาจจะยากและสร้างปัญหาได้ถ้าใช้เทคนิค
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เดียวกันเพื่อน ามาถ่ายภาพใต้น้ า  ส าหรับนักถ่ายภาพสมัครเล่น  รวมถึงช่างภาพมืออาชีพบางคนก็อาจเกิดปัญหาได้ ซึ่ง
ช่างภาพจะต้องมีการแก้ไข และปรับให้สามารถถ่ายภาพใต้น้ าให้มีคุณภาพได้ ช่างภาพจะต้องมีความรู้ในเรื่องของแสงสีที่
เกิดขึ้นในน้ า  ตลอดจนการทรงตัวใต้น้ าที่ท าได้ยาก ในส่วนของการด าน้ าถ้าเปลี่ยนระดับความลึกมาก สีของแสงจะเปลี่ยนตาม
ระดับความลึกของน้ าไปด้วย พร้อมท้ังบริบทของพื้นท่ีใต้น้ า เช่น ทะเล, สระว่ายน้ า แสงท่ีเกิดขึ้นใต้น้ าก็จะมีความแตกต่างกัน  
ถ้าด าน้ าในระดับลึกขึ้น การใช้ฟิลเตอร์ (Filter) สีแดงหรือสีม่วงแดง (magenta) ครอบเลนส์ของกล้องเอาไว้ ฟิลเตอร์จะเป็น
ตัวป้องกันแสงสีเขียวและสีน้ าเงิน และยอมให้กล้องบันทึกแสงสีแดงและแสงสีเหลืองได้มากกว่าปกติ 

จากปัญหาที่กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการค้นหานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า ให้มีความง่ายและสะดวกต่อ
กระบวนการผลิต ทั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มากขึ้น และท าให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ในการสร้างงานได้ โดยช่างภาพไม่
จ าเป็นต้องมีทักษะในการด าน้ า (Scuba) ก็สามารถสร้างผลงานให้ตรงตามกระบวนการผลิต ของผู้ก ากับและผู้ก ากับภาพตาม
ต้องการได้ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้น าหลักการคิดเชิงออกแบบ  มาวิเคราะห์และช่วยพัฒนากระบวนการคิดและวางแผน ตลอดจน
การน ามาซึ่งการลงมือปฏิบัติ เพื่อได้ผลงานที่มีคุณภาพ และใช้ปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้น าแนวคิดเชิงออกแบบมาใช้
กับการศึกษาในการออกแบบนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าครั้งนี้ 
 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นวิธีการกระตุ้น ความคิดหลากหลายที่เป็นต้นก าเนิดของการพัฒนาให้
เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น หรือที่เราเรียกกันว่า นวัตกรรม โดยอาศัยการออกแบบวางแผนที่ค านึงถึงมนุษย์เป็นหลัก ( Human-
Centered Design) การคิดเชิงออกแบบเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาโดยตรงผ่านวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง เป็นการขัดเกลาการใช้
ความคิด ความรู้สึก และวิธีการแบบเดียวกับนักออกแบบท่ีพร้อมจะผสมผสานผลงานออกมาให้ตรง กับความต้องการของผู้คน 
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและการตลาดท่ีเหมาะสม โดย Brown เชื่อว่า การคิดเชิงออกแบบจะเอื้อประโยชน์มากต่อโลกธุรกจิ
ยุคปัจจุบัน เนื่องจากความคิดด้านการจัดการ และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศส่วนใหญ่นั้นเปิดกว้างและน าวิธีการมาใช้ได้อย่าง
อิสระ Brown (2008) อ้างถึงใน สุขธิดา ค าเบ้าเมือง (2552) แนวทางการคิดเชิงออกแบบ มาใช้ในกระบวนการออกแบบเชิง
นวัตกรรม โดยให้นิยามว่าการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Innovation)  เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่อย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม โดยผลงานนั้น ต้องอาศัยการออกแบบท่ีผสมผสาน
กันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือเทคโนโลยี (Technology element) และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
element) งานออกแบบดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (Creative industry) ที่จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต พันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ 
(2557) คุณลักษณะของนักคิดเชิงออกแบบ (Design Thinker) ว่ามีบุคคลจ านวนมากท่ีมีลักษณะความถนัด ปฏิภาณไหวพริบ
ด้านการคิดเชิงออกแบบติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ซึ่งเหมาะกับการน ามาพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ด้านการคิดเชิงออกแบบได้
อย่างถูกวิธี บุคลิกลักษณะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักคิดเชิงออกแบบ มีดังน้ี 
   1. ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)  บุคลิกลักษณะแรก คือ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ทัศนคติมุมมองที่
หลากหลาย นักคิดเชิงออกแบบสามารถนึกถึงแนวทางแก้ปัญหาโดย ต้องค านึงถึงความต้องการ และสนองตอบความต้องการ 
โดยใช้หลักการ “คนต้องมาก่อน” นักคิดเชิงออกแบบมักเป็นคนที่ชอบสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และเก็บรายละเอียดได้อย่าง
รวดเร็ว สิ่งที่พวก เขาสังเกตพบจะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในเวลาต่อมา  
  2. การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking)  นักคิดเชิงออกแบบมักจะไม่ได้ยึดติด กับการท าตามกระบวนการ
เชิงวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีความสามารถในการตีโจทย์ปัญหาที่ ซับซ้อนออกมาโดยการมองถึงลักษณะเฉพาะที่
โดดเด่นหรือข้อขัดแย้งของปัญหานั้น ๆ เพื่อที่จะน าลักษณะดังกล่าวไปสร้างเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อน ซึ่ง
สามารถใช้ปรับปรุงวิธีการที่เป็นทางเลือกอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ให้ดีกว่าเดิมได้  
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  3. การมองโลกในแง่ดี (Optimism)  นักคิดเชิงออกแบบ มักมีพื้นฐานการมองโลกในเชิงบวก เป็นผู้มองโลกในแง่ดี
และมีความ สามารถในการปรับความคิด ให้เข้ากับสถานการณ์หรือปัญหาที่ประสบ 
  4. ประสบการณ์นิยม (Experimentalism) นวัตกรรมที่ส าคัญหลายอย่างไม่ได้มาจากการรีบร้อนท า หรือประดิษฐ์
ขึ้นเพียงเพื่อหวังผลก าไร นักคิดเชิงออกแบบมักจะตั้งค าถามแล้วค้นหา ข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) ด้วยวิธีการเชิง
สร้างสรรค์ซึ่งต้องทดลองโดยใช้แนวทางใหม่ ๆ ท้ังหมด  
  5. การร่วมมือกันท างาน (Collaboration)  เมื่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และประสบการณ์ท างานมีความซับซ้อนเพิ่ม
มากขึ้น จึงท าให้ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การร่วมมือกันท างานแบบสหวิทยาการ นักคิดเชิงออกแบบที่เก่งที่สุด จะไม่ท างานท่ีเรียบ
ง่ายควบคู่ไปกับผู้ที่ท างานในสาขาวิชาอื่น หากแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะสะสมประสบการณ์หลัก ๆ ที่ส าคัญไว้มากกว่า
หนึ่งสาขาวิชา อย่างเช่น บริษัทออกแบบได้ว่าจ้างวิศวกรรมและนักการตลาด นักมนุษยวิทยา นักออกแบบอุตสาหกรรม 
สถาปนิก และนักจิตวิทยาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมา  
  ซึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการศึกษาออกแบบนวัตกรรมในครั้งนี้ ด าเนินการออกแบบและสร้างตามขั้นตอน
ของการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการพัฒนาตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง ทั้งนี้มีการ
ส ารวจจากช่างภาพและผู้ก ากับที่มีประสบการณท์ างานในด้านนี้ และมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าข้อมูลมาผลิตนวัตกรรม
การถ่ายภาพใต้น้ า และสร้างต้นแบบด าเนินการทดลองใช้จริง พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทการน าไปช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตได้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ ส่งเสริมความสามารถในการผลิตสื่อ 
 2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ ส่งเสริมความสามารถในการ
ผลิตสื่อ 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การคิดเชิงออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่กระตุ้น รวบรวม และจัดการความคิดที่หลายหลายให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่สามารถแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ โดยใช้แนวความคิดในการระดมสมอง ที่สกัดกระบวนการคิด
ของตนเองให้เกิดคุณค่าใหม่ น าสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ที่ใช้จินตนาการหลากหลายจากกลุ่มคนต่าง ๆ ต้นแบบ
ของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะถูกน าไปทดสอบ เพื่อน าผลลัพธ์ไปปรับแก้จนกระทั่งได้นวัตกรรมที่สมบูรณ์  
 2. การถ่ายภาพใต้น้ า หมายถึง กระบวนการผลิตในการถ่ายภาพใต้น้ า โดยที่ช่างภาพสามารถจัดองค์ประกอบภาพ
และก ากับภาพอยู่ด้านบนสระน้ าได้ ตามบริบทของกระบวนการถ่ายท า  
   3. กระบวนการผลิตสื่อ หมายถึง การถ่ายภาพนิ่งใต้น้ า และการถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ า โดยสามารถสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของช่างภาพได้ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1. ได้นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการบูรณาการกับการเรียน 
การสอนได ้
       2. สามารถน านวตักรรมไปใช้ในการผลิตสื่อ ในศูนย์ปฏิบัติการ (Center of Excellence: COE) และบริการการผลิต
สื่อกับองค์กรภายนอกได ้
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  วิธีด้าเนินการวิจัย  
  การศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในกระบวนการผลิตสื่อ เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้
กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บข้อมมูลตามขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบจากผู้ทรงเช่ียวชาญด้านการ
ถ่ายภาพ, ด้านการผลิตสื่อ และด้านการออกแบบ 

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย 

 ประชากร คือ อาจารย์ นักวิชาการ ช่างภาพ 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ นกัวิชาการ ช่างภาพ ที่อยู่ในสายกระบวนการผลิตสื่อภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

 สิ่งทดลองในการวิจัย 

    นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า คือ การคิดค้นวิธีกระบวนการผลิตสื่อ ด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพ ที่สามารถน ามา
แก้ปัญหาในการถ่ายภาพใต้น้ า โดยทดลองการหักเหของกระจก หรือการถ่ายภาพด้วยการสะทอ้นกระจก จากการสร้าง
นวัตกรรม 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น คือ 1. การพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยกระบวนการผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสรมิการบันทึกภาพ 
ให้ได้ตรงตามคณุภาพในการถ่ายภาพใต้น้ าแบบสมจริง 2. การถ่ายภาพใต้น้ า 3. การคิดเชิงออกแบบ   
 ตัวแปรตาม คือ นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนผลิตสื่อภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 

 เครื่องมือวิจัย 
  1. แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกับสภาพปัญหาและความต้องการ ในการถ่ายภาพใต้น้ า  
  2. แบบประเมินนวตักรรมการถ่ายภาพใต้น้ า  

3. แบบประเมินผลงานการถ่ายภาพ ด้วยนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคดิเชิงออกแบบ 
 
การศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในกระบวนการผลิตสื่อ มีการแบ่งกระบวนการวิจัยได้เป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการกระบวนการผลิตในการถ่ายภาพใต้น้ า เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการผลิตสื่อ ตอนท่ี 3 การออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวคิดเชิงออกแบบ  

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า ตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในกระบวนการผลิตสื่อ 

ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎ ี

ศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการ 

ออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรม 

นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า 

ก าหนดกรอบนวัตกรรมและ
สร้างเครื่องมือ 

ปรับปรุง 
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 ตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้
น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในกระบวนการผลิตสื่อ มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหมาย และหลักการท างานของกล้องปริทัศน์ (Periscope) หลักการ
ท างานของมุมมองของกล้องที่มีการใช้ทฤษฎีในการหักเหของแสงผ่านกระจกในมุมที่เหมาะสม ท าให้เกิดภาพ เพื่อการ
บันทึกภาพใต้น้ า   

1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแสง และทฤษฎีสี ในการมองเห็น เพื่อการค านวนค่าของแสงจากระดับ
ความลึกของการลงน้ า การชดเชยแสงเมื่อเกิดการสะท้อนภาพใต้น้ า เพื่อให้บันทึกภาพใต้น้ าได้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการสะท้อนแสง การหักเหของแสง เพื่อเป็นการค านวณวัตถุหรือแบบท่ี
อยู่ใต้น้ า ให้มีความเหมือนจริงตามธรรมชาติ 
  1.4 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัวและแรงดันของน้ า เพื่อน ามาออกแบบคิดค้นหาวัสดุศาสตร์ใน
การน ามาสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า  

1.5 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพใต้น้ า จากการคิดค้นอุปกรณ์ในการบันทึกภาพได้สะดวกต่อ
กระบวนการผลิตและเป็นไปตามความต้องการของช่างภาพ (1) วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์ (2) อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การถ่ายภาพใต้น้ า 

ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสภาพการผลิตในการถ่ายภาพใต้น ้า เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการผลิตสื่อ เป็นการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ โดยอาศัยความสอดคล้องกันของความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้
ข้อสรุปอย่างน่าเช่ือถือ (Kerr, 2001) เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า ตามแนวทางการคิดเชิง
ออกแบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในกระบวนการผลิตสื่อ 

1. การวางกรอบการเก็บข้อมูล จากการศึกษาข้อมูลเรื่องกระบวนการผลิตการถ่ายภาพใต้น้ าจากเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการในการผลิตนั้น จะต้องมีต้นทุนสูง และช่างภาพ และทีมงานจะต้องมีความสามารถ
เฉพาะทางในการผลิตสื่อในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจึงวางกรอบในการลดต้นทุนการผลิตสื่อ ที่มีความเหมาะสมในการน ามา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบ และข้อสรุปของการออกแบบในด้านแนวคิด วัสดุ รายละเอียด และการใช้งานนวัตกรรมที่
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 

2. การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามในการใช้เทคนิคเดลฟาย หลังจากการวางกรอบการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามส าหรับการเก็บข้อมูล จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางใน
การเลือกใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพใต้น้ า และการออกแบบโดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการผลิตนวัตกรรมการถ่ายภาพ
ใต้น้ าโดยที่ไม่ต้องน ากล้องลงใต้น้ า 

3. การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายนั้นมีหลายรอบ ซึ่งแต่ละรอบจะมีการเตรียมข้อมูล เครื่องมือ 
และการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟายจ านวน 2 ครั้ง โดยมี
ขั้นตอนของการเก็บข้อมูลดังนี ้

 3.1 การเก็บข้อมูลครั้งท่ี 1 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ขอบเขต
ของปัญหาและความต้องการในกระบวนการผลิตการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใต้น้ า 

 3.2 การเก็บข้อมูลครั้งท่ี 2 หลังจากได้ขอบเขตของปัญหาและความต้องการ ในการผลิตการถ่ายภาพใต้น้ า
แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นความคิดเห็น และสังเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบสร้างนวัตกรรม เพื่อ
น ามาสร้างแบบสอบถามปลายเปิดและด าเนินการเก็บข้อมูลในครั้งท่ี 2 ในการตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลซ้ า และได้
ฉันทามติน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งท่ี 2 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สรุปองค์ประกอบการใช้งาน
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ในกระบวนการผลิตและปัญหาที่แท้จริงจากการเลือกของผู้เชี่ยวชาญมากท่ีสุด ในทุกด้าน และน าผลสรุปมาใช้ในการออกแบบ
ร่างแบบผลงาน (Sketch Design)  

ตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น ้าตามแนวคิดเชิงออกแบบ  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการ
คิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมความสามารถในกระบวนการผลิตสื่อ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการสร้างต้นแบบนวัตกรรมดังนี้ 

3.1 การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบ 
  3.1.1 สังเคราะห์และก าหนดกรอบนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องลงด าน้ าเพื่อ

บันทึกภาพ และน ามาร่างแบบและวางกรอบวัสดุศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม และน า ไปตรวจสอบคัดเลือกภาพร่างที่
เหมาะสมที่สุดผ่านเครื่องมือแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  3.1.2 ทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องลงด าน้ าเพื่อบันทึกภาพจากวัสดุ
จ าลอง เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  3.1.3 สร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบจากวัสดุจริง 
3.2 ทดลองนวัตกรรมต้นแบบและสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพใต้น ้า โดยช่างภาพไม่ต้องลงน ้าเพ่ือบันทึกภาพ 
ภายหลังจากการสร้างนวัตกรรมตน้แบบและท าการทดลอง Try out ในกระบวนการผลติสื่อ เพื่อทดสอบและหาข้อ

ปรับปรุงแก้ไข โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินกระบวนการถ่ายภาพในสถานการณ์จริง และด าเนินการสร้างนวัตกรรมจริงต่อไป 
  3.3 แบบนวัตกรรม/วัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างนวัตกรรม 
 ทดลองประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องลงด าน้ าเพื่อบันทึกภาพ 
  ครั งที่ 1 ผู้วิจัยคิดค้นจากวัสดุอย่างง่าย สะดวกและสามารถตอบโจทย์การถ่ายภาพใต้น้ าได้ ซึ่งเป็นการสร้างจากท่อ 
PVC และน ากระจกเงา 2 แผ่น เพื่อจัดวางในองศาที่เหมาะสมในการรับภาพ ตามหลักทฤษฎีการหักเหแสงและการรับภาพที่
ปรากฎ โดยการเช่ือมประสานวัสดุด้วยซิลิโคน  
      ครั งท่ี 2 ผู้วิจัยมีการพัฒนาต่อ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมในการบันทึกภาพ ท าอุปกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งคิดค้น
จากวัสดุศาสตร์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพใต้น้ าได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์การถ่ายภาพใต้น้ า ได้
อย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างจากแผ่นอะคริลิก มีความหนา10 มิลลิเมตร และน ากระจกเงา 2 แผ่น มีความหนา 5 มิลลิเมตร 
เพื่อจัดวางในองศาที่เหมาะสมในการรับภาพ โดยการเช่ือมประสานวัสดุด้วยสารเช่ือมแผ่นอะคริลิกและซิลิโคน ซึ่งขนาดตู้มี
ความกว้าง 35 เซนติเมตร ความลึก 20 เซนติเมตร และความสูง 60 เซนติเมตร ผลที่ปรากฏยังไม่ได้ภาพที่คมชัด และการ
สะท้อนของภาพนั้นยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 
  ครั งที่ 3 ผู้วิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมในการบันทึกภาพ ท าการเขียนแบบ
โครงสร้างนวัตกรรมขนาดที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคิดค้นจากวัสดุศาสตร์ที่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพใต้น้ าได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์การถ่ายภาพใต้น้ าได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นการ
สร้างจากแผ่นอะคริลิก มีความหนา 5 มิลลิเมตร และน ากระจกเงา 2 แผ่น มีความหนา 5 มิลลิเมตร เพื่อจัดวางในองศาที่
เหมาะสมในการรับภาพ โดยเช่ือมประสานวัสดุด้วยสารเชื่อมแผ่นอะครลิิกและซิลิโคน และออกแบบคานรับน้ าหนักของตู้ ด้วย
เหล็กกล่อง และไม้ท่อน ซึ่งขนาดตู้มีความกว้าง 70 เซนติเมตร ความลึก 40 เซนติเมตร และความสูง 60 เซนติเมตร ผลการ
ทดลอง สามารถได้ภาพที่มีความคมชัด แต่ยังมีส่วนของการสะท้อนเมื่อน านวัตกรรมลงน้ า จึงท าให้ภาพที่ผลิตยังไม่สามารถ
น าไปใช้งานได้ ทั้งนี้วัสดุศาสตร์ยังมีน้ าหนักมาก และเมื่อน าลงน้ ายังคงมีความลอยตามคลื่นน้ าและภาพที่ปรากฎจึงมีความ
เคลื่อนไหวอยู่ จึงต้องมีการคิดค้นวิธีการท าให้นวัตกรรมอยู่นิ่งและมีน้ าหนักเหมาะสมเมื่อน าลงน้ าเพื่อที่จะถ่ายภาพตาม
กระบวนการผลิตสื่อได้ 
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  ครั งที่ 4 ผู้วิจัยมีการพัฒนาต่อจากการออกแบบสร้างนวัตกรรมในครั้งที่ 3 เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมใน
การบันทึกภาพ ท าการเขียนแบบโครงสร้างนวัตกรรมขนาดที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งคิดค้นจากวัสดุศาสตร์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพใต้น้ าได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบโจทย์การถ่ายภาพ
ใต้น้ าได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างจากแผ่นอะคริลิก มีความหนา 5 มิลลิเมตร และน ากระจกเงา 2 แผ่น มีความหนา 5 
มิลลิเมตร เพื่อจัดวางในองศาที่เหมาะสมในการรับภาพ โดยเช่ือมประสานวัสดุด้วยสารเช่ือมแผ่นอะคริลิกและซิลิโคน และ
ออกแบบคานรับน้ าหนักของตู้ ด้วยสแตนเลสเช่ือมติดเป็นช้ินเดียว มีเดือยในการถ่วงน้ าหนักด้วยถุงทราย และเช่ือมต่อกับตู้
ด้วยน๊อตยาว 10 เซนติเมตร ซึ่งขนาดตู้มีความกว้าง 70 เซนติเมตร ความลึก 40 เซนติเมตร และความสูง 90 เซนติเมตร ซึ่ง
วัสดุศาสตร์ที่น ามาประกอบการสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและลงตัวในกระบวนการผลิตสื่อได้ แต่จะต้อง
ระมัดระวังการประกอบของแต่ละชิ้นของนวัตกรรม เนื่องจากสิ่งท่ีจะต้องระวังมากท่ีสุดคือกระจกด้านหน้า เพราะ เมื่อกระจก
เกิดรอยจะท าให้เฟรมของภาพที่ผลิตมีปัญหา ดังนั้นแล้วจะต้องประกอบนวัตกรรมตามขั้นตอนกระบวนการ เพื่อให้
กระบวนการผลิตสื่อใต้น้ านั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

 
ภาพ 1 ภาพเขียนแบบนวัตกรรมต้นแบบ ครั้งท่ี 3 
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ภาพ 2 ภาพเขียนแบบนวัตกรรมที่สมบูรณ ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 ผลงานนวัตกรรมที่สมบรูณ ์
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ภาพ 4 บรรยากาศการน านวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ ามาใช้ในการผลิตสื่อ 
 

 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและความต้องการในการถ่ายภาพใต้น้ า          

โดยสัมภาษณ์ แล้วตอบค าถามในแบบสอบถาม 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ  โดยน า

นวัตกรรมไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญประเมิน  ในกระบวนการผลิตสื่อหรือการสร้างสรรค์สื่อด้วยภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว  

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพผลงานการถ่ายภาพด้วยนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยดูภาพในด้านคุณภาพของ
ภาพที่ถ่ายด้วยนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น ้าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การผลิตสื่อ 
ผลจากการศึกษาปัญหาและบริบทในกระบวนการผลิตสรุปได้ว่า กระบวนการผลิตการถ่ายภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวใต้น้ านั้น มีปัจจัยและขอบเขตดังนี้ 1. การเตรียมตัวของช่างภาพและทีมถ่ายท า 2. การสื่อสารความหมายและ
การถ่ายทอดระหว่างนางแบบกับช่างภาพ 3. การลงทุนกับการเช่าอุปกรณ์การผลิตมีราคาสูง 4. ช่างภาพไม่สามารถด าน้ าได้  
5. เมื่อต้องการดูภาพ ต้องรออุปกรณ์กล้องน าขึ้นจากน้ า แล้วถึงตรวจสอบแฟ้มข้อมูลภาพได้ จากบริบทดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมี
การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า เพื่อส่งเสริมความสามารถในการผลิตสื่อขึ้นมา ด้วยการสังเคราะห์บริบทจาก
ประสบการณ์ท างานในการผลิตมีกว่ายี่สิบปี และการสอนนักศึกษากว่าสิบปี ท าให้พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวขึ้นจากการ
วิเคราะห์วัสดุ การค านวณการหักเหแสง และการท างานของกล้องบันทึกใต้น้ า รวมถึงลักษณะของการใ ช้งานออกมาเป็น 
“นวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องลงน้ าเพื่อบันทึกภาพ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว และจะช่วยให้ช่างภาพ 
สามารถสร้างผลงานใต้น้ าได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้กับนักศึกษาในการสรา้งผลงานการผลติสือ่ได้
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อย่างสร้างสรรค์ ท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการฝึกฝนลงมือปฏิบัติในการผลิตสื่อจากรายวิชา
เรียน ท าให้นักศึกษาสามารถวางแผน และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับชนกานต์ โฉมงาม และ
คณะ (2561) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีมผ่านกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
นักเรียนห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการวมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผลวิจัยพบว่าการสร้างโจทย์ และ
ปัญหาให้กับนักเรียนออกแบบและสร้างโมเดลนั้นเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด มีจินตนาการในการสร้างผลงา นอย่าง
สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น ้าตามแนวคิดเชิงออกแบบ เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
กระบวนการผลิตสื่อ 

ผลสรุปจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 คน ได้ประเมินรับรองนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องลงน้ าเพื่อ
บันทึกภาพ โดยประเมินให้ความเหมาะสมอยู่ระดับ มาก ที่จะน านวัตกรรมนี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตสื่อ และสามารถตอบ
โจทย์การผลิตได้ ด้วยการลดต้นทุนในการเช่าอุปกรณ์ และสามารถมองเห็นภาพที่ถ่ายได้อย่า งรวดเร็ว ซึ่งผู้เช่ียวชาญให้
ข้อเสนอแนะในการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า  

อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
การผลิตนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า โดยช่างภาพไม่ต้องด าน้ าเพื่อบันทึกภาพ ออกมาให้สามารถใช้งานได้จริง ช่วย

เพิ่มความสะดวกในการท างาน รวมถึงลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการถ่ายภาพใต้น้ า ซึ่งการใช้อุปกรณ์เสริมชนิดต่าง ๆ ในการ
ถ่ายภาพใต้น้ า จะค่อนข้างยุ่งยากและขั้นตอนเยอะ ใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งนวัตกรรมช้ินนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ในการท างานท่ี
ต้องการ เนื่องจากช่างภาพสามารถเห็นภาพที่ถ่ายได้ทันที  ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายภาพแฟช่ันใต้น้ า ซึ่งจะมีรายละเอียด
ค่อนข้างเยอะ เสื้อผ้า หน้า ผม นางแบบ ซึ่งหากเกิดปัญหา หรือต้องการปรับแก้ใด ๆ หน้างาน ถ้าใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถ
ปรับแก้ได้ทันที ลดขั้นตอนของการท างาน โดยเฉพาะในงานที่เวลาค่อนข้างจ ากัดได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับวันชัย แจ้งอัมพร 
(2531) กล่าวว่า นักถ่ายภาพใต้น้ าหลาย ๆ คน แบกกล้องพร้อมอุปกรณ์เสริมพะรุงพะรัง มีขายืดออกมา ระโยงระยางเหมือน
ตัวแมลง ท าไมต้องแบกอะไรมากมายขนาดนั้น ลงไปถ่ายใต้น้ าเพื่ออะไร  ซึ่งการสร้างนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ า สามารถ
ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

การน าไปใช้งานสามารถช่วยลดขั้นตอนในการถ่ายภาพใต้น้ าไปได้หลายขั้นตอน โดยเฉพาะในงานที่มีทีมงานหลาย
ฝ่ายในการตัดสินใจ เช่น การถ่ายโฆษณา หรือการถ่ายแฟช่ัน การที่ถ่ายแล้วเห็นภาพได้ทันทีท่ีกดชัตเตอร์  ไม่ต้องรอขึ้นจากน้ า
แล้วตรวจสอบแฟ้มข้อมูล อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยลดขั้นตอนท่ียุ่งยาก และย่นระยะเวลาในการท างานไปได้มาก ช่างภาพและทีมงาน
ไม่ต้องเสียเวลารอ สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งส าคัญของความคมชัดภาพ โดยเฉพาะเมื่อเป็นภาพนิ่ง การถ่ายผ่าน
กระจกจะลดคุณภาพลงไปบ้างเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่า 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้  
1. สามารถน านวัตกรรมที่สร้างขึ้น  จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น              

การถ่ายภาพน่ิงใต้น้ า และการถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ า  
2. สามารถพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตลักษณะอื่น ๆ เช่น การสร้างผลงานโดยสามารถเคลื่อนที่ตามวัตถุใต้

น้ าได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องโครงสร้างของนวัตกรรมให้มีรูปทรงที่สามารถเคลื่อนที่ตามแบบ หรือวัตถุใต้

น้ า ในทิศทางขนานของแบบ โดยค านึงถึงรูปทรงและพื้นผิวของอุปกรณ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
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2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องการสื่อสารใต้น้ า เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดท่าทางการ
แสดงให้ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ก ากับได้ 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยถึงวัสดุที่ท าให้ภาพดูกว้างขึ้น เพื่อพัฒนารูปทรงและมุมการรับภาพของ
นวัตกรรมให้สามารถรับภาพให้มีขนาดภาพท่ีกว้างขึ้นกว่าปกติได้ 

กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งส าเร็จด้วยดี 
โดยความอนุเคราะห์จากทีมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ
การวิจัยและประเมินนวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ าตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบ นอกนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จาก  
บริษัท Dive Diary  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ และการออกแบบ
นวัตกรรมในการวิจัย และกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน 
รวมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถานท่ีในการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่ีให้ความกรุณาร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดียิ่งจากการท าวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่คอยส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ 
จนท าให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียน   

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน 20 คน โดยการให้นักเรียนตอบแบบวัดทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์
ปัญหาเคมีจ านวน 6 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้เคมี และด้านกระบวนการแก้ปัญหา ร่วมกับการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนจากแบบวัด ผลการวิจัยพบว่า 
สามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มที่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีทั้งด้าน
ความรู้เคมีและด้านกระบวนการแก้ปัญหาระดับดีมาก ดี และพอใช้ ร้อยละ 8.33, 35.83 และ 44.17 ตามล าดับ และนักเรียน
กลุ่มที่ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาร้อยละ 11.67 ผลการวิจัยนี้ให้ข้อสังเกตว่า ความถนัดในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธ์ุเป็นปัจจัยจ ากัดต่อทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี  
 
ค าส าคัญ: ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี  กลุ่มชาติพันธ์ุ 

 

ABSTRACT 
This qualitative research aimed to study an ethnic group of 20 higher secondary students’ 

metacognitive thinking skills in solving chemistry problems by asking them to complete a metacognitive 
test, which comprised of six items regarding to two domains (i.e., chemistry knowledge and problem solving 
process)  in combination with individual semi- structured interviews.  By comparing the scores on the test, 
the students were divided into four groups (i.e. those with metacognitive thinking skills could be divided 
into three levels excellent, good, and fair 8.33%, 35.85% and 44.17% respectively and those without 
metacognitive thinking skills 11.67%). Based on this result, it was noticeable that students’  fluency using 
Thai language influenced on their metacognitive thinking skills. 
 
KEYWORDS: Metacognitive Thinking Skills In Problem Solving Chemistry, Ethnic Group 
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บทน า  
ทักษะการคิดอภิปัญญา เป็นการรู้คิด หรือปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจของตนเอง (Flavell, 

1979) โดยการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิดการก ากับกระบวนการคิดแก้ปัญหาของตนเองได้ กระบวนการการคดิ
แบบอภิปัญญา เป็นกระบวนการที่เป็นระบบมีการหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ นอกจากน้ีทักษะการคิดอภิปัญญายังเกิด
จากการตั้งค าถามของตนเองเพื่อน าไปสู่การหาข้อมูลและความหมายของการพัฒนาความคิด หรือการวางแผนในการปฏิบัติ 
โดยมาจากการใช้ประสบการณ์เดิมมาทบทวน และท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ 
(Costa & Kalilick, 2000) ซึ่งกระบวนการคิดเช่นนี้เป็นสิ่งสนับสนุนให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จได้ เช่น การคิด
เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาที่ดีนั้นต้องมีความคิดที่เป็นระบบ ผู้แก้โจทย์
ปัญหาต้องเกิดการตระหนักคิดในกระบวนการแก้ปัญหา (Pugalee, 2001) ผู้เรียนควรรู้ถึงการคิดของตนเองและสามารถ
ควบคุมการคิดของตนเองได้ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาและงานที่ท าก็จะประสบความส าเร็จได้ดี (Lester, 1994) 
ดังนั้น ในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องมีความรู้และความคิดเกี่ยวกับตนเองเพื่อจะแก้ปัญหาได้ถูกต้อง นอกจากนั้น การใช้
กระบวนการคิดของตนในการแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้การอธิบายโดยการเขียนขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ได้ถูกต้องและชัดเจน และนักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบของตนเองได้ดว้ย (ธรรมนัด โถบ ารุง, 2551; พัทธ ทองต้น, 2545)  

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและน ากระบวนการแก้ปัญหาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หากนักเรียนมีกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ดีจะส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ได้ (สิริเกศ หมัดเจริญ 2554; วรัทยา     
มณีรัตน์, 2560) รูปแบบของโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายรูปแบบ ในแต่ละรูปแบบน้ันต้องใช้วิธีการคิดแก้ปัญหา
ที่ แตกต่ างกัน (Adegoke, 1990; Han and Kim, 2016; Lee, 2015; Yuan, 2013)  การ เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์               
ในวิชาเคมีมักมีโจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องท าการแก้ปัญหาในหลายเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับการค านวณ เช่น เรื่อง 
ปริมาณสารสัมพันธ์ที่นักเรียนจะต้องประสบกับรูปแบบโจทย์ปัญหาที่หลากหลายและมักเกิดปัญหาในการแก้โจทย์เหล่านั้น  
การที่ผู้เรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ เป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนไม่เข้าใจว่าโจทย์ปัญหาต้องการอะไร ในโจทย์นั้นมีอะไร
บอกมาบ้าง หรือเกิดจากการแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่องนั้น ๆ หรือการสับสนเกี่ยวกับการใช้สูตร การแทนค่าเพื่อค านวณหา
ค าตอบ (Dahsah, 2007) อีกทั้งโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในการแก้โจทย์เพื่อหาค าตอบ 
(Dahsah & coll, 2007; Schmidt, 1994; Schmidt & Jigneus, 2003)  

นอกจากนั้น การออกแบบโจทย์ปัญหาทางเคมี มักจะน าตัวอย่างของสิ่งของ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์               
ในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถาม ซึ่งบ่อยครั้งที่สิ่งที่เป็นค าถามไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคย โดยเฉพาะในกลุ่ม
ของนักเรียนชาติพันธุ์  เนื่องมาจากนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ อาศัยบริเวณพื้นที่สูง ห่างไกลความเจริญ จะมีภาษาพูด              
จารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในการด ารงชีวิต (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2557) นักเรียนชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากภาษา
ชาติพันธุ์ของตนเองโดยมีการเขียนหรือการสะกดค าตามค าอ่านซึ่งบางค าอาจไม่มีความหมายท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ            
รูปประโยค ไม่เข้าใจค าถาม (ศรชัย มุ่งไธสง, 2560) ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้สนใจและท าความเข้าใจในการอ่านโจทย์เพื่อ
วิเคราะห์ แต่ด้วยนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ท าให้เด็กกลุ่มนี้ต้องเผชิญ
กับสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีบรรพบุรุษท าอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเด็กต้องมีการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ดังนั้นทักษะส าคัญที่นักเรียนในยุคปัจจุบันต้องสามารถคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดชีวิต (พาสนา จุลรัตน์, 2558) สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาให้
นักเรียนมีความรู้ คิดและแก้ปัญหาเป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดอภิปัญญาของนักเรยีน
ให้เป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้วิธีการเรียนรู้และรู้จักการควบคุมการรู้คิดของตนเองได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษา (ธูป
ทอง กว้างสวาสดิ์, 2554) ซึ่งหากนักเรียนมีทักษะนี้แล้วจะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้านต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี (กาญจนา สามเตี้ย, 2551) อีกทั้งนักเรียนสามารถท างานให้ประสบผลส าเร็จและแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดชีวิต (ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์, 2555)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทักษะการคิดอภิปัญญามีความส าคัญต่อกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา และการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
อีกทั้งยังเป็นทักษะที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการน าเสนอผลการส ารวจทักษะการคิด     อภิ
ปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 

 วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ทักษะการคิดอภิปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ของตนเอง ในการ

แก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมี ซึ่งการคิดอภิปัญญาแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Schraw and Moshman 
(1995) ดังนี้ คือ  

1. ความรู้เคมี เป็นความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในวิชาเคมีที่ก าหนดให้ 
โดยวัดจากองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ 1. ความรู้ที่ผู้เรียนมี หมายถึง ผู้เรียนรู้ประเด็นหรือหัวข้อของโจทย์ปัญหาในวิชาเคมี     
2. ความรู้ในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ในวิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมี       
3. ความรู้ที่ใช้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ หมายถึง ความรู้ในการตัดสินใจในการเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมี 

2. การกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา เป็นความสามารถของผู้เรียนในการควบคุมตนเองให้เรียนรู้ได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมีโดยวัดจากองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ 1. การวางแผน หมายถึง การวางแผนในการ
เรียนรู้ของตนเองเพื่อท่ีจะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมี 2. การก ากับควบคุม หมายถึง การควบคุมตนเองในขณะที่เรยีนรู้ 
เพื่อที่จะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 3. การประเมิน หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาในวิชาเคมีของ
ตนเอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้มีแบบเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่ออธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีลักษณะเบี่ยงเบนจากปกติ เช่น ผู้ที่มีทักษะ
ในการใช้ภาษาที่สอง เนื่องจากกลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
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ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
ตัวอย่างวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน โรงเรียนแห่งหนึ่งใน

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุม้งและชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
 

เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากนิยาม

ศัพท์เฉพาะ จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วยวัดด้านความรู้เคมี จ านวน 3 ข้อ และด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี จ านวน 3 
ข้อ และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างควบคู่ไปด้วย เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลประมาณคนละ 5 นาที 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
นักเรียนท าแบบวัดทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยนักเรียนใช้เวลาในการท าแบบวัดทักษะการ

คิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีไม่เกิน 30 นาทีโดยมีค าถามดังนี้ 
1. ด้านความรู้เคมี 

1.1 ความรู้ที่ผู้เรียนมี ค าถาม : นักเรียนพบโจทย์ปัญหาเคมี (จงเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อย
ละ 5 จ านวน 40 cm3) นักเรียนจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไร 

1.2 ความรู้ในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ค าถาม : นักเรียนมีวิธีการใดบ้างที่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ส าเร็จ และท า
อย่างไร 

1.3 ความรู้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ ค าถาม : ให้นักเรียนบอกเหตุผลในการเลือกวิธีการนี้ในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 
2. ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 

2.1 การวางแผน ค าถาม : ครูมีโจทย์ปัญหาเคมีจ านวน 20 ข้อ ในเวลาที่จ ากัด 30 นาที นักเรียนจะวางแผนการแก้
โจทย์ปัญหานี้อย่างไร เพราะอะไร โจทย์ปัญหา 20 ข้อ มีรูปแบบดังน้ี 

ข้อที่ 1-2 เป็นค าถามปรนัย 
ข้อที่ 3 เป็นค าถามปรนัยแบบตอบสั้น 
ข้อที่ 4 เป็นค าถามปรนัยแบบเติมค า 
ข้อที่ 5-9 เป็นค าถามปรนัยแบบจับคู่ 
ข้อที่ 10-14 เป็นค าถามปรนัยแบบถูกผิด 
ข้อที่ 15-20 เป็นค าถามปรนัยแบบเลือกตอบ 

2.2 การก ากับควบคุม ค าถาม : โจทย์ปัญหาเคมีรูปแบบใดท่ีนักเรียนถนัดสามารถแก้โจทย์ปัญหาไดด้ีและรปูแบบใด
ที่นักเรียนไม่ถนัดนักเรียนจะท าอย่างไร 

2.3 การประเมิน ค าถาม : เมื่อแก้โจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่าค าตอบที่นักเรียนท าการแก้โจทย์
ปัญหามานี้จะถูกต้องและดีที่สุดแล้ว  

ผู้วิจัยคือครูผู้สอนวิชาเคมีด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ขณะสัมภาษณ์ค าตอบ
ของนักเรียนถูกบันทึกด้วยกล้องวีดีโอ ผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมข้อค าถาม เช่น นักเรียนท่ีไม่เข้าใจภาษาไทย ครู
จะมีการถามซ้ าและอธิบายเพิ่มเติม ในส่วนของข้อค าถาม “นักเรียนมั่นใจได้อย่างไรว่าค าตอบท่ีนักเรียนท าการแก้โจทย์ปัญหา
มานี้จะถูกต้องและดีที่สุดแล้ว” โดยครูได้อธิบายเพิ่มว่า “สมมตินักเรียนท าข้อสอบเสร็จแล้ว แต่เวลาเหลือนักเรียนจะท า
อย่างไรต่อ จะส่งเลยหรือนักเรียนจะท าอะไรต่อ” เพื่อตรวจพิสูจน์ค าตอบในกรณีที่ต้องการการยืนยันความชัดเจนของค าตอบ 



CMU Journal of Education, Vol. 6 No. 1 2022 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 6 ฉบับที ่1  2565 

 

 76 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) (ลือชา ลดาชาติ, 2558) ที่ได้จากการอ่านค าตอบของ
นักเรียนในแบบวัดทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีร่วมกับการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อจัดกลุ่มค าตอบของ
นักเรียนด้วยเกณฑ์การประเมินทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ผู้วิจัยได้พัฒนาเกณฑ์นี้ขึ้นมาในระหว่าง
วิเคราะห์ข้อมูล          

ตาราง 1 เกณฑ์การประเมินระดับทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 
ระดับทักษะ
การคิดอภิ

ปัญญาในการ
แก้โจทย์

ปัญหาเคมี 

เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ 

 
ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 

ความรู้ที่ผู้เรียน
มี 

ความรู้ใน
วิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ความรู้เพ่ือ
ตัดสินใจเลือก

วิธีการ 

การวางแผน การก ากับ
ควบคุม 

การประเมิน 

ดีมาก บอกวิธีการ
แก้ปัญหาเมื่อ
เจอโจทย์ และ
อ่านโจทย์ให้

ครบ แล้วสังเกต
ว่าโจทย์ให้อะไร
มาบ้าง จากนั้น
แก้ปัญหาโจทย์
ตามขั้นตอนท่ี
นักเรียนเข้าใจ 

บอกวิธีการมา 
1 วิธีการหรือ
มากกว่า 1 
วิธีการ และ

บอกได้ว่าโจทย์
ให้อะไรควร
แก้ปัญหา
อย่างไร 

ให้เหตุผลในการ
เลือกวิธีการ 

พร้อมอธิบายเหตุ
ผลได้ครอบคลมุ 

ชัดเจน  

วางแผนการ
แก้โจทย์

ปัญหาและ
บอกเหตุผล
ครอบคลมุ 

 

บอกรูปแบบ
ของโจทย์ 
พร้อมบอก

เหตุผล
ครอบคลมุ 

มีการทบทวน
วิธีการแก้โจทย์

ปัญหา โดย
บอกข้ันตอน

ของการ
ทบทวนอย่าง

ละเอียด 
 

ด ี บอกวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาโดย
การอ่านโจทย์ 

จากนั้นวิเคราะห์
โจทย์ และแก้

โจทย ์

บอกวิธีการมา 
1 วิธีการหรือ
มากกว่า 1 
วิธีการ และ
อธิบายไม่
ครอบคลมุ 

ให้เหตุผลในการ
เลือกวิธีการไม่

ครอบคลมุ 

วางแผนการ
แก้โจทย์

ปัญหาและ
บอกเหตุผลไม่

ครอบคลมุ 

บอกรูปแบบ
ของโจทย์ 
พร้อมบอก
เหตุผลไม่
ครอบคลมุ 

มีการทบทวน
วิธีการแก้โจทย์

ปัญหา โดย
บอกข้ันตอน

ของการ
ทบทวนไม่
ครอบคลมุ 

พอใช้ บอกวิธีการแก้
โจทย์ปัญหา 

บอกวิธีการมา 
1 วิธีการหรือ
มากกว่า 1 

วิธีการ ไม่มีการ
อธิบาย 

ให้เหตุผลแตไ่มม่ี
การอธิบาย 

วางแผนการ
แก้โจทย์
ปัญหา 

บอกรูปแบบ
ของโจทย์ 

มีการทบทวน
วิธีการแก้โจทย์

ปัญหา 
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ระดับทักษะ
การคิดอภิ

ปัญญาในการ
แก้โจทย์

ปัญหาเคมี 

เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ 

 
ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 

ความรู้ที่ผู้เรียน
มี 

ความรู้ใน
วิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ความรู้เพ่ือ
ตัดสินใจเลือก

วิธีการ 

การวางแผน การก ากับ
ควบคุม 

การประเมิน 

ไม่มีทักษะ ไม่ตอบค าถาม
หรือว่าตอบว่าไม่

ท า 

ไม่ตอบค าถาม
หรือไม่บอก

วิธีการ 

ไม่ตอบค าถาม ไม่ตอบค าถาม ไม่ตอบ
ค าถาม 

ไม่ตอบค าถาม
หรือตอบว่าไม่

ทบทวน 

 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบวัดทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย
ในแต่ละองค์ประกอบของทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี โดยพิจารณาการตอบค าถามแบบวัดทักษะการคิด
อภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากนั้นน าค าตอบในแบบวัดทักษะการคิดอภิ
ปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนมาจัดระดับทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้ 
ตาราง 2 ความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อโจทย์ปัญหาเคมี 

ระดับความรู้ท่ี
ผู้เรียนมีต่อโจทย์

ปัญหาเคมี 

ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

ดีมาก “อ่านโจทย์ให้ละเอียดว่าโจทย์ใหอ้ะไรมา แล้ว
ลงมือท าตามขั้นตอน” 

S3  4 นักเรียนบอกวิธีการแก้
โจทย์ปัญหา โดยขั้นแรก
คืออ่านโจทย์เพื่อต้องการ
ทราบว่าโจทย์ต้องการ
อะไร ต้องใช้สูตรอะไร 

ด ี “อ่านโจทย์จากนั้นท าความเขา้ใจ” S1 7 นกัเรียนบอกวิธีการแก้
โจทย์ปัญหา แต่ไมไ่ด้บอก

ว่าโจทย์ต้องการอะไร 
พอใช้ “ถามครู/เพื่อน” S5 9 นักเรียนบอกวิธีการแก้

โจทย์ปัญหา แต่ไมไ่ด้
อธิบายรายละเอียด 

ไม่มีทักษะ - - - - 
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จากตาราง 2 พบว่า ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีด้านความรู้เคมี องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ที่
ผู้เรียนมี พบว่า นักเรียนสามารถบอกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา โดยขั้นแรกคืออ่านโจทย์เพื่อต้องการทราบว่าโจทย์ต้องการอะไร 
ต้องใช้สูตรอะไร จากนั้นลงมือท าตามขั้นตอน จัดว่านักเรียนอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนนักเรียนที่
บอกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา แต่ไม่ได้บอกว่าโจทย์ต้องการอะไร จัดให้นักเรียนอยู่ในระดับดี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35
และนักเรียนที่บอกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียด จัดให้นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้  จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45 

ตาราง 3 ระดับความรู้ในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อโจทย์ปัญหาเคมี 
ระดับความรู้ใน
วิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนต่อ

โจทย์ปัญหาเคมี 

 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

ดีมาก - - - - 
ด ี - - - - 

พอใช้ “อ่านโจทย์หาสตูรและลงมือแก้” S1 20 นักเรียนบอกวิธีการในการ
แก้โจทย์ปัญหาของตนเอง 

แต่ไมไ่ด้อธิบาย
รายละเอียดวิธีการนั้น 

ไม่มีทักษะ - - - - 
 

จากตาราง 3 พบว่า ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีด้านความรู้เคมี องค์ประกอบที่ 2 ความรู้ใน
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า  นักเรียนจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถบอกวิธีการในการแก้โจทย์ปัญหาของ
ตนเอง แต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการนั้น จึงจัดให้นักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 

ตาราง 4 ความรู้ที่ใช้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการของผู้เรียนต่อโจทย์ปญัหาเคมี 
ระดับความรู้ท่ีใช้

เพ่ือตัดสินใจ
เลือกวิธีการของ
ผู้เรียนต่อโจทย์

ปัญหาเคมี 

ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

ดีมาก “ดูโจทย์ให้อะไรมา เพราะ ถ้ารู้ว่าโจทย์ให้
อะไรมา เราจะเข้าใจ” 

S3  2 นักเรียนบอกเหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

อย่างชัดเจน 
ด ี “ปรึกษาครู เพราะ ครูเข้าใจมากที่สุด” S1 15 นักเรียนบอกเหตุผลในการ

ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาได ้
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ระดับความรู้ท่ีใช้
เพ่ือตัดสินใจ

เลือกวิธีการของ
ผู้เรียนต่อโจทย์

ปัญหาเคมี 

ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

พอใช้ - - - - 
ไม่มีทักษะ “ไม่ตอบ/ เงียบ” S6 3 นักเรียนไม่บอกวิธีการและ

เหตุผล 
 

จากตาราง 4 พบว่า ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีด้านความรู้เคมี องค์ประกอบท่ี 3 ความรู้เพื่อ
ใช้ในการตัดสินเลือกวิธีการ พบว่า นักเรียนท่ีบอกเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน 
นักเรียนกลุ่มนี้จะอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนนักเรียนที่สามารถบอกเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
วิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้แต่ไม่ได้อธิบายให้ชัดเจน จะจัดให้นักเรียนอยู่ในระดับดี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และ
นักเรียนท่ีไม่บอกเหตุผลจึงจัดให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

2. ด้านกระบวนการแก้ปัญหา 
ตาราง 5 การวางแผนในการแก้ปญัหาของผู้เรยีนต่อโจทย์ปัญหาเคมี 

ระดับการ
วางแผนในการ
แก้ปัญหาของ
ผู้เรียนต่อโจทย์

ปัญหาเคมี 

ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

ดีมาก - - - - 
ด ี “ท าข้อยาก หรือท าข้อที่เข้าใจก่อน เพราะ จะ

ได้ไม่เสียเวลาในการท าโจทย์ข้ออื่น ๆ” 
S3 13 นักเรียนมีการวางแผนใน

การแก้โจทย์ปญัหา และ
บอกเหตุผลไม่ครอบคลุม 

พอใช้ “เลือกโจทย์ที่ท าได้หรือถนดัก่อน” S1 4 นักเรียนมีการวางแผน แต่
ไม่ได้อธิบายเหตุผล 

ไม่มีทักษะ “ไม่บอกวิธีการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา” S9 3 นกัเรยีนไมบ่อกการ
วางแผนในการแกโ้จทย์

ปัญหา 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
องค์ประกอบที่ 1 การวางแผน พบว่า นักเรียนที่มีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหา แต่บอกเหตุผลไม่ครอบคลุมทั้งหมด     
จัดนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในระดับดี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนนักเรียนที่บอกวิธีการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา       
แต่ไม่ได้อธิบายเหตุผล จัดอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และนักเรียนท่ีไม่บอกการวางแผนในการแก้โจทย์
ปัญหา จัดให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
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ตาราง 6 การก ากับควบคุมในการแก้ปัญหาของผู้เรียนต่อโจทย์ปัญหาเคม ี
ระดับการก ากับ
ควบคุมในการ
แก้ปัญหาของ
ผู้เรียนต่อโจทย์

ปัญหาเคมี 

ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

ดีมาก “ชอบรูปแบบโจทย์ที่เขียน เพราะ ถ้าเราอ่าน
โจทย์ข้อนั้นเข้าใจแล้ว เราสามารถท าโจทย์ข้อ

นั้นได้ และสามารถตรวจค าตอบได้” 

S3  3 นักเรียนสามารถบอก
รูปแบบของโจทย์ที่ชอบได้ 

และสามารถอธิบาย
เหตุผลประกอบได้อย่าง

ชัดเจน 
ด ี “ชอบรูปแบบโจทย์ที่เป็นปรนยั หรือจับคู่ 

เพราะเดาได้ง่าย” 
S5 8 นักเรียนสามารถบอก

รูปแบบของโจทย์ที่ชอบได้ 
แตอ่ธิบายเหตผุลไม่

ครอบคลมุ 
พอใช้ “ชอบรูปแบบโจทย์แบบปรนยั ไมบ่อก

เหตุผล” 
S13 8 นักเรียนสามารถบอก

รูปแบบของโจทย์ที่ชอบได้ 
แต่ไม่อธิบายเหตผุล 

ไม่มีทักษะ “ไม่ตอบ/ เงียบ” S12 1 นักเรียนไม่สามารถบอก
รูปแบบที่ตนเองชอบ และ

ไม่บอกเหตุผล 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
องค์ประกอบที่ 2 การก ากับควบคุม พบว่า นักเรียนที่สามารถบอกรูปแบบของโจทย์ที่ชอบได้ และสามารถอธิบายเหตุผล
ประกอบได้อย่างชัดเจน จัดนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนนักเรียนที่สามารถบอก
รูปแบบของโจทย์ที่ชอบได้ แต่อธิบายเหตุผลไม่ครอบคลุม จัดนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในระดับดี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
นักเรียนสามารถบอกรูปแบบของโจทย์ที่ชอบได้ แต่ไม่อธิบายเหตุผล จะจัดนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 และนักเรียนที่ไม่สามารถบอกรูปแบบที่ตนเองชอบ และไม่บอกเหตุผล จึงจัดให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีทักษะการ
คิดอภิปัญญาในด้านนี ้จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตาราง 7 การประเมินในการแก้ปญัหาของผู้เรยีนต่อโจทย์ปัญหาเคมี 
ระดับการ

ประเมินในการ
แก้ปัญหาของ
ผู้เรียนต่อโจทย์

ปัญหาเคมี 

ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน รหัสนักเรียน 
 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

ผลการวิเคราะห์ 

ดีมาก “ทดสอบแก้โจทย์อีกครั้ง และตรวจเช็คดูอีก
ครั้งเพื่อความมั่นใจ” 

S3  1 นักเรียนมีการประเมินการ
แก้โจทย์ปัญหาของตนเอง 
โดยการทบทวน และบอก
วิธีการทบทวนได้ชัดเจน 

ด ี - - - - 
พอใช้ “ทบทวน” S1 12 นักเรียนมีการประเมินการ

แก้โจทย์ปัญหาของตนเอง 
โดยการทบทวน แต่ไมไ่ด้

บอกวิธีการทบทวน 
ไม่มีทักษะ “ไม่ทบทวน” S2 7 นักเรียนไม่มีการประเมิน

การแก้โจทย์ปญัหา 

จากตาราง 7 ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา องค์ประกอบที่ 3 
การประเมิน พบว่า นักเรียนที่มีการประเมินการแก้โจทย์ปัญหาของตนเอง โดยการทบทวน และบอกวิธีการทบทวนได้ชัดเจน 
จัดนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนนักเรียนที่มีการประเมินการแก้โจทย์ปัญหาของตนเอง 
โดยการทบทวน แต่ไม่ได้บอกวิธีการทบทวน จัดนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ
นักเรียนท่ีไม่มีการประเมินการแก้โจทย์ปัญหา จึงจัดนักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35 

ตาราง 8 สรุปทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีในแต่ละด้านของนักเรียน 
องค์ประกอบทักษะการคิดอภิ

ปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 
จ านวนนักเรียนที่มีระดับทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่มีทักษะ 
 จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
ด้านความรู้เคมี 
1. ความรู้ที่ผู้เรียนมี 4 20 7 35 9 45 0 0 
2. ความรู้ในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 0 0 0 0 20 100 0 0 
3. ความรู้ที่ใช้ตัดสินใจเลือกวิธีการ 2 10 15 75 0 0 3 15 
ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
1. การวางแผน 0 0 13 65 4 20 3 15 
2. การก ากับควบคุม 3 15 8 40 8 40 1 5 
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องค์ประกอบทักษะการคิดอภิ
ปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 

จ านวนนักเรียนที่มีระดับทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 
ดีมาก ดี พอใช้ ไม่มีทักษะ 

 จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

3. การประเมิน 1 5 0 0 12 60 7 35 
รวม 10 8.33 43 35.83 53 44.17 14 11.67 

 

จากตาราง 8 สรุปทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีในแต่ละด้านของนักเรียน สามารถแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีและกลุม่ที่ไม่มทีักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้
โจทย์ปัญหาเคมี โดยนักเรียนที่กลุ่มที่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีทั้งด้านความรู้ เคมีและด้าน
กระบวนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีระดับดีมาก ดี 
และพอใช้ ร้อยละ 8.33, 35.83 และ 44.17 ตามล าดับ และนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหา
เคมีร้อยละ 11.67 

 
อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 จากผลส ารวจทักษะการคิดอภิปัญญาทางการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย    
กลุ่มชาติพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการคิดอภิปัญญาทางการแก้โจทย์ปัญหาเคมีในแต่ละด้านของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
เป็นดังนี ้

1. ด้านความรู้เคมี 
1.1 ความรู้ที่ผู้เรียนมี นักเรียนมีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ท้ังหมด โดยแบ่งนักเรียนเป็นแต่ละระดับ นักเรียน

ที่อยู่ในระดับดีมาก เกิดจากการที่เมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาเคมีแล้วนักเรียนมีล าดับขั้นตอนในการจะแก้ปัญหานั้น และลง
มือท าตามขั้นตอนท่ีวางไว้ นักเรียนท่ีอยู่ในระดับดี เมื่อเจอปัญหานักเรียนรู้ว่าต้องแก้ปัญหา แต่ไม่อธิบายล าดับขั้นตอนในการ
แก้ปัญหา ส่วนนักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ เมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหา นักเรียนจะใช้วิธีการคือการถามเพื่อนหรือถามครู     
แต่ไม่บอกเหตุผลในการใช้วิธีการนี้  

1.2 ความรู้ในวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนมีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้อยู่ในระดับ พอใช้ เนื่องจาก
นักเรียนทุกคนบอกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเคมี แต่ไม่ได้บอกว่าต้องแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไร เมื่อท าการสัมภาษณ์เพิ่มเตมิ พบว่า 
เป็นเพราะนักเรียนไม่ทราบวิธีการในการแก้ปัญหา หรือใช้วิธีการเดิม ๆ ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับ ประภัสสร เพชรสุ่ม
(2560) ที่กล่าวว่า เมื่อนักเรียนเจอปัญหานักเรียนจะพยายามหาวิธีการในการแก้ปัญหาตามความรู้เดิมประสบการณ์และ
ความสามารถท่ีมี 

1.3 ความรู้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการ นักเรียนที่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้อยู่ในระดับดีมาก โดยการสังเกต
ของผู้วิจัย นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะสามารถอธิบายเหตุผลของการเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่า งครอบคลุม 
ชัดเจน และเข้าใจง่าย ส่วนนักเรียนที่ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้นั้นจากการสัมภาษณ์ของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนใน
กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พูดและเขียนภาษาไทยได้ไม่ค่อยดี ดังนั้นนักเรียนจึงไม่พยายามเข้าใจค าถามที่ผู้วิจัยถามและไม่พยายาม
อธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีการ นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการนิ่ง และเงียบ เช่นเดียวกับอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 
(ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีมักเป็นเด็กท่ีมีสติปัญญาที่ดีด้วย ซึ่งหมายถึงว่าหากนักเรียนมีความเข้าใจ
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ภาษาจะท าให้สามารถสื่อสาร และอธิบายสิ่งที่ต้องการได้ ส่งผลให้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
ในการแก้โจทย์ปัญหานี้ได้ 

2. ด้านกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 
2.1 การวางแผน นักเรียนมีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้สูงถึงระดับดี เนื่องจาก นักเรียนกลุ่มนี้ มีการวางแผนใน

การท าโจทย์ปัญหาเคมีและบอกเหตุผลในการวางแผนแบบของตนเองได้เล็กน้อย หากนักเรียนจะประสบผลส าเร็จได้จากการที่
นักเรียนนั้นมีการวางแผนการท างาน (Barbara et al., 2009) ผู้วิจัยพบว่า มีนักเรียนจ านวน 3 คน ไม่ตอบค าถามในแบบวัด
ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี และเมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มนี้ สามารถสังเกตได้ว่า นักเรียนจะ
เงียบและไม่ตอบค าถามและหลบตาผู้วิจัย และเมื่อวิจัยพยายามซักเพื่อให้ได้ค าตอบ นักเรียนจะตอบว่าแก้โจทย์ปัญหาไปเลย 
โดยไม่มีการวางแผน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ค าตอบได้ว่า นักเรียนกลุ่มนี้ไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาด้านการวางแผนในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนต่อโจทย์ปัญหาเคมี  

2.2 การก ากับควบคุม นักเรียนมีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ที่หลากหลาย ในกลุ่มของนักเรียนท่ีมีทักษะการคิด
อภิปัญญาในด้านนี้จะบอกรูปแบบที่ตนชอบและสามารถแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ หากนักเรียนมีการติดตามควบคุมการแก้ปัญหา
แล้วนั้น จะท าให้นักเรียนมีทักษะการคิดอภิปัญญาที่ดี (นัตพงษ ์อนงค์เวช, 2561) แต่มีนักเรียนจ านวน 1 คนท่ีไม่ตอบแบบวัด
ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี และเมื่อผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์นักเรียนคนนี้พบว่า นักเรียนไม่สามารถบอก
รูปแบบของโจทย์ที่นักเรียนถนัดได้ โดยลักษณะค าตอบของนักเรียนคนนี้วกไปวนมาตอบไม่ตรงค าถาม ไม่สามารถสื่อสาร
ค าตอบของตนเองได้ ส่งผลให้นักเรียนไม่มีการก ากับควบคุมการแก้โจทย์ปัญหาจึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้และไม่สามารถ
อธิบายรูปแบบโจทย์ปัญหาที่ตนเองถนัด ดังนั้นนักเรียนคนน้ีไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ 

2.3 การประเมิน นักเรียนมีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้สูงถึงระดับดีมาก เพราะ นักเรียนกลุ่มนี้จะมีการอธิบาย
การประเมินความรู้ของตนเองเพื่อความมั่นใจก่อนจะส่งค าตอบในการแก้โจทย์ปัญหานั้น ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับธนาวุฒิ   
ลาตวงษ์ (2559) ที่กล่าวว่า เมื่อนักเรียนมีการประเมินผลการเรียนของตนเองทุกครั้ง จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิด
อภิปัญญาได้ดีขึ้น ส่วนนักเรียนที่ถูกจัดอยู่ในระดับพอใช้ เพราะนักเรียนบอกการประเมินตนเองโดยการทบทวน แต่ไม่ได้ระบุ
ว่าทบทวนแบบใด และผู้วิจัยพบว่านักเรียนจ านวน 7 คนไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในด้านนี้ โดยการสัมภาษณ์ของผู้วิจัย 
นักเรียนไม่สามารถสื่อสารวิธีการประเมนิความรู้ของตนเองได้ เมื่อผู้วิจัยซักถามต่อไป นักเรียนตีโจทย์ปัญหาไม่ได้จึงไมส่ามารถ
แก้โจทย์ปัญหาได้ ท าให้นักเรียนเดาค าตอบของโจทย์ข้อนั้น เมื่อค าตอบเกิดจากการเดาจึงท าให้ไม่มีการทบทวนความรู้ 

จากการให้นักเรียนตอบแบบวัดทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี  การสัมภาษณ์และสังเกต        
การสื่อสารในการตอบค าถามของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ผู้วิจัยให้ข้อสังเกตได้ดังนี้ นักเรียนที่มี
ความถนัดในการใช้ภาษาไทย จากการสังเกตของผู้วิจัยนักเรียนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่สามารถสื่อสารค าตอบทั้งด้านการเขียน
และการพูดจะมีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีในทุก ๆ ด้าน และอยู่ในเกณฑ์ระดับที่สูง เนื่องจากนักเรียน
กลุ่มนี้มีความเข้าใจภาษาของโจทย์ปัญหาเคมี ดังนั้นนักเรียนในกลุ่มนี้จึงมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเคมีในรูปแบบของตนเอง และ
สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนมีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากนักเรียนได้ใช้ความรู้เดิมในการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา จากนั้นวิเคราะห์ว่าต้องแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่ตนถนัด มีการวางแผนการแก้
โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เลือกวิธีการที่เหมาะสมและมีการทบทวนการแก้โจทย์ปัญหานั้นอีกครั้งก่อนท่ีจะส่ง ในส่วนของ
นักเรียนที่ไม่ค่อยมีความถนัดในการใช้ภาษาไทย จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มนี้จะมีการ
สื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยได้ทั้งการเขียนและการพูด ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะมีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี
ในทุก ๆ ด้านอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี พอใช้ และไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีอีกด้วย เพราะ นักเรียนใน
กลุ่มนี้จะมีลักษณะที่พูดภาษาไทยไม่ชัด อ่านภาษาไทยไม่คล่อง ท าให้ไม่เข้าใจโจทย์ และไม่สามารถสื่อสารการแก้โจทย์ปัญหา
ได้ นักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบ ข้ามขั้นตอน ไม่สามารถให้เหตุผลการเลือกรูปแบบใน
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การแก้โจทย์ปัญหาและไม่มีการทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาจึงท าให้นักเรียนกลุ่มนี้มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์
ปัญหาเคมีอยู่ในระดับต่ าไปจนถึงไม่มีทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีซึ่งสอดคล้องกับ Senad, Amna & 
Jasmina (2017) ที่กล่าวว่า การสื่อสารภาษาที่สองมีผลต่อทักษะการคิดอภิปัญญา โดยความถนัดทางด้านภาษาจะช่วยในการ
พัฒนาทักษะการคิดอภิปัญญาของผู้เรียนได้ ซึ่งบ่งช้ีได้ว่าภาษาที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันนั้นส่งผลต่อทักษะ
การคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมี 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
ผลการศึกษาการส ารวจทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในกลุ่มชาติพันธุ์ หรือนักเรียนกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ผู้สอนต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานหรือภูมิเดิมและแนววิธีการ
แก้ปัญหาของผู้เรียน โดยการส ารวจความรู้เดิมของนักเรียนรวมทั้งทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาของนักเรียนจากการ
สัมภาษณ์หรือพูดคุย เพื่อประเมินความเข้าใจภาษาของนักเรียน และน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เข้ากับ
บริบทของผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด เช่น การน าประเพณีหรือความเช่ือของชาติพันธุ์นั้น ๆ มาเป็นเง่ือนไขหรือตั้งเป็นโจทย์ปัญหา
เคมี เพื่อให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาเคมีจากสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยมากที่สุด นอกจากนี้ผู้สอนจ าเป็นต้องมีสื่อการสอนที่นักเรียน
คุ้นเคยในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มนี้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการส ารวจและวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาด้านอื่น ๆ               
เพิ่มเติมเช่น ความต่างของเพศ ความต่างของสาขาวิชาที่เรียน ความต่างของวัฒนธรรม เป็นต้น 
 2. การส ารวจทักษะการคิดอภิปัญญามีหลากหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผ่านกระบวนการพูด วิเคราะห์ค าตอบ 
จากการเขียนของนักเรียน การสังเกตจากช้ินงานของนักเรียน 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึง พ.ศ.2562 
จ านวน 240 เรื่อง โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้วยแบบวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตร สถิติที่ใช้ คือ 
การแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปรัชญาการศึกษาที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากที่สุด คือ ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม             
2) แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากท่ีสุด คือ แนวคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคม ท้องถิ่นหรือชุมชน 3) รูปแบบ
หลักสูตรที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากที่สุด คือ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรในด้านเนื้อหาที่มี
การออกแบบมากที่สุด คือ จุดมุ่งหมายด้านอาชีพ ขณะที่จุดมุ่งหมายด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการออกแบบมากที่สุด 
คือ จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย 5 ) เนื้อหาที่มีการออกแบบในหลักสูตรมากที่สุด คือ เนื้อหาวิชาเฉพาะทางหรืออาชีพ                    
6) กิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาออกแบบหลักสตูรมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัตจิริง 7) การวัดประเมินผล
โดยใช้การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการการวัดและประเมินผลที่มีการออกแบบในหลักสูตรมากที่สุด ขณะที่การประเมินผล     
ตามสภาพจริง ท่ีมีการออกแบบในหลักสูตรมากท่ีสุด คือ การสังเกตพฤติกรรม 
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ABSTRACT 
 The current research endeavor aimed to analyze the basic school curriculum design in Thailand. The 
research population consisted of 240 theses on curriculum development in Thailand from the year 2009 to 
2019 and the study adopted both qualitative and quantitative content analyses using the curriculum 
development analysis. The results were statistically calculated using frequency distribution and percentage. 
 The results revealed that First, the philosophy of education that was most commonly adopted was 
progressivism. Second, the theory that was most popularly used to design a curriculum was the theory that 
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was based on activities and issues in society, locality, and community. Third, the curriculum design that was 
most frequently used was the social process and life function curriculum. Fourth, most curriculums were 
designed based on the objective of career functions and on the knowledge-based learning behavior. Fifth, 
technical and career contents were most adopted in the curriculum design. Sixth, learning by doing activities 
were most adopted in the curriculum design. Seventh, achievement tests were the most frequently adopted 
type of assessment in the curriculum design and observing behaviors accounted for most common type of 
authentic assessment in the curriculum design. 
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บทน า 
 หลักสูตร คือ มวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษ ะและ
คุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรจึงเป็นเสมือนแผนที่ก าหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมาย และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการ
พัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ีก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ช้ีให้เห็นว่าหลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญ อันจะท าให้จุดมุ่งหมาย
ในการจัดการศึกษาบรรลุผล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยการกระจายอ านาจ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษาให้มีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 ที่กล่าวว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระ           
ของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 สถานศึกษาจึงมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขึ้นเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรบูรณาการ เพื่อตอบสนองความต้องการ   
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นนั้น ๆ ดังที่ Beauchamp (1968) เสนอว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีหน้าที่จัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับชุมชนนั้น ๆ เพราะชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพปัญหาและความต้องการแตกต่างกัน ท้องถิ่นควรที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงบริบททางสังคมให้มาก ท าหลักสูตรให้เหมาะกับ
ผู้เรียน มากกว่าการท าให้ผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร (วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล, 2558)  
 ดังนั้นการที่สถานศึกษาจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องศึกษาการออกแบบหลักสูตรให้ชัดเจนและเข้าใจ
อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากการออกแบบหลักสูตรเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังท่ี Saylor & Alexander (1974) 
ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า หลังจากที่ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วนั้น ผู้พัฒนาหลักสูตร
จะต้องวางแผนการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เลือกมาแล้ว อย่างไรก็ตาม รูปแบบของ
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หลักสูตรที่เลือกแล้วควรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน 
ตลอดจนข้อก าหนดต่าง ๆ ของสังคม กล่าวคือการออกแบบหลักสูตรเป็นการจัดองค์ประกอบส าคัญต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน ดังที่ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556) กล่าวว่า หากขาดขั้นตอนในการออกแบบหลักสูตรจะส่งผลให้     
การสร้างหลักสูตรไม่มีการวางแผนที่ดีและอาจได้หลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อการน าหลักสูตรไปใช้ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการขาดประสิทธิภาพของหลักสูตรนั้นเช่นกัน การออกแบบหลักสูตรจึงนับเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความส าคัญยิ่ง เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นสามารถใช้เป็นแนวทาง          
ในการปฏิบัติ น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่ Taba (1962) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
การออกแบบหลักสูตรว่าเป็นการจัดองค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดหมายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยหลักใหญ่ของการออกแบบ คือ การก าหนดขอบเขต การเรียงล าดับ     
การพิจารณาความต่อเนื่องและการบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับ Ornstein และ Hunkins (1993) 
ที่กล่าวว่า การออกแบบหลักสูตร หมายถึง การจัดรายละเอียดองค์ประกอบของหลกัสูตร อันประกอบด้วย เป้าหมาย จุดหมาย 
เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล  ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ดังนั้น อาจเปรียบได้ว่าการ
ออกแบบหลักสูตร คือการออกแบบให้ได้มาซึ่งพิมพ์เขียวท่ีมีรายละเอียดต่าง ๆ จัดเป็นส่วนประกอบอย่างเหมาะสมลงตัว ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบ เพ่ือท่ีจะน าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยให้ใช้ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2552 และใช้ใน
โรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษา 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-Based Curriculum) ผลจากการประกาศใช้
หลักสูตรดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
และสังคม เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ท าให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และคณะอื่น ๆ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น ย่อมมีการ
ท าวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็น
งานวิจัย เนื่องจากได้ใช้กระบวนการที่เป็นระเบียบแบบแผน มีความน่าเช่ือ ทั้งยังมีการแสวงหาความรู้ ความจริง ตามหลัก
วิชาการเพื่อตอบปัญหาการวิจัย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยและข้อค้นพบใหม่ ๆ การวิจัยจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนา
การศึกษา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สังคมได้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านวิทยาการต่าง ๆ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ย่อมต้องอาศัยพื้นฐานของการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางการศึกษาที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพยายามให้ครูเป็นผู้วิจัย จึงมีการปรับบทบาท
ของการท าวิจัยให้เป็นกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการบนพื้นฐานของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ในห้วงระยะ 10 ปีนี้ (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2562) 
ตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมีนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
จัดท าวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรอยู่เป็นจ านวนมาก  
 จากความส าคัญของหลักสูตรตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่จัดท า
โดยสถานศึกษาที่น ามาใช้ภายในสถานศึกษาเอง อันหมายรวมถึงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หรือหลักสูตรส าหรับกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาจัดท าขึ้นส าหรับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในระบบฐานข้อมูลโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS (Thai library integrated system) มีจ านวนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแต่พ.ศ.2552 - พ.ศ.2562 อยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งผลการน าหลักสูตรไปทดลองใช้และมีการประเมิน
หลักสูตรจากวิทยานิพนธ์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทย  เนื่องจากการวิเคราะห์หลักสูตรจะช่วยท าให้เห็น
องค์ประกอบย่อยของหลักสูตรนั้น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อค้นพบหรือองค์ความรู้ใหม่ อันจะเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา เป็นประโยชน์ต่อครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
  

           วัตถุประสงค์ 
   เพื่อวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2552 จนถึง

พุทธศักราช 2562 

    นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง เอกสารที่ใช้เป็นแบบแผนหรือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งพัฒนาขึ้น
โดยบุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปรัชญาการศึกษา 2) แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 3) รูปแบบของหลักสูตร      
4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. การวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบพื้นฐานของ
หลักสูตร ทั้ง 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปรัชญาการศึกษา 2) แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 3) รูปแบบของหลักสูตร           
4) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 5) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าให้นักพัฒนาหลักสูตรหรือครูผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสตูรได้องค์ความรู้ในการออกแบบหลักสตูร
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในประเทศไทย 
 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรได้ทราบแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาระดั บ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทยในปัจจุบัน 
 3. สถานศึกษาไดเ้ห็นกระบวนการในการออกแบบหลักสตูรและน าขอ้มูลที่ไดไ้ปปรับใช้ในการออกแบบหลักสตูรของ
สถานศึกษาได ้
 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
(สังเคราะห์จากองค์ประกอบของการออกแบบหลักสูตรของ Taba (1962), Zais (1976), Pratt (1980), Saylor and 

Alexander (1974), Unesco, APEID (1982), ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556), และทิศนา แขมณี (2561)) 

1. ปรัชญาการศึกษา 
2. แนวคิด/ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร 
3. รูปแบบของหลักสูตร 
4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
5. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้
6. กิจกรรมการเรียนรู ้
7. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 

การออกแบบหลักสูตร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 
และการวิเคราะห์งานวิจัย เพือ่น ามาก าหนดกรอบในการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท ากรอบเนื้อหาและเกณฑ์การคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีในการออกแบบหลักสูตร        
การพัฒนาหลักสูตร และการวิเคราะห์งานวิจัย แล้วจึงท าการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้กรอบเนื้อหาและเกณฑ์ในการคัดเลือก
วิทยานิพนธท์ี่ใช้ในงานวิจัย น าเสนอผลการศึกษาโดยการบรรยาย  
 ขั้นตอนที่ 3 สืบค้นวิทยานิพนธท์ี่จะใช้เป็นประชากรในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยสืบค้นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศ
ไทย ที่ได้จากการสืบค้นบนฐานข้อมูลออนไลน์จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย (ThaiLIS) และท าการส ารวจเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ว่าตรงกับเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
 ขั้นตอนที่ 4 สร้างเครื่องมือวิจัยและเกณฑ์ของกรอบเนื้อหา 
 หลังจากได้กรอบเนื้อหาที่จะใช้ในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจึงจัดท าเครื่องมือวิจัยและเกณฑ์กรอบเนื้อหาฉบับร่าง เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็น ความเหมาะสมและความชัดเจนของเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้เครื่องมือวิจัย คือ แบบวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรและเกณฑ์ในการพิจารณากรอบเนื้อหาแล้ว ผู้วิจัยจึง
ท าการอ่านวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 240 เรื่อง พร้อมทั้งจดบันทึกข้อ
ค้นพบที่ได้โดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาที่พบในวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่องลงในเครื่องมือวิจัย แล้วจึง
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามเกณฑ์กรอบเนื้อหา เมื่อได้ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ทั้ง 240 เรื่องแล้ว ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อค านวณสถิติเชิงบรรยาย (การแจกแจงความถี่และร้อยละ) 
 ขั้นตอนที่ 6 สรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลเชิงปริมาณด้านการออกแบบหลักสูตรมาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ หลังจากนั้นจึงสรปุ 
อภิปรายผลและน าเสนอผลการวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาจากการสังเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบหลักสูตรของ Taba 
(1962), Zais (1976), Pratt (1980), Saylor and Alexander (1974), Unesco, APEID (1982), ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556), 
และทิศนา แขมณี (2561)  โดยมีขอบเขตเนื้อหาดังน้ี 
 1. ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย 1) สารัตถนิยม 2) นิรันตรนิยม 3) พิพัฒนาการนิยม 4) ปฏิรูปนิยม                 
5) อัตถิภาวนิยม และ 6) พุทธปรัชญา 

2. แนวคิด/ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย 1) แนวความคิดที่ยึดวิชาหรือสาขาเป็นหลัก 2) 
แนวความคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาสังคมเป็นหลัก 3) แนวความคิดที่ยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก 4) 
แนวความคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นหลัก 5) แนวความคิดที่ยึดทักษะในกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก และ 6) 
แนวความคิดที่ยึดหลักการผสมผสานท้ังในด้านกระบวนการและความรู้ 
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 3. รูปแบบของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรรายวิชา 2) หลักสูตรสัมพันธ์วิชา         
3) หลักสูตรผสมผสานหรือหลักสูตรหมวดวิชา 4) หลักสูตรหมวดวิชาแบบกว้าง 5) หลักสูตรแบบแกน 6) หลักสูตรกิจกรรม
หรือประสบการณ์ 7) หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ 8) หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ 9) หลักสูตรบูรณาการ และ 10) หลักสูตร
เพื่อชีวิตและสังคม  
 4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) จุดมุ่งหมายด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ด้านการเป็น
พลเมืองดี ด้านอาชีพ และด้านการปรับตนเองของแต่ละบุคคล 2) จุดมุ่งหมายด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย 
 5. เนื้อหาสาระการเรียนรู ้ประกอบด้วย 1) เนื้อหาวิชาพื้นฐานท่ัวไป 2) เนื้อหาวิชาเฉพาะทาง/อาชีพ 3) เนื้อหาวิชา
ที่เป็นข้อเท็จจริงและกระบวนการ และ 4) เนื้อหาวิชาเชิงค่านิยม 
 6. กิจกรรมการเรียนรู ้ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย 2) กิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิต 3) 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการทดลอง 4) กิจกรรมการเรียนรู้โดยการนิรนัย 5) กิจกรรมการเรียนรู้โดยการอุปนัย 6) กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน/นอกสถานที่ 7) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 8) 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร 9) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ/สถานการณ์จ าลอง 10 ) 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง 11) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม 12) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน 13) 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนโปรแกรม และ 14) กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
 7. การประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ คือ การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และการประเมินผลตามสภาพจริง ได้แก่ 1) การประเมินทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติ 2) การสังเกต
พฤติกรรม 3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) การสอบถาม/ซักถาม/สมัภาษณ ์5) การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน 6) แฟ้ม
สะสมผลงาน และ 7) การประเมินความพึงพอใจ/เจตคติ 
 

 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปีพุทธศักราช 2552 จนถึงพุทธศักราช 2562 จ านวน 240 เรื่อง ของมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยท่ีมีวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) จ านวน 31 สถาบัน  
 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การเลือกวิทยานิพนธ์ เพื่อวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรไว้ ดังนี ้
 1. เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 
ที่ได้จากการสืบค้นบนฐานข้อมูลออนไลน์จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดประเทศไทย (ThaiLIS) 
 2. เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช 2552 จนถงึพุทธศักราช 2562 
 3. เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีสามารถสืบค้นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 
 การสืบค้นและการคัดเลือกงานวิจัยเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 1. สืบค้นโดยใช้ค าว่า “การพัฒนาหลักสูตร” บนฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการเครือข่ายห้องสมุด (ThaiLIS)  
 2. สืบค้นบทคัดย่อและตัวเล่ม (Full text) ของวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลออนไลน์ของแต่ละสถาบัน 
 3. ส ารวจเนื้อหาในวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติว่าตรงกับเกณฑ์ในการคัดเลือกตามแบบคัดเลือกงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งพบข้อมูลวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 240 เรื่อง จาก 31 สถาบัน ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช 2552 จนถึงพุทธศักราช 2562 
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 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย คือ แบบวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1) ช่ืองานวิจัย 2) ช่ือผู้วิจัย 3) สาขาที่ผู้วิจัยศึกษา  

4) คณะที่ผลิตงานวิจัย 5) สถาบันที่ผลิตงานวิจัย 6) ระดับการศึกษาของผู้วิจัย และ 7) ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ โดยในหัวข้อที่ 1 

และ 2 เป็นแบบกรอกรายการ ส่วนหัวข้อท่ี 3 – 7 เป็นการกรอกข้อมูลแบบลงรหัส ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 1) ช่ือหลักสูตร 2) ช่ือสถานศึกษาที่ท าการ

วิจัย 3) รายวิชา/กลุ่มสาระ 4) ระดับช้ัน 5) สังกัดสถานศึกษาที่ท าการวิจัย/ใช้หลักสูตร โดยในหัวข้อที่ 1 และ 2 เป็นแบบ

กรอกรายการ ส่วนหัวข้อที่ 3 – 5 เป็นการกรอกข้อมูลแบบลงรหัส ตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในตอนที่ 2 ประกอบด้วย

ตารางหลักการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตร ซึ่งเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และแบบกรอกรายการข้อมูลที่ผู้วิจัย

พบ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ปรัชญาการศึกษา 2) แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 3) รูปแบบของหลักสูตร 4) จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 5) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ และ 8) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 โดยแบบวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรฉบับนี้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตรและการ

สอนจ านวน 3 ท่าน 

  
ภาพ 1 แบบวิเคราะห์การออกแบบหลักสตูร 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะขอสรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางแสดงผล
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ และตอนที่ 2 จะเป็นการสรุปผลการวิจัยในเชิงพรรณนา ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ์        (N = 240) 

ประเด็น ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1. สถาบันที่มีการท าวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับหลักสูตร  

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

27.92 
11.25 
10.42 

2. คณะที่ มี ก า รท า วิ ทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

1) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
4) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

96.25 
2.03 
0.83 
0.83 

3. สาขาวิชาที่มีการท าวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

1) สาขาหลักสูตรและการสอน 
2) สาขาหลักสูตรและการนิเทศ 
3) สาขาการวิจัยและประเมิน 

84.58 
3.33 
2.08 

4 .  ห ลั ก สู ต รที่ ท า วิ ท ย านิ พนธ์
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

1) ระดับปริญญาโท 
2) ระดับปริญญาเอก 

92.92 
7.08 

5. ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ 1) พุทธศักราช 2554 
2) พุทธศักราช 2552 
3) พุทธศักราช 2555 

21.25 
20.83 
15.42 

จากตารางที่ 1 พบว่า สถาบันที่มีการท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี คิดเป็นร้อยละ 27.92 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ 11.25 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ร้อยละ 10.42 ตามล าดับ โดยคณะที่มีการท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมากท่ีสุด คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ร้อยละ 96.25 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 2.03 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 0.83 ซึ่งอยู่ในสาขาหลักสูตรและการสอน ร้อยละ 84.58 สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ร้อยละ 3.33 
และสาขาการวิจัยและประเมิน ร้อยละ 2.08 ส่วนใหญ่ท าการวิจัยในระดับปริญญาโท ร้อยละ 92.92 และระดับปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ 7.08 ซึ่งปีที่พิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ พุทธศักราช 2554 คิดเป็นร้อยละ 
21.25 พุทธศักราช 2552 ร้อยละ 20.83 และพุทธศักราช 2555 ร้อยละ 15.42 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      (N = 240) 

ประเด็น ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการ
พัฒนาหลักสูตร 

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

31.67 
20.83 
12.08 

2. ระดับชั้นที่มีการพัฒนาหลักสูตร 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
3) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

28.75 
12.50 
10.42 

3. สังกัดสถานศึกษาที่ท าการวิจัย/
ใช้หลักสูตร  

1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 
3) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

87.08 
5.83 
5.83 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 31.67 รองลงมา
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 20.83 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 12.
08 ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ท าการวิจัยในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 28.75 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 12.50 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 10.42 ตามล าดับ โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) คิดเป็นร้อยละ 87.08 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ีร้อยละ 5.83 
 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย 
1. ปรัชญาการศึกษาที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตร พบว่า ปรัชญาการศึกษาที่น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ

หลักสูตรมีทั้งแบบปรัชญาเดียวและแบบผสมผสานปรัชญา โดยปรัชญาที่น ามาใช้มากท่ีสุด คือ ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม ร้อย
ละ 77.92 ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม และอัตถิภาวนิยมร้อยละ 5.00 ส่วนปรัชญาสารัตถนิยม และปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
ร่วมกับปรัชญาปฏิรูปนิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ีร้อยละ 3.75 

2. แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตร พบว่า แนวคิดที่ผู้วิจัยใช้ในการออกแบบหลักสูตรมีทั้งแนวคิดเดียวและแบบ
ผสมผสานแนวคิด โดยแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากที่สุด คือ แนวคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคม ท้องถิ่น 
หรือชุมชน ร้อยละ 28.75 แนวคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคม ท้องถิ่นหรือชุมชนร่วมกับทักษะในกระบวนการเรียนรู้ 
ร้อยละ 12.50 และแนวคิดที่ยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ร้อยละ 11.25 ตามล าดับ 

3. รูปแบบของหลักสูตร พบว่า รูปแบบของหลักสูตรที่น ามาออกแบบมากที่สุด คือ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม ร้อย
ละ 35.00 หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ ร้อยละ 33.75 และหลักสูตรเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรรายวิชา ร้อยละ 12.08 
ตามล าดับ 

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ จุดมุ่งหมายด้านเนื้อหา และ จุดมุ่งหมายด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรด้านเนื้อหา พบว่า จุดมุ่งหมายด้านเนื้อหาที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาก
ที่สุด คือ จุดมุ่งหมายด้านอาชีพ ร้อยละ 35.42 จุดมุ่งหมายด้านการปรับตนเองแต่ละบุคคล ร้อยละ 10.42 และจุดมุ่งหมาย
ด้านการเป็นพลเมืองดี ร้อยละ 7.50 ตามล าดับ ขณะที่การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
จุดมุ่งหมายพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตรมากที่สุด คือ พุทธิพิสัย ร้อยละ 98.75 จิตพิสัย/เจตคติ ร้อยละ 98.33 
และทักษะพิสัย ร้อยละ 90.42 ตามล าดับ 

5. เนื้อหาในหลักสูตร พบว่า เนื้อหาวิชาเฉพาะทาง/อาชีพ เป็นเนื้อหาที่มีการออกแบบไว้ในสูตรมากที่สุด ที่ร้อยละ 
41.25 เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ร้อยละ 27.08 และเนื้อหาวิชาที่เป็นข้อเท็จจริงและกระบวนการ ร้อยละ 14.17 ตามล าดับ  

6. กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการออกแบบหลักสูตรมากที่สุด คือ กิจกรรมการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ร้อยละ 66.67 กิจกรรมการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน/นอกสถานที่ 
ร้อยละ 30.83 และกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย ร้อยละ 30.00 ตามล าดับ 

7. การวัดและประเมินผล พบว่า การวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้การทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิเป็นวิธีการการวัดและประเมนิผล
ที่มีการออกแบบมากที่สุด ร้อยละ 96.67 ขณะที่การประเมินผลตามสภาพจริง มีผู้วิจัยเลือกใช้มากที่สุด คือ การสังเกต
พฤติกรรม ร้อยละ 90.83 และการตรวจผลงาน/ช้ินงาน ร้อยละ 81.67 ตามล าดับ 

 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรในประเทศไทย ผู้วิจัยอภิปรายผลออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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 วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2554 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 27 ที่ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรค
หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ช้ีให้เห็นว่าสถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึง
การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ส่งผลให้การท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรมีความแพร่หลายในช่วงดังกล่าว โดยวิทยานิพนธ์ที่น ามา
วิเคราะห์  ในครั้งนี้มีทั้งหมด 240 เรื่อง จาก 31 สถาบัน รวบรวมจากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่ง
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันในกลุ่มราชภัฏ เนื่องจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ราชภัฏนี้มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย และมีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสาขาหลักสูตรและการสอนเป็นคณะและ
สาขาวิชาที่มีการผลิตวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรออกมามากที่สุด ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการสอนทางด้านหลักสูตร
โดยตรง สอดคล้องกับศกร พรหมทา (2557) ที่ท าการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในประเทศ
ไทย พบว่า สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นสาขาที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นออกมามากที่สุด 
เพราะหลักสูตรท้องถิ่นควรเกิดจากสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนทางด้านหลักสูตรโดยเฉพาะ 
 หลักสูตรส่วนใหญ่ท าการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน า
ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งยังสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ดังจุดหมายข้อ 2 ที่กล่าวว่า มีความรู้
อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ทั้งยังเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
 ปรัชญาการศึกษา พบว่า ปรัชญาการศึกษาที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากที่สุด คือ ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม 
เนื่องจากในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่ผู้พัฒนาหรือออกแบบหลักสูตรจะระบุในส่วนของหลักการและเหตุผลของหลักสูตร
ว่า “ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญและสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง” ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าในช่วงปีการศึกษา 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดแนวทางการจั ด
การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งตรงกับหลักการของปรัชญาพิพัฒนาการนิยมที่ ทิศนา แขมณี (2561) กล่าวว่า ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมเป็น
ปรัชญาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเรียกว่า “learning by 
doing” ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้จากการคิด การลงมือท าและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของรัตนพร ราชสะอาด (2560) ที่ท าการศึกษาปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พบว่า การศึกษาไทยจะเน้นการฝึกปฏิบัติและการลงมือท าเป็นหลัก การฝึกปฏิบัติจึงเป็นเรื่องส าคัญในกระบวนการศึกษาของ
ไทย เนื่องจากเป็นการเรียนแล้วได้น าไปใช้ประโยชน์จริง ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อให้สามารถท าได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ   
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แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร พบว่า แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากท่ีสุด คือ แนวคิดที่ยึดกิจกรรมและ
ปัญหาของสังคม ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นหลัก โดยในหลักการและเหตุผลของหลักสูตรที่ใช้แนวคิดนี้มักมีเนื้อความที่ระบุว่า 
“เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น ” อาจเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 ที่กล่าวว่า ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพัฒนาให้ สอดคล้องกับ
ความถนัด ความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา และเป็นไปตามสภาพ ปัญหาของชุมชน สังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ทั้งนี้เพราะบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จึงท าให้
หลักสูตรส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นต้องออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับ 
Beauchamp (1968) ที่กล่าวว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ เพราะชุมชนแต่ละชุมชน
มีสภาพปัญหาและความต้องการแตกต่างกัน ท้องถิ่นควรที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง  

รูปแบบของหลักสูตร พบว่า รูปแบบของหลักสูตรที่น ามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรมากท่ีสุด คือ หลักสูตรเพื่อชีวิต
และสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน มีเนื้อหาในหลักสูตรเกี่ยวกับสภาพ
สังคมและบริบทตามถิ่นที่อยู่ของนักเรียน โดยส่วนมากจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และทักษะ
การท างานเพื่อประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวันได้ ดังท่ีมารุต พัฒผล (2562) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการศึกษาสังคม และน ามาพิจารณาใน
การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือและ
ค่านิยม อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นสังคมเมือง กึ่งเมือง และชนบท โดยความหลากหลายเหล่านี้จะต้องน ามาวิเคราะห์และน ามาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม เช่นเดียวกับที่วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล 
(2558) ที่กล่าวไว้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดมวลประสบการณ์ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบททางภูมิ
สังคมให้มาก    

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่า จุดมุ่งหมายด้านเนื้อหาที่มีการน ามาพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ จุดมุ่งหมายด้าน
อาชีพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร 
เนื่องจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่จัดท าในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สาระที่ 4 การอาชีพ ซึ่งเป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้กล่าวถึงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ว่า
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีความรักและหวงแหนมรดกทาง
สังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา การแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไว้ว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
แต่ทั้งนี้เนื้อหาท่ีพบยังไม่มีความทันสมัยและความหลากหลายในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจหรือสงัคมในยุคโลกาภิวัฒนท์ี่
มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันกันมากขึ้น 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่า จุดมุ่งหมายด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีการน ามาพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด คือ 
จุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย เป็นจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในหลักสูตรมากที่สุด โดยจุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยนั้นเป็นการก า หนด
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านสติปัญญา กล่าวคือมีความรู้ ความจ า ความเข้าใจ ซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการน าไปใช้ 
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การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า (Bloom, 1956) ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและง่ายต่อ
การท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย รวมไปถึงการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะวิชาใดก็ตาม ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้นั้น ๆ เพื่อให้สามารถน าไปต่อยอดในอนาคตได้ สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน 2551 ไว้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มี
ความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ สอดรับกับหลักการข้อ 1 คือ เป็นหลั กสูตรการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การก าหนดจุดมุ่งหมาย
พฤติกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ด้านพุทธิพิสัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องประกอบด้วยด้านทักษะพิสัย และ
จุดมุ่งหมายด้านจิตพิสัย/เจตคติ ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ผลของการวิจัยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรด้านพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น มี
ความถี่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2556) ที่กล่าวว่า นักพัฒนาหลักสูตรควรมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

เนื้อหาในหลักสูตร พบว่า เนื้อหาท่ีมีการน ามาออกแบบในหลักสูตรมากที่สุดคือ เนื้อหาวิชาเฉพาะทางหรืออาชีพ ซึ่ง
เนื้อหาวิชาเฉพาะทาง คือเนื้อหาที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
(Stanley and Shores, 1950)  ซึ่งเนื้อหาเฉพาะทางส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น จึงท าให้
สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรด้านเนื้อหาที่เป็นจุดมุ่งหมายด้านอาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน สังคมและท้องถิ่น ท าให้การออกแบบ
เนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษาต้องยึดโยงเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะทางหรืออาชีพที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทสังคมและ
ถิ่นที่อยู่ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีการเพิ่มกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับสิทธิพล อาจอินทร์ (2561) ที่กล่าวว่า 
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชมมีส่วนร่วมในการพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับศกร พรหมทา (2557) ที่ท าการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดประเภทเนื้อหาได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) ด้านการเกษตร 2) ด้านการท าอาหารคาว - 
หวาน และ 3) ด้านหัตถกรรม  

กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการออกแบบในหลักสูตรมากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนปฏิบัติจริง มีการระบุแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาผู้เรียน มีคุณลักษณะที่ส าคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนจนเกิดความช านาญอันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกับ Dewey (1963) ได้
เสนอแนะให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการให้ผู้เรียนลงมือท า (Learning by doing) ซึ่งเช่ือว่าการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การกระท าในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับอิสระทางความคิดและมีความคิดริเริ่มที่จะลงมือท า อันส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการคิด น าไปสู่การลงมือท าและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับเฉลิมลาภ ทองอาจ 
(2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรยีนได้เรยีนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณก์ารเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดังที่ วรนุช นิลเขต (2554) ที่ท าการศึกษาผลการเรียนรู้จากกิจกรรมปฏิบัติจริ งที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
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ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงมีทักษะทางคณิตศาสตร์โดย
รวมอยู่ในระดับสูง  

การวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีการออกแบบในหลักสูตร
มากที่สุด คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็นการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นเครื่องมอื
ในการทดสอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถใช้ทดสอบกับผู้เรียนจ านวนมากและต่างเวลากันได้ ทั้งยังช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลา
และช้ีข้อบกพร่องของนักเรียนแค่ละคนได้ การทดสอบสามารถวัดคุณลกัษณะทางด้านความรู ้ความคิดและความสามารถ หรือ
พุทธิพิสัยและทักษะพิสัยของผู้เรียน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2557) ที่ได้ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ไว้ว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ และสามารถใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการใช้แบบทดสอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
วิธีการที่สามารถแปลผลได้ง่ายและชัดเจน โดยเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการทดสอบนักเรียนนั้นย่อมต้องผ่านการหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงกับจุดประสงค์ที่ผู้สอนต้องการวัดและประเมินผล  
 การวัดและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีการออกแบบใน
หลักสูตรมากที่สุด คือ การสังเกตพฤติกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสังเกตพฤติกรรมเป็นกระบวนการวัดและเมินผลที่
สามารถท าได้ง่าย และทันทีทันใด เช่นในขณะที่ครูก าลังสอนก็สามารถสังเกตความเข้าใจของนักเรียนจากการดูพฤติกรรมที่
แสดงออกว่าสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่นั้น นักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่ ซึ่งหากนักเรียนแสดงท่าทีที่ไม่เข้าใจ ครูก็สามารถสอนเพิ่ม
หรืออธิบายเติมเต็มได้ทันที รวมไปถึงการที่ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเ รียนหรือ
นอกห้องเรียนก็ตาม อาจเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ (2553) จากบทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 26 ที่
กล่าวว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556) 
ที่กล่าวว่า การสังเกตเป็นวิธีการที่กระท าได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ อาจก าหนดเครื่องมือและเกณฑ์ในการสังเกต 
หรือไม่มีเครื่องมือในการสังเกตก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีต้องการประเมินผู้เรียนว่ามีความจ าเป็นในการใช้เครื่องมือเพียงใด โดย
การสังเกตสามารถใช้ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดังท่ีศศิธร บัวทอง (2560) กล่าวว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็น
การวัดประเมินผลตามสภาพจริง โดยการสังเกตพฤติกรรม เป็นวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่สามารถท าได้
ตลอดเวลากับทุกสถานการณ์ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. เนื้อหาส่วนใหญ่ที่พบในหลักสูตรค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นโรงเรียนควรออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความหลากหลายและทันสมัยในเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจหรือสังคมในยุคดิจิทัลที่มีการน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาควรมีการออกแบบหลักสูตร
แกนกลางให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการและบรบิทของสังคมโลกปัจจุบันในยุคศตวรรษท่ี 21 ที่ผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้มากท่ีสุด 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับบริบททาง
สังคมยุคดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ควรมีการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาในระดับอื่น ๆ เพื่อให้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ เช่น การออกแบบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย การออกแบบหลักสูตรอาชีวศึกษา อันจะ
ช่วยให้ผู้ออกแบบหลักสูตรสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 3. ควรมีการก าหนดกรอบในการวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย ครอบคลุมประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
อาทิ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียน บทบาทของครูผู้สอน  
 4. ควรมีการสังเคราะห์การออกแบบหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของชุด
ข้อมูลที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนและอาจท านายผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และ
ความคิดเห็นด้านทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education เพื่อ
ทบทวนและวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจของนักศึกษาครูหลังได้รับการจัดกิจกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด STEM Educationกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาอยู่ช้ันปีที่3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการพิจารณาโดยการทดสอบt–test  Dependent samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 1.การสอบถามความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และด้าน
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสนิใจ จากอาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเหน็ตอ่
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM Education มากที่สุด และเห็นว่ามีความส าคัญ/ต้องการให้ส่งเสริมมาก
ที่สุด ประเด็นทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เห็นว่ามีความส าคัญ/ต้องการให้ส่งเสริมในระดับมากที่สุด 2.ผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่าหลังด าเนินกิจกรรมนักศึกษามีทักษะแก้ปัญหาและการตัดสินใจสูงขึ้น โดยการออกแบบ
นักศึกษาใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยศึกษา สืบค้นขั้นตอนจากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถ
แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกปฏิบัติจนส าเร็จ 3.ผลการทบทวนข้ันตอนการจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
มีความชัดเจนในกระบวนการ คงไว้ 7 ขั้นตอนพร้อมทั้งปรับค านิยามเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4.ผลการเปรียบเทียบ
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครูก่อนการจัดการเรียนรู้นักศึกษาท าการประเมินตนเองมีผลอยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลังท าการประเมินซ้ า มีผลการประเมินตนเองสูงขึ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากครูพี่เลี้ยง และอาจารย์ผู้สอน 
พบว่าผลการประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีผลการประเมินโดยภาพรวมสูงขึ้น 5.ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาครูที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู ้Stem Education  ทักษะการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 
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ABSTRACT  
 

 The purposes of this research were To study the opinions of learning management based on the 
concept of STEM Education.   Experimenting with a learning management model based on the concept of 
STEM Education Review and analyze the activity process using a model based on the STEM Education 
concept. To study problem solving skills and decision-making of teachers after the event is organized. And 
Study the satisfaction of students who receive learning activities based on the STEM Education concept  
Sample group is a teacher student in Early Childhood Education, Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat 
University. Studied in year 3, room 2, semester 1, academic year 2020, 28 students The statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation. Statistics used in the determination of the t – test Dependent 
samples. 

 The research results were found that 1. Inquiry on learning management based on the concept of 
STEM Education and Problem-solving and decision-making skills From the instructor. Mentors and students 
The respondents had the highest level of opinions on teaching and learning based on STEM Education 
concept. And saw that it was most important / needed to be promoted Problem-solving and decision-
making skills; Seen as important / needed to be promoted at the highest level 2. The results of using the 
learning management model It was found that after carrying out this activity, students had higher problem-
solving and decision-making skills. By design Students use solutions by studying, searching through steps 
from multiple sources to find solutions. Including being able to solve problems and make successful 
decisions to discriminate 3. The Results of the review of the activity procedures The researcher has made 
improvements. To provide clarity in the 7-step retention process and adjust the definition for more clarity.4. 
The results of comparing problem-solving and decision-making skills of teachers students. Before learning 
management The students performed the self-assessment, the results were at a moderate level. After the 
re-evaluation Have higher self-assessment results Analysis of data from mentors and instructors Found that 
the assessment results after learning management in educational institutions Have higher overall 
assessment results 5. The results of the assessment of teachers student satisfaction of the   who received 
the overall learning activities were at the highest level. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Corresponding author, E-mail: krunum_num@hotmail.comโทร. 087-316-0461 
Received: 26 December 2020 / Revised: 20 April 2021/Accepted: 5 May 2021/ Published online: 24 January 2022 
 

บทน า 
          โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกด้าน เช่นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 
หมายความว่าพัฒนาการทางวิทยาการและเนื้อหาสาระความรู้ที่จ าเป็นได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องดังนั้น  การปฏิรูป
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับทุกภาคส่วนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินการพัฒนาทั้งนี้จะ
ส าเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการทีมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะส าคัญส าหรับ 
คนยุคศตวรรษที่21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ  (Management) การม ี
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาต่อไป (พรชัย เจดามาน , 2559) ทั้งนี้  



CMU Journal of Education, Vol. 6 No. 1 2022 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 6 ฉบับที ่1 2565 

 

104 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต จะต้องส่งเสริมบัณฑิตโดยใช้รูปแบบการสอน ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นการฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาคทฤษฎีมีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้ 
การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
อย่างรวดเร็วโดยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทย เพื่อให้ก้าวทันโลกยุค
ใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น (แผนยุทธศาสตร์พ.ศ.2560 – 2564, 2559)สอดคล้องกับ นโนบาย
ของรัฐบาลปัจจุบัน โดยระบุว่าการศึกษาถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส าคัญที่สุดซึ่งการศึกษาเป็นรากฐานของการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพเพื่อเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ และเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและคุณธรรม โดย
เชื่อว่าการศึกษาสามารถสร้างสังคมที่แข็งแกร่งได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรมรวมถึงวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
ทั้งนี้การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ นั้นต้องอาศัยครูหรือผู้สอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู้มีเจตคติต่อ
วิชาชีพครูที่ดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงโดยเฉพาะครูในยุคศตวรรษที่21 ที่เน้นแนวคิดเรื่องทักษะการเป็นครูในศตวรรษที่21 
(เจมส์ เบลลันกา และแบรนต์, 2554 ; อ้างถึงใน วิไลลักษณ์ ลังกา, 2560) ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Stem Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบให้แก่นักศึกษา พบว่านักศึกษา 
มีทักษะการคิดเชิงระบบสูงขึ้น โดยจากขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดเชิงระบบ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้ันตอนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งมขีั้นตอนการสร้าง
ช้ินงาน และการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานที่ภาคภูมิใจ จนเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้นักศึกษาเกิด
ทักษะการคิดเชิงระบบได้ ทั้งนี้จากผลการด าเนินการวิจัยดังกล่าวพบว่ายังมีประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมจาก
ทักษะการคิดเชิงระบบ คือนักศึกษายังคงต้องมีความเช่ือมั่นใจตนเองเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาระหว่างการสร้าง
ช้ินงาน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Stem Education ที่พัฒนาผ่าน
มา ปรับปรุง โดยลดจ านวนขั้นตอนลง จาก 9 ขั้นตอนเป็น7 ขั้นตอน ซึ่งยังคงความสอดคล้องกับการบูรณาการเนื้อหา 4 ด้าน 
ตามแนวคิด STEM Education และเน้นลักษณะ 5 ประการคือ 1.การบูรณาการ 2.การเชื่อมโยงเนื้อหาทั้ง4 กับชีวิตประจ าวัน  
3.ทักษะในศตวรรษที่ 21 4.ทักษะการคิดและการตัดสนิใจ 5.เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ได้ขั้นตอนท่ีเข้าใจง่าย และน าไปสู่การ
พัฒนาทักษะการคิดและการตัดสินใจของนักศึกษาได้ซึ่งการตัดสินใจ คือการเลือกทางเลือกจากหลายทางเลือกโดยผ่าน 
กระบวนการตัดสินใจ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  (ดุษฎี นรศาศวัต,2561) โดย
ทักษะการตัดสินใจเป็นเรื่องส าคัญของบุคคล ถ้ามีทักษะการตัดสินใจที่ดี จะท าให้การตัดสินใจนั้นถูกต้อง ไม่มีปัญหา 
หรือถ้ามีปัญหาก็มีน้อย การตัดสินใจที่ดีจะต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอมีประสบการณ์ และควรพิจารณาอย่างรอบคอบ  
เช่นเดียวกับเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการมีครอบครัวนั้น จะต้องคิดให้รอบคอบและมีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหา
หรือผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง (ศุวิมล เสริมสุข, 2556) เช่นเดียวกันกับ ธนายุทธ สิรินุตานนท์ (2562) กล่าวว่า 
ปัญหาเป็น “ผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นและไม่ตรงกับความคาดหวังหรือสิ ่งที ่ควรจะเป็น ” การแก้ปัญหามี กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของสมองและพฤติกรรมที่ใช้แก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ผ่านเข้ามาสู่ระบบการรับรู้ของ
มนุษย์ (Sensing) มนุษย์แต่ละคนมีวิธีการจัดการกับปัญหาที ่แตกต่า ง กันออกไป ซึ ่งส่งผลให้เกิดการสะสมเป็น
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละคน ดังนั ้นการให้ ความส าคัญกับแต่ละปัจจัยที ่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก  
 จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงศึกษาผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู  และเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางกระบวนการ 
จัดกิจกรรม ฝึกและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้ทันกับสถานการณ์ที่พบได้น าไปสู ่
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 
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 วัตถุประสงค์  

    1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด STEM Education และความคิดเห็นดา้นทักษะการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ  

    2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education  
    3. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
    4. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและการตดัสินใจของนักศึกษาครูหลังได้รับการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิด 

STEM Education 
    5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education หมายถึง เป็นการน าองค์ความรู้ทั้ง 4 วิชาบูรณา
การเข้ากัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)โดยเน้นลักษณะการด าเนินกิจกรรม5 ประการคือ 1.เน้นการบูรณาการ 2.เช่ือมโยงเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับ
ชีวิตประจ าวัน 3.ทักษะในศตวรรษที่ 21 4.ทักษะการคิดและการตัดสินใจ และ 5.เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครูปฐมวัย โดยกระบวนการจัดกิจกรรมมี 7 ขั้นตอน  ดังนี ้
  1. ขั้นเรียนรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นขั้นการศึกษาข้อมูล โดยผู้สอนต้องระบุหรือยกสถานการณ์  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การสนทนาโดยใช้ประเด็นข่าว กิจวัตรประจ าวัน 
หรือกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เช่นข่าวน้ าท่วม ปัญหาลูกฟุตบอลในห้องเรียนช ารุด เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา ที่มีอุปสรรคขัดขวางต่อความส าเร็จ เน้นวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหา คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ  เลือกใช้วิธีการปรับปรุง ให้ปัญหาที่พบ ได้รับการแก้ไข ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

2. ขั้นระบุปัญหาเพื่อการแก้ไข เป็นขั้นที่เน้นให้ผู้เรียนได้ระดมสมอง (รายกลุ่มหรือบุคคล) จากประเด็น
ปัญหา โดยใช้กระบวนการ วิเคราะห์ และ อภิปรายร่วมกัน ซึ่งขั้นนี้ ครูต้องพยายามผลักดันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
วิเคราะห์และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

3.ขั้นสืบค้น ขยายความ เป็นขั้นการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางใน
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา อาจใช้เครื่องมือสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือศึกษาแหล่งข้อมูล ห้องสมุด เอกสาร ต ารา 
งานวิจัย หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ การสืบค้นนอกสถานที่ การสัมภาษณ์ผู ้รู ้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน 
ประกอบการการแก้ปัญหาเบื้องต้น 

4. ขั้นวางแผนและการออกแบบ เป็นขั้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ระดมความคิดเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
ในการออกแบบชิ้นงาน น าไปสู ่แนวคิดในการออกแบบ และขั ้นตอนการสร้างที ่มีคุณภาพ โดยครูเน้นให้ผู ้เรียน
ตระหนักถึง “เป้าหมายของการแก้ปัญหา” ค านึงถึงวิธีการ ความเป็นไปได้ด้านผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์ และต้องค านึงถึงเง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือบริบทของปัญหา  

5. ขั้นการสร้างชิ้นงาน เป็นขั้นการสร้างช้ินงานตามกระบวนการ วางแผนและออกแบบเบื้องต้น คอยซักถาม
ปัญหา ทั้งคอยชี้แนะซักถาม แนวทางแก้ไขเบื้องต้น เพื่อป้องกันอุปสรรค์ที่อาจเกิดจากการวางแผน โดยในขั้นนี้
ครูผู้สอนจะต้องคอยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ผู้เรียนด าเนินสร้างช้ินงานจนประสบผลส าเร็จ  

6. ขั ้นทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข  เป็นขั ้นการทดสอบ ทดลอง ชิ้นงานที ่ผู ้เรียนออกแบบและสร้างขึ ้นเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับปัญหาที่ก าหนดไว้ รวมถึงการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาปรับปรุงชิ้นงาน ตามความ
ต้องการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผลการทดลองกับกลุ่มอื่น ๆ และปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม   
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7. ขั ้นเสนอความภาคภูมิใจ เป็นขั้นการน าเสนอ ผลงานของตน ที่ผ่านการออกแบบและตัดสินใจสร้าง 
ตามขั้นตอน ปรับปรุงจนได้ นวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยผู้สอนเน้นย้ าปัญหา เป้าหมาย น าไปสู่การ
แก้ปัญหา และส่งเสริม ให้ก าลังใจจากผลงานที่ผู้เรียนสร้างจนประสบผลส าเร็จ  

 ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการคิด เลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการ
วิเคราะห์ ปัญหาโดยเป็นการคิดค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาตัดสินใจ  เลือกวิธีการ และการปฏิบัติที่เหมาะสม น าไปสู่สภาวะ 
ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ 4 ด้าน ดังน้ี 
            1. การวางแผนในการแก้ปัญหา หมายถึง การท าความเขา้ใจกับปัญหาซึ่งจะช่วยให้เกดิการคาดคะเนวา่จะใช้วิธีการ
ในการแก้ปัญหาเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งค าตอบท่ีดี โดยอาจวเิคราะห์จากประสบการณ์ น าไปสู่การวางแผนในการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 
            2. ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา หมายถึง การด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ ขั้นตอน 
กระบวนการที่ก าหนดไว้ ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนท่ีสร้างขึ้น และเทคนิคการเรียนรู้กระบวนการ  
            3. การตรวจสอบและปรับปรุงผลการแก้ปัญหา หมายถึง การพิจารณาทบทวนกระบวนการหลังจากที่ลงมือ
แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว และท าการตรวจสอบว่าวิธีการดังกล่าวให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่ โดยท าการตรวจสอบว่า
ขั้นตอนวิธีท่ีสร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา และผลการปรับปรุงผลการแก้ปัญหานั้นต้องปรับปรุงในด้านใดเพิม่ 
            4. การวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหา หมายถึง การวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามขั้นตอนโดยพิจารณาถึง
หลักการและเหตุผลปัญหา และผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ พบข้อมูลใด และมีขั้นตอนการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร   
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

ที่มา:วิชญาพร  อ่อนปยุ, 2563 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
   1. ได้รูปแบบการจดักิจกรรมตามแนวคิด STEM Education สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจให้แก่นักศึกษา 
   2. หลังนักศึกษาครูปฐมวัยได้รบัการจัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education มีทักษะด้านการแก้ปญัหา
และการตัดสินใจ สูงข้ึน 
   3. ไดผ้ลการทบทวนคุณภาพการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
 

 
  ทักษะการแก้ปญัหาและการตัดสินใจ 

     1. การวางแผนในการแกป้ัญหา  
     2. การปฏิบัตกิารแก้ไขปัญหา  
     3. การตรวจสอบและปรับปรุงผล 
 การแก้ปัญหา  
     4. การวิเคราะห ์ทบทวน และท า 
 ความเข้าใจปัญหาปัญหา  

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM Education 

7. ขั้น เสนอ
ความภาคภูมิใจ 

6.ขั้น ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข 
 

5.ขั้น การสร้างชิ้นงาน 
 

4.ขั้น วางแผนและออกแบบ 

3. ขั้น สืบค้น ขยายความ 
 

2.ขั้น ระบุปัญหา 

เพ่ือการแก้ไข 

1.ขั้น เรียนรูแ้ละวิเคราะห์สถานการณ์ 

S 
T E 

M 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
      ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
และความคิดเห็นด้านทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
  ประชากรที่ใช้ในการสอบถามครั้งนี ้คือ อาจารย์ผู้สอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 40 คน 
ครูพี่เลี้ยงจากสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จ านวน 58 คน และนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 28 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถามครั้งนี ้เมื่อค านวณตามสูตร ในกรณทีี่ประชากรมีจ านวนแน่นอน (Yamane, 1973)ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ได้ดังนี้ อาจารย์ผูส้อน จ านวน  36 คน ครูพี่เลีย้ง จ านวน 52คนและนักศึกษา จ านวน 25คน รวม 113คน 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นตอนที่ 3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ีศึกษาอยู ่ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 58 คน         
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ที่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

 เครื่องมือวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน โดยผู้วิจยัไดด้ าเนินการ ดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้และด้านทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
   1.1. ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นและความตอ้งการที่มีต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด STEM Education และ
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบตามแนวคิด STEM Education จากอาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และ นักศึกษา จ านวน 113 คน 
           1.2. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Educationของ วิชญาพร อ่อนปุย .(2562).  
ที่ผู้วิจัยได้ท าไว้แล้วโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.16 จัดอยู่ในระดับมาก และน ามาปรับปรุงพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและ
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
           1.3. ศึกษาองค์ความรู้พืน้ฐานของนักศึกษาครูตามประเดน็ ดังนี้ 
    1. เทคนิคกระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education  
     2. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครูปฐมวัย 

        ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
        การศึกษาผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครูครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
           2.1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ด าเนินการโดยสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
จากอาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 113 คน น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการศึกษาเทคนิคกระบวนการจัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ร่วมกับการน า ขั้นตอนของ
รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Stem Education ที่ด าเนินการพัฒนาผ่านมาแล้ว ปรับปรุงกระบวนการคงไว ้7 ขั้นตอน 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ ความเหมาะสม จ านวน 5 ท่าน โดยมีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
4.59อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก   
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   2.2. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด าเนินการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวการสร้าง
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด าเนินการสร้างคู่มือและ
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยลักษณะของการสร้างแบบทดสอบใช้หลักการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจมาเป็นเหตุผลในการพิจารณา ซึ่งมีหลักการประกอบด้วยโจทย์สถานการณ์ปัญหา และมีค าถาม 4 ข้อ เพื่อวัดทักษะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 4 ด้าน ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยผ่านการหา
คุณภาพของเครื่องมือก าหนดให้เป็นแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ปรับปรุงแก้ไขท าการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ( IOC) คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปผลที่ได้อยู่
ระหว่าง 1.00 และเมื่อน าไป Try out มีค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.73 ผลที่ได้นี้ใช้ได้เนื่องจากมีค่าตั้งแต่ 0.70 ไม่เกิน 1.00  
           2.3. แบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Educationและทักษะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด าเนินการโดยศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
หลักเกณฑ์การประเมินผล จากเอกสาร บทความ และงานวิจัย สร้างแบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตาม
แนวคิด STEM Education โดยลักษณะของการสร้างแบบประเมินใช้หลักการสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด STEM Education ด้านการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ 4 ด้าน โดยก าหนดครอบคลุม กระบวนการตามแนวคิด STEM 
Education และทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งสิ้น 5 ด้าน 1.ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM 
Education 2.ด้านการวางแผนในการแก้ปัญหา 3.ด้านกระบวนการแก้ไขปัญหา 4.ด้านการตรวจสอบและปรับปรุงผลการ
แก้ปัญหา 5.ด้านการวิเคราะห์และท าความเข้าใจปัญหา โดยใช้รูแปบการ Checklist เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมความเหมาะสมพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและท าการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (IOC) โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปผลที่ได้ระหว่าง 0.80-1.00 
    2.4. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาด าเนินการโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและหลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ พร้อมด าเนินการสร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจน าแบบ
ประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษา เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมความเหมาะสมโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปผลที่ได้อยู่ท่ี 1.00  
 2.5. แบบสะท้อนองค์ความรู้ (ส าหรับนักศึกษา) ด าเนินการโดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education พร้อมวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการจัดกิจกรรม ท้ัง 9 ขั้นตอน 
และ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา ท่ีได้ท าการศึกษาไว้เบื้องต้น 5 ขั้นตอน  
ด าเนินการสร้างแบบสะท้อนองค์ความรู้ ลักษณะค าถามเป็นการใช้ค าถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสะท้อนองค์
ความรู้ ด้วยการเขียนความเรียง ระบุเป็นข้อ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะด าเนินการตอบแบบสะท้อนองค์ความรู้นี้ ได้
หลังได้รับประสบการณ์จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติในช้ันเรียน และในสถานการณ์จริง  เสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ความเหมาะสมโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปผลที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
 2.6. แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
ด าเนินการโดย ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ค าถามที่ใช้สอบถาม 
ค านึงถึงความสอดคล้องของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และเลือก
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รูปแบบเครื่องมือท่ีจะใช้สอบถาม พร้อมการก าหนดเกณฑ์การประเมิน สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education โดยใช้รูแปบการ Checklist เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และความเหมาะสมโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปผลที่ได้อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง  โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี ้
              1. ด าเนินการ (Pre-test) ก่อนการทดลอง กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 28 คน โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้  
        1.1. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ    
        1.2. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู  
             2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู ก่อนด าเนินการ  
             3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ทั้งนี้ระบุให้เรียนรู้สาระของรายวิชา 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนด าเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวม 8 ช่ัวโมง  
             4. ผู้วิจัยด าเนินการถ่ายทอดกระบวนการและจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education  
แก่นักศึกษาครู ที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 ช่ัวโมงรวม 16 ชม. 
             5. นักศึกษาด าเนินการออกแบบจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้แทรกปัญหาเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจโดยเลือกสื่อนวัตกรรม และรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM Education  
             6. นักศึกษาปฏิบัติการสอนตามที่นักศึกษาออกแบบ ภายในช้ันเรียนโดยมีเพื่อนนักศึกษาเป็นเด็กปฐมวัย (สมมุติ) 
             7. นักศึกษาตัดสินใจเลือก สื่อ นวัตกรรม คงเดิม หรือปรับปรุง พร้อมด าเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
    8. นักศึกษาปฏิบัติการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา โดยใช้แผน สื่อนวัตกรรม ที่นักศึกษาออกแบบและปรับปรุงแก้ไข
หลังผ่านการทดลองระหว่างนักศึกษาปฏิบัติในสถานศึกษาครูพี่เลี้ยง ประเมินจากการปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนประเมินจาก วีดีโอ
การสอน โดยใช้แบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมและทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

     9. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นผลการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM 
Educationและทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู (โดยก่อนที่นักศึกษาจะลงสถานศึกษา ผู้วิจัยได้
ด าเนินการ ช้ีแจง ข้ันตอน และวิธีการประเมินแก่ครูพี่เลี้ยง ให้ช้ีแจงให้ทราบถึงแนวทางการประเมินเบื้องต้น) 
     10. นักศึกษาด าเนินการประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ /ทดสอบทักษะการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ และสะท้อนองค์ความรู้ เพื่อเป็นการ (Post-test) ตรวจสอบองค์ความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
ตามแนวคิด STEM Education และทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ หลังการทดลอง โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้   
        10.1. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ    
        10.2. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู  
        10.3. แบบสะท้อนองค์ความรู้   
           11. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมตาม
แนวคิด STEM Education และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
   12. วิเคราะห์กระบวนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM Education เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นผลการอธิบายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเพื่อทบทวนคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 

  ขั้นที่ 4 ประเมินความพึงพอใจ 
 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบตามแนวคิด STEM Education 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาผลการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการ

แก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ผลการสอบถามความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM Education และด้านทักษะการแก้ปัญหา

และตัดสินใจ จากอาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน ตามแนวคิด STEM Education โดยภาพรวมเห็นด้วยต้องการให้มีการส่งเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีความส าคัญ/
ต้องการให้ส่งเสริม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบุไว้ว่า ทักษะการคิดแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในประจ าวัน 

2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education พบว่านักศึกษามีทักษะแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจสูงขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสะท้อนองค์ความรู้ หลังได้รับประสบการณ์และการน าองค์ความรู้ที่ได้รบัไปปฏบิตัิ
จริงในสถานศึกษา 5 ประเด็นค าถาม ดังนี ้
     1. นักศึกษามีวิธีการจัดกิจกรรมตามแนวคดิ STEM Education ให้ครบตามกระบวนการอย่างไร 
     2. นักศึกษามีวิธีการก าหนด สถานการณ์ปญัหา สาระการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับผู้เรยีนได้อย่างไร (เลือก 1 วิธี) 
     3. นักศึกษามีวิธีการ ชักชวนให้ผู้เรยีนปฏิบตัิกิจกรรมตามรูปแบบ ท่ีนักศึกษา ออกแบบไว้ด้วยวิธีการใดบ้าง     
     4. นักศึกษามีวิธีการออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรม โดยบรูณาการ STEM Education อย่างไร 
                5. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ STEM Education เห็นได้ชัดเจนทุกข้ันตอนหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ดังภาพที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมลูการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
 

ภาพ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการใช้รปูแบบการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิ STEM Education 
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28%

16%

12%

12%

ค าถามข้อที่ 1

สอบถามอาจารย์

เลือกเรื่องใกล้ตัวเด็ก

กิจกรรมเน้นการปฏิบัติ

สอบถามครูพี่เลี้ยง

นึกถึงพัฒนาการเด็ก

46%

25%

18%

11%

ค าถามข้อที่ 3

เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ

เน้นกิจกรรมกลุ่ม

ใช้เพลง กิจกรรม เกม

ชวนสนทนา

37%
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15%

11%

ค าถามข้อที่ 4

ศึกษาจากหลายแหล่ง 

ศึกษาจากงานวิจัย

ออกแบบข้ันตอนเอง 

ปรึกษาอาจารย์และเพื่อน 

ด าเนินตาม ตามแผน
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ค าถามข้อที่ 5 ปฏิบัติได้ทุกขั้นตอน
ท่องจ าข้ันตอน

ศึกษาก่อนด าเนินการ

จัดอุปกรณ์ไว้ตามล าดับ

ศึกษาแผนทุกครั้งที่จบ

50%
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33%

ค าถามข้อที่ 5 ไม่ครบขั้นตอน

ลืมขั้นตอน 

สับสนขั้นตอน

ระยะเวลาไม่สอดคล้อง
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1. ข้ันน าเข้าสู่ กิจกรรม 

2. ข้ันเรียนรู้สถานการณ์ 

3. ข้ันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

4. ข้ันระบุปัญหาและการแก้ไข 

5. ข้ัน สืบค้น ขยายความ  

6.ขั้นวางแผนและออกแบบ 

   วิศวกรรม 

7. ข้ันการสร้างช้ินงาน  

9. ข้ันการเสนอความภาคภูมิใจ 

8.ขั้นทดสอบปรับปรุงแก้ไข  S 
 T 

 
E 
 

M 

           3. ผลการทบทวนและวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้น ากระบวนการวิจัยจากผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education (วิชญาพร อ่อนปุย, 
2562) ซึ่งมีกระบวนการ 9 ขั้นตอน มาด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุงขั้นตอนของรูปแบบการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด STEM Education คงไว้ 7 ข้ันตอน ดังภาพที่ 3 
 
 

  

 
 

 
 

 

    ภาพ 3 ผลการปรับปรุงข้ันตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคดิ STEM Education  

       4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและการตดัสินใจของนักศึกษาครูโดยวิเคราะห์จาก1) แบบทดสอบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ 2) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู และ 3) แบบประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปญัหาและการตดัสินใจของนักศึกษาครู (ส าหรับครูพี่เลี้ยง และ อาจารย์) พบดังนี ้
 

 
 

 
 

 

 

               ภาพ 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปญัหาและการตัดสินใจของนักศึกษาคร ู
          ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู 1.วิเคราะห์จากแบบทดสอบวัดทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ซึ่งก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�=5.71, S.D.=1.46) หลังได้รับการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�=10.14 ,S.D.=1.21)และ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังพบว่าสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม2.วิเคราะห์จากแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจของนักศึกษาครู พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมผู้เรียนท าการประเมินตนเองมีผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ย (�̅�=2.63, S.D 0.24) และหลังการด าเนินกิจกรรมท าการประเมินซ้ า มีผลสูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย(�̅� 4.24, S.D 
0.18) สรุปได้ว่าหลังได้รับกิจกรรมผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจสูงขึ้น3.วิเคราะห์จากผลการจัดการเรียนรู้
พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ท าการประเมินมีผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย(�̅�=2.62, S.D 0.20) และหลังการ
ประเมินจากการวิเคราะห์ วีดีโอการสอนหลังปฏิบัติการในสถานศึกษาภาพรวมมีผลสูงขึ้นโดยมี คะแนนเฉลี่ย(�̅�=4.15, S.D 
0.46) สรุปได้ว่าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education 
สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ 1)ด้านสิ่งสนับสนุนและส่งเสริม มีค่าเฉลี่ย (�̅�=4.67,S.D.=0.28) 2)ด้านสื่อและแหล่งจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.46,S.D.=0.29) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.56,S.D.=0.18) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ผลการทดสอบทักษะ ฯ. ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคร ูฯ.

5.71
2.63 2.62

10.14

4.24 4.15
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7. ขั้น เสนอ
ความภาคภูมิใจ 

 

 6.ขั้น ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข 

5.ขั้น การสร้างชิ้นงาน 

 

4.ขั้นวางแผนและออกแบบ 

 

3. ขั้น สืบค้น ขยายความ 

2.ขั้น ระบุปัญหา 

เพื่อการแก้ไข 

 

1.ข้ัน เรียนรู้และวิเคราะห์สถานการณ์ 

S 
T 
E 

M 



CMU Journal of Education, Vol. 6 No. 1 2022 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 6 ฉบับที ่1 2565 

 

112 
 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
    ผลการด าเนินการวิจยัเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู (n=28) ไดผ้ลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายได้ ดังนี ้  
          1. ผลการสอบถามความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และด้านทักษะการแก้ปัญหา
และตัดสินใจ จากอาจารย์ผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลักษณะการจัดการ
เรียนการสอน ตามแนวคิด STEM Education โดยภาพรวมต้องการให้มีการส่งเสริมในระดับมากที่สุดและด้านทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีความส าคัญ/ต้องการให้
ส่งเสริม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยระบุไว้ว่า ทักษะการคิดแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในประจ าวัน ทั้งนี้ทักษะการ
แก้ปัญหามีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตในประจ าวันอย่างมากเช่นเดียวกับการตัดสินใจมีความส าคัญในระดับมากที่สุดซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนโดยในความคิดเห็นส่วนมากระบุว่ากดดันต่อตัวผู้เรียนแต่ท าให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจสามารถเลือกด้วย
ตนเองเกิดความคิดรอบคอบมากขึ้นส่งผลให้กล้าเผชิญปัญหาที่พบและมีทักษะชีวิตแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ดีร วมไปถึงเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้าง พบว่าการแสดงความคิดเห็นระบุว่าช่วยแบ่งเบาภาระผู้สอน / ลดการให้ค าปรึกษาเข้าสังคมได้ง่าย
มีทักษะการคิดร่วมกับเพื่อนและช่วยส่งผลให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจท าหากไม่มีการท างานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดีซึ่งกระบวนการ
ตัดสินใจมีขั้นตอนโดย 1.ตระหนักถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีตัวเลือกเกิดขึ้น2.พิจารณาและไตร่ตรองทางเลือก 3.เลือก
ทางเลือกที่ดี 4.ตัดสินใจบนพื้นฐานของทางเลือก 5.ยอมรับกับผลที่ตามมาของการตัดสินใจ และ 6.ประเมินผลการตัดสินใจ
(Oppenheim, 1979) โดยที ่กล่าวมาเป็นบทบาทของผู้สอนต้องเลือกปัญหาที ่จะน ามาให้ผู ้เร ียนศึกษาสร้างความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในปัญหาเตรียมเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้อิสระแก่ผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้าส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่  (สุวิทย์ มูลค า,2551) น าไปสู่การแก้ปัญหา
ที่ต้องอาศัยความรู้ความคิดรวบยอดและประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็น
ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบและการแก้ไขปัญหาอย่างมีขั ้นตอนมากขึ้น (ศศิธร พงษ์โภคา,2557) จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการให้มีการส่งเสริมอยู่ในระดับมากที่สุดเพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
       2. ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education พบว่านักศึกษามีทักษะแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจสูงขึ้น โดยวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถาม ประเด็นที่ 1.วิธีการที่นักศึกษาจัดกระบวนการครบได้มากที่สุด โดย
เรียงล าดับ ดังนี้ 1.ใช้วิธีการท่องจ า 2.ทบทวนข้ันตอนการจัดกิจกรรมก่อนปฏิบัติ 3.เตรียมอุปกรณ์เป็นล าดับ 4.มีแผนการสอน
ไว้เสมอ และ 5.ด าเนินการไปตามที่เข้าใจ ประเด็นท่ี 2.การก าหนด สถานการณ์ปัญหา สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
เรียงล าดับได้ ดังนี้ 1.สอบถามอาจารย์ 2.เลือกเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก 3.เลือกกิจกรรมเน้นลงมือปฏิบัติ 4.สอบถามครูพี่เลี้ยง  
5.ดูจากความถนัดของเด็ก 6.ดูสภาพแวดล้อม ประเด็นท่ี 3.วิธีการ ชักชวนให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เรียงล าดับได้ ดังนี้ 1.เน้น
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 2.เน้นกิจกรรมกลุ่ม 3.ใช้กิจกรรม การเล่นนิ้วมือ เพลง 4.ชวนสนทนา เน้นให้แสดงความคิดเห็น 
ประเด็นที่ 4.วิธีการออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรม พบว่า1.ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม จากหลายแหล่งน ามาจัดเป็น
ขั้นตอนของตนเอง 2.ศึกษาขั้นตอนจากตัวอย่างงานวิจัย 3.ออกแบบขั้นตอนเอง และพยายามปรึกษาอาจารย์และเพื่อน 4.
ด าเนินตามขั้นตอนท่ีก าหนด 5.ท าตามขั้นตอนท่ีอาจารย์ก าหนดไว้ประเด็นท่ี 5.การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ STEM Education 
เห็นได้ชัดเจนทุกขั้นตอนหรือไม่ พบว่า 1.นักศึกษาปฏิบัติได้ชัดเจน ครบทุกขั้นตอน โดยท่องจ าขั้นตอนและกิจกรรมก่อน
ล่วงหน้า 2.ปฏิบัติตามทุกขั้นที่ออกแบบไว้โดยศึกษาก่อนทุกครั้ง 3.จัดอุปกรณ์ไว้ตามล าดับขั้นตอน 4.ศึกษาแผนทุกครั้งที่จบ
ขั้นตอน และปฏิบัติได้ไม่ชัดเจน ไม่ครบทุกขั้นตอน โดย 1.ลืมขั้นตอน มักลืมขั้นเรียนรู้ปัญหา 2.ระยะเวลาไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรม 3.สับสนขั้นตอน รวมทั้งผลการวิเคราะห์แบบสะท้อนองค์ความรู้จาก 5 ประเด็น 1.ปัญหาที่พบก่อนด าเนินกิจกรรม 
พบมากที่สุดคือ การใช้ เครื่องมือ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย อินเตอร์เน็ตไม่พร้อม 2.ความชัดเจนต่อประเด็น
ปัญหา พบว่า เครื่องมือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่พร้อม และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 3.การพัฒนาทางเลือกแก้ประเด็นปัญหา 
โดยสืบค้นข้อมูล ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อหาแนวทางแก้ไข รองลงมาคือ ขอค าปรึกษา สอบถามอาจารย์ 4.การประเมิน
ทางเลือก พบว่า เป็นกิจกรรมที่เน้นตัวเด็กเป็นส าคัญ คิดว่าเป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหาได้ 5. ทางเลือกที่ดีที่สุด พบว่า  
1.ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง แต่ปรับปรุงกิจกรรมระหว่างปฏิบัติ ท าให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และปฏิบัติได้ ตกบางขั้นตอน แต่
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สามารถท าได้จนเสร็จสิ้นกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก กระบวนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM Education มีขั้นตอนที่ระบุ
กิจกรรมไว้ชัดเจน โดยแต่ละขั้นตอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เน้นย้ าให้ผู้เรียน  
ลงมือปฏิบัติ และตัดสินใจเลือกวิธีการ ขั้นตอน การสร้าง ผลิตนวัตกรรมด้วยตนเอง รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและคอยช้ีแนะ 
แนวทางในการตัดสินใจผู้เรียนอยู่เสมอ จึงส่งผลให้นักศึกษาเมื่อพบปัญหาในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม สามารถใช้ทักษะการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธีการด้วยตนเองจนพบเป้าหมายในการปฏิบัติ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้จะพบได้ในขั้นตอนการน าเสนอความภาคภูมิใจของนักศึกษา หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ซึ่ง การคิดเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นในสมองที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานของจิตใจ มนุษย์ การคิดต้องอาศัยกระบวนการรับรู้และเข้าใจและตอบสนอง
กับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การสังเคราะห์ และการประเมิน เพื่อให้ได้แนวทางในการน าไปใช้การ
แก้ปัญหา (มณฑา จ าปาเหลืองและคณะ, 2559) เช่นเดียวกับ การตัดสิน คือ การเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีอยู่หลายทาง ไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ อาจเป็นการตัดสินใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งหลายอย่าง การตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่
ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งอยู่เสมอ ผู้ตัดสินใจต้องเลือกปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด
และเกิดผลสูงสุด (สมพงษ์ เกษมสิน , 2511 ; ศุวิมล เสริมสุข, 2556) ทั้งนี้ การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนจะดหีรือไม่ดีนั้นผูส้อนมี
ส่วนส าคัญมากในการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นการกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนฝึกคิด การให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดจน 
การส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ถ้ามีการส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้แก่ผู้เ รียนก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ (จักรพงษ์ สุวรรณรัศมี, 2553) รีเดอร์ (Reeder, 1996; รัตติกาล สารกอง, 2551) อธิบายพฤติกรรม
ต่าง ๆของมนุษย์ ไว้ว่า 1) การบังคับ (Force) ช่วยกระตุ้นให้กระท าการตัดสินใจได้เร็วขึ้น 2)โอกาส (Opportunity) คือความ
เช่ือของผู้กระท าที่มีต่อสถานการณ์หรือทางเลือกที่มีอยู่ซึ่งเมื่อ ผู้กระท าพิจารณาแล้วเห็นว่าภายใต้สถานการณ์นั้นมีช่องทาง
จังหวะเวลาที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้เลือกกระท าได้ 3)ความสามารถ (Ability) คือการรับรู้ของผู้กระท ารู้เกี่ยวกับก าลัง
หรือพลังของตนเองในการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนบรรลุผลส าเร็จภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ผู้กระท าจะตระหนักถึง
ความสามารถของตนเองก่อนตัดสินใจและการกระท าทางสังคม เพราะตัดสินใจแล้วจะสามารถท าได้แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สิริญ์ลดาฌ์ เกียรติทวี (2560) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้จากงานของพ่อเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้วิกรรมศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยสะเต็มศึกษา พบว่าการบูรณาการ การเรียนรู้จากงานของพ่อโดยสะ
เต็มศึกษา สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการออกแบบการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการ
วิศวกรรมศาสตร์โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจนเกิดประสบการณ์ตรงท าให้เกิด
การเรียนรู้ด้านสติปัญญา และทักษะการแก้ปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 
           3. ผลการทบทวนและวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้น ากระบวนการวิจัยจากผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education (วิชญาพร อ่อนปุย, 
2562) โดยมี 9 ขั้นตอน มาวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM Education โดยคงไว ้7 ขั้นตอน ทั้งนี้ บางขั้น
สามารถน ารวมกัน แต่ยังคงความสอดคล้องกับการบูรณาการเนื้อหา 4 ด้านตามแนวคิด STEM Education โดยอธิบายได้ดังนี ้
1.ตัดขั้น น าเข้าสู่กิจกรรมออก ซึ่งโดยปกติกิจกรรมจะมีขั้นการน าสู่บทเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมเบื้องต้น  
2.รวมขั้น เรียนรู้สถานการณ์และขั้นวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ทั้งนีเ้มื่อเรียนรู้สถานการณ์ควรวิเคราะห์สถานการณ์โดยทันที 
เพื่อความสอดคล้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา สรุปผลการปรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบตามแนวคิด 
STEM Education มี 7 ขั้นตอน ดังนี ้1.ขั้นเรียนรู้และวิเคราะหส์ถานการณ์ 2.ขั้น ระบุปัญหาเพื่อการแก้ไข 3.ขั้น สืบค้น ขยาย
ความ 4.ขั้น วางแผนและการออกแบบ 5.ขั้น การสร้างช้ินงาน 6.ขั้น ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข 7.ขั้นเสนอความภาคภูมิใจทั้งนี้
จากผลการปรับปรุงขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM Education โดยผู้เช่ียวชาญเห็นว่า มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ซึ่งการลดน้อยลงจะช่วยส่งผลให้ผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ 
รวมไปถึงขั้นตอน ได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจ าขั้นตอนได้นานขึ้น อีกทั้งมีรายละเอียดจากการนิยามศัพท์ไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งภายในรูปแบบเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียน วิเคราะห์ปัญหา สืบค้นข้อมูล ลงมือออกแบบ ด าเนินการสร้าง ปรับปรุง
แก้ไข รวมไปถึงการเสนอความภาคภูมิใจของตนเอง ซึ่งกระบวนการ ช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้โดย             
1.สามารถท าความเข้าใจกับปัญหาได้ 2.วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมทีส่ามารถแก้ปัญหาได้ 3.ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน
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เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมที่ออกแบบได้ 4.พิจารณา ทบทวนผลหลังการทดลองปฏิบัติกิจกรรม และยอมรับข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง น าไปสู่การน าผลการออกแบบเพื่อปรับใช้ในสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มที่ดีมี 5 ประการ 
ได้แก่ 1)เน้นการบูรณาการ 2)มีความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการอาชีพ 3.เน้นการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 4.ท้าทายความคิดของนักเรียน 5.เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา รวมถึง 5 ขั้นตอนมีจ านวนน้อยจะส่งผลให้ 1.ผู้เรียนกับผู้สอนสื่อความหมายกันได้ดี 2.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 4.ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นส าคัญของสาระ และ 
5.ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการคิดให้กับผู้เรียน ตลอดจนนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต (The Knowledge, 2018) 

 4. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู 1) วิเคราะห์จากแบบทดสอบวัดทักษะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังพบว่าสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม2) วิเคราะห์จากแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจของนักศึกษาครู พบว่าก่อนผู้เรียนท าการประเมินประเมินตนเองมีผลอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการด าเนิน
กิจกรรมท าการประเมินซ้ า มีผลสูงขึ้น3)วิเคราะห์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Educationพบว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ท าการประเมินมีผลอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการประเมินโดยประเมินจากการวิเคราะห์ วีดีโอการ
สอนที่นักศึกษาด าเนินหลังปฏิบัติการในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีผลสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนีเ้นื่องจาก
การออกแบบกิจกรรมทุก ๆขั้นตอนโดยเฉพาะขั้น การสร้างช้ินงาน และขั้นการวางแผน ผู้วิจัยได้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
รวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์พร้อมเลือกวิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ในระหว่างการออกแบบแผนการด าเนินกิจกรรมของ
นักศึกษาผู้วิจัยได้เน้นย้ าว่า ครูผู้สอนจะต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง ตัดสินใจเลือกกระบวนการ ทั้งสิ้นอย่างชัดเจน โดยผู้วิจัย
จะคอยช้ีแนะ และกระตุ้นให้ผู้เรียนตัดสินใจจึงอาจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยเฉพาะ ด้าน
เทคนิคการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสองล าดับที่มีความสูงที่สุดคือ การท่องจ าและ การเรียงสิ่งของอุปกรณ์ตามขั้นการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ และในด้านการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคโดยส่วนใหญส่องล าดบัที่
มีปฏิบัติมากที่สุดคือ การสืบค้นจากแหล่งข้อมูล และการพยายามปรึกษาผู้รู้เพื่อให้ได้ผลที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่ง
ส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดและการตัดสินและเกิดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นการตัดสินใจเลือกทางเลือก
จากหลายทางเลือกโดยผ่าน กระบวนการตัดสินใจ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (ดุษฎี 
นรศาศวัต, 2561) โดยวิธีส าคัญที่จะสร้าง และพัฒนาคนหรือผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่ดี คือการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีทักษะการคิด การจัดการและเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น ท าเป็นและ แก้ปัญหาด้วยตนเองและในระบบกลุ่ม
เพราะเป็นการปรับตัวต่อไปของชีวิต ผู้เรียนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเข้ามา
เกี่ยวข้องอย่างมากมาย การคิดต้องใช้เวลาในการฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด เพื่อพัฒนาการคิดระดับสูงขึ้น (ประเวศ วะ
สี.2542; อ้างถึงใน ภารดี สงวนศิลป์, 2553) ซึ่ง การคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่สัมพันธ์กับกระบวนการ
ท างานของจิตใจมนุษย์ การคิดต้องอาศัยกระบวนการรับรู้และเข้าใจตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการวิเคราะห์ 
การเปรียบเทียบ การสังเคราะห์ และประเมิน เพื่อให้ได้แนวทางในการน าไปใช้การ แก้ปัญหา ดังนั้น พฤติกรรมกา ร
คิดจึงมีความส าคัญควรต้องควรฝึกฝนในวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เพื่อท าให้เกิดความ เข้าใจ ในระดับง่ายๆ ไปสู่ระดับที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติอันส าคัญประการหนึ่งที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการช้ันเรียนที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น ผู้สอน
ควรมีความเข้าใจในความส าคัญของกระบวนการ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจและมีหลักการและเครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง (มณฑา จ าปาเหลืองและคณะ, 2559). 
           5. การประเมินความพึงพอใจหลังรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education ทุกด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ 1.ด้านสิ่งสนับสนุนและส่งเสริม 2.ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 3.ด้านผลที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรม และ4.ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่งจากผล นักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการจัดกิจกรรม ประกอบการให้ค าปรึกษา (Coach and 
Mentor) และการบริการที่ดี (Facilitator) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุขระหว่างเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกปฏิบัติในการ
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วิธีการที่ตนเอง สืบค้น วิเคราะห์ พิจารณา พึงพอใจ ตัดสินใจเลือกปฏิบัติน าไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยเน้นการและให้
แนวคิดการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้แก่ผู้เรียน และย้ าให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกวิธีการ หลังการสืบค้น วิเคราะห์ 
ออกแบบ วิธีการด าเนินกิจกรรมจนได้ผลเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด  (Bruning et al, 2004) ซึ่งหากผู้สอนมีความเช่ือ ใน
ความสามารถของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง อีกทั้งการสร้างความเช่ือมั่นนี้จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจและความส าเร็จของผู้เรียนได้ ซึ่งจะน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องมาจากการจัดกิจกรรม 
ของผู้สอนซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรู้คิดต้องกระตุ้นผู้เรียน ด้วยความรัก เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในความรู้ และน าสู่
การปฏิบัตินอกจากนี้ยังพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้บูรณาการ ความรู้และทักษะ
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นต้น (มารุต พัฒผล, 2557) เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของ สายชล สุกร (2562) ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มพบว่า 1.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดท าให้มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือที่ดีขึ้น 2.มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ อภิปรายร่วมกัน เน้น
กระบวนการแก้ปัญหา จากการอภิปรายที่กว้างขวางเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดี โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกและคอยติดตาม
ทุกขั้นตอน อีกทั้งการใช้สถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจ ได้มีโอกาสเผชิญกับปัญหาใกล้ตัว และการสร้างช้ินงาน ในการแก้ปัญหา 
โดยการคิดค้นและออกแบบ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้นักเรียนกระตือรือร้นและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education ผู้สอนควรท าความเข้าใจหลักการ วิธีการ 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให้พร้อมก่อนเสมอ โดยเฉพาะการเน้นย้ านักศึกษาเพื่อให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education มีความส าคัญอย่างยิ่งทุกขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษา
เกิดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจผู้วิจัยควรเน้นย้ าผู้เรียน ดังนี้ การลงมือปฏิบัติวิเคราะห์สถานการณ์เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูผู้สอนจะต้องมีความแม่นย าในขั้นตอนและมีความชัดเจนต่อกิจกรรม พร้อมที่จะตัดสินใจเลือก
กระบวนการ ท้ังสิ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้ด ี
 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้สอนต้อง ไม่เร่งรัดกระบวนการ ไม่จ ากัดความคิดของผู้เรียน โดยใน
บางขั้นตอนต้องมีการเปิดโอกาส ยืดหยุ่นในเรื่องเวลาเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้ได้มากที่สุด 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรท าการศึกษาผลการวิจัยจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education กับตัวแปร 
อื่นๆ เช่น การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเช่ือมโยง ซึ่งเป็นทักษะการคิดที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
   2. ควรมีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจกับนักศึกษาทุกหมู่เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่
ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน หรือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถ่ิน

ทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

ประสบการณ์ ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก โดย

ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าตาม

สถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ตรวจข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา   

แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-

เมียนมาด้านจังหวัดตาก พบว่า ด้านแรกภาวะผู้น าแบบสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสั่งการที่ ชัดเจน และเป็นระบบ 

ด้านสองภาวะผู้น าแบบขายความคิด  ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เทคนิคการเสริมแรงต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่สาม ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้น สร้าง

ความตระหนักหรือ ดึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาร่วมงาน และการสร้างขวัญก าลังใจ สนับสนุน อ านวยความสะดวก 

และด้านสุดท้ายภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ เปิดโอกาสให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการท างานและตัดสินใจอย่างเต็มที่ 

 

ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าตามสถานการณ์  ผู้บริหารสถานศึกษา  บนพ้ืนท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร 
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ABSTRACT  
The purposes of this research were to situational leadership of school administrators in remote 

highland areas in Thai-Myanmar border area, Tak province, The informant by interviewing were person who 

has knowledge, experiences about situational leadership of school administrators of Basic Education in Thai-

Myanmar border area, Tak province, and has knowledge and high experience in educational administration, 

acquired by using the specific selection method, The tools used to collect data was a Structural interview 

about situational leadership of school administrators of Basic Education in Thai- Myanmar border area, 

content analysis. 

Guidelines of the development for situational leadership of school administrators in remote highland 

areas in Thai-Myanmar border area, Tak province. Firstly, in telling leadership, school administrators should 

have clear and systematic commands. Secondly, in selling leadership, school administrators should use 

reinforcement techniques for teachers and educational personnel. Support the development of teachers 

and educational personnel. Thirdly, in participating leadership, school administrators should encourage 

Create awareness or Bring teachers and educational personnel to work. And to create morale, support, 

facilitate. and Lastly, the delegating leadership, executives should assign jobs to match the ability. providing 

opportunities for teachers and educational personnel to show their full potential in their work and make 

decisions. 

KEYWORDS:  Situational Leadership,  School administrators,  Highland Remote Area,  Border between 

Thai- Myanmar 
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บทน า  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, 2562) กล่าวถึงสิทธิขั้น

พื้นฐานในการได้รับการศึกษาของคนไทยไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ในมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การศึกษาทั้ง

ปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนา

ประเทศ  มาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ

จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี

คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
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 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี 

ฉบับท่ี 5 จัดท าขึ้นเป็นแผนระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ส านักพระราชวัง  สวนจิตรลดา, 2560) เพื่อเช่ือมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในปัจจุบัน ท้ังการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่

ศตวรรษที่ 21 และสังคมดิจิทัล เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการเตรียมพร้อมสามารถก้าวไปพร้อม ๆ กับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน บนพ้ืนฐาน

ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป

ประเทศ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ

ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน

และติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ  น าไปสู่การพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  

 การบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของประเทศจึงเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่

เป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาหรือ “ผู้จัดการ” ทางการศึกษาเพื่อให้ครู 

และบุคลากรอื่น ๆ ด าเนินการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และตามความคาดหวังของ

สังคม กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้ บทบาทเป็น

ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสถานศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ บทบาทเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

บทบาทเป็นผู้ก ากับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษา ให้ด าเนินงานเป็นไปตาม

นโยบาย คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของกระทรวง บทบาทเป็นผู้ระดมสรรพก าลัง และทรัพยากรต่าง ๆ จากท้องถิ่นมา

ใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้น าการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย เป็นผู้กระตุ้นและชักน าการใช้ก าลังคน 

เป็นผู้พัฒนาทรัพยากร เป็นผู้พัฒนาเป้าหมายใหม่ๆ ของสถานศึกษาโดยร่วมมือและเกี่ยวข้องกับ ฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้แสวงหา

ทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้การบริหารสถานศึกษาในยุคของการปฏิรูปและการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2562 ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ

ในการจัดการศึกษาจากกระทรวงส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากท่ีสุดโดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานส าคัญในการ

เปลี่ยน แปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้รับอ านาจในการตัดสินใจเพื่อการบริหารการศึกษามากขึ้น  

 ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นค าที่มีความสัมพันธ์กันเมื่อมีผู้น าก็ต้องมีภาวะผู้น าของคนนั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของ

ความเป็นผู้น าที่อยู่ในตนเองที่ท าให้ผู้อื่นรู้สึกสัมผัสการน าเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ใน

ตนเองที่สร้างความโดดเด่นในกลุ่มท าให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มที่จะให้ความไว้วางใจและเชื่อใจว่าสามารถน าพาไปสูค่วามส าเรจ็

ท าให้ได้รับความร่วมมือและที่นอกเหนือไปจากนั้นคือการได้รับความเคารพนับถือผู้น าหมายถึงบุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

ให้ก ากับและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้น าอาจเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่ งตั้งหรือเป็นผู้ที่

แสดงตัวเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่มเพื่อที่จะก ากับและประสานงานท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายด้วยพลังของกลุ่ม ณิรดา เวชญาลักษณ์ 
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(2551) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (Situation Leadership Theory) Hersey และ Blanchard ได้พัฒนา

ทฤษฎีเพื่อช่วยให้ผู้น าตัดสินใจว่าจะปรับสมดุลระหว่างพฤติกรรมมุ่งงานและพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์อย่างไรในสถานการณ์ที่

เฉพาะเจาะจง ทฤษฎีนี้จะช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมใดจะเหมาะสมในการบริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็นภาวะผู้น า 4 แบบ ได้

แบบสั่งการ แบบขายความคิด แบบมีส่วนร่วม และแบบมอบหมายงาน  

 จากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านของพื้นที่ในการจัดการศึกษา โรงเรียนบน

พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ด้านการบริหารจัดการ  โดยสถานศึกษาที่

อยู่บนพื้นที่สูงถ่ินทุรกันดารส่วนใหญ่มีนักเรียนท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุ์หลายชนเผ่า บางครอบครัวไม่ได้ใช้ภาษาไทย

ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาการขาดแคลนครู  ครูไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็ก รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนส่วนมากใช้

แบบภาวะผู้น าโดยไม่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ จึงท าให้การบริหารงานด้านการศึกษาขาดประสิทธิภาพ  ท าให้ผู้ร่วมงานขาด

ความกระตือรือร้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงานของครูได้ โดยอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงานของโรงเรียน 

ท าให้การบริหารจัดการมีความยาก ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ยังท าให้โรงเรียนพัฒนาต่อไปได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ

ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน  โรงเรียนในสังกัดที่มีเขตติดต่อกับชายแดนไทย-เมียนมา พบว่ามีนักเรียนท่ีไม่มีหลักฐานทาง

ทะเบียนร้อยละ 13.03  เป็นปัญหาต่อการศึกษาต่อของนักเรียน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2, 

2561)  บวกกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการท าให้

ทราบสภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดารโดย

ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และการน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการโดยใช้ทฤษฎีภาวะ

ผู้น าตามสถานการณ์ต่อไป 

 วัตถุประสงค์  

 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพ้ืนท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน

ไทย-เมียนมาด้านจังหวดัตาก 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.  ภาวะผู้น า หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติที่แสดงออกในลักษณะต่างๆ ของผู้บริหารทั้งกาย วาจา จิตใจ 

และอารมณ์ ตลอดถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในลักษณะการใช้อ านาจหน้าที่ในการจูงใจ 

2.  ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ หมายถึง พฤติกรรมความสามารถที่ผู้บริหารสถานศึกษา ออกค าสั่ง ให้ค าแนะน า 

การสนับสนุนทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่แสดงออกในแต่ละสถานการณ์ โดยที่ผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตามแสดงออกมาใน

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือวัตถุประสงค์ซึ่งผู้น าพยายามให้ผู้ตามกระท าได้ส าเร็จ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีต่้องการ ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แบบ ประกอบด้วย 

   2.1 ภาวะผู้น าแบบสั่งการ หมายถึง พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้วิธีออกค าสั่งที่ชัดเจนการบอกให้ท า 

มุ่งบรรลุเป้าหมายเป็นหลัก  การก าหนดขั้นตอนและวิธีการอย่าง ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติ 

และคอยควบคุม ก ากับ ดูแลบังคับการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตามกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ 
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   2.2 ภาวะผู้น าแบบขายความคิด หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งอธิบายให้การชี้แนะ การบอก

ให้ท าเป็นไปตามลักษณะ ของผู้สอนงานหรือพี่เลี้ยงให้ในการท างาน การตัดสินใจแล้วให้โอกาสครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท าความเข้าใจในรายละเอียดงาน ช่วยในการท างาน สนับสนุนอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ชักจูงครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ท าตามเมื่อจ าเป็น ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ สนับสนุนความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้การ

ช่วยเหลือเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

   2.3 ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาต่อความรับผิดชอบในการท างานมากขึ้นให้ความสนใจรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนอุปสรรค ปัญหา

ของผู้ตามอย่างจริงใจ การให้ความส าคัญและความเป็นกันเอง กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และตัดสินใจ แล้วอ านวยความความสะดวกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นการกระตุ้นหรือดึงผู้ตามเข้ามาร่วมงานและการสร้าง

ขวัญก าลังใจ เพื่อปรับทัศนคติเข้ามาท างานด้วยความเต็มใจ 

   2.4 ภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบความรับผิดชอบ ให้เกียรติ

ไว้วางใจ ปล่อยงานให้ท าเองโดยอิสระ การตัดสินใจและการด าเนินการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

เสมือนเขาคือผู้น าคนหนึ่ง ผู้บริหารมีหน้าที่แค่เพียงคอยสังเกต ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น โดยเปิด

โอกาสให้เขาท างานให้ส าเร็จได้ด้วยตนเอง และพัฒนาการมอบหมายงานให้สูงขึ้นต่อไป 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในเขต ชายแดนไทย-เมียนมาด้าน

จังหวัดตาก ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก 2) ส านักงานส่งเสรมิ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก (กศน.ตาก) และกองกับกับต ารวจตะเวนชายแดนที่ 34 (ตชด.34) 

ปีการศึกษา 2562 

4. สถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร คือ สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บริเวณภูเขามีความลาดชันสูงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี

ความสูงกว่าระดับน้ าทะเลห้าร้อยเมตรขึ้นไป ซึ่งมีความยากล าบากในการจัดการศึกษา เนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะการ

คมนาคม ความหลากหลายของชาติพันธ์ุ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพการจัดการศึกษา 

5. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียน

มาด้านจังหวัดตาก หมายถึง ความริเริ่มหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตากท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประโยชน์ที่ได้รับ  

 ผลการวิจัยนี้ เป็นข้อมลูส าหรับผูบ้ริหาร ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และเป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารระดับเขต

พื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าไปวางแผนเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาบนพ้ืนท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจังหวัดตาก 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  ชายแดนไทย-

เมียนมาด้านจังหวัดตาก ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่น
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ทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ทั้ง 4 แบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ภาวะผู้น าแบบขายความคิด ภาวะ

ผู้น าแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน 

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพ้ืนท่ีสูงในถิน่
ทุรกันดาร ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล คือ เป็นผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบริหารในถิ่นทุรกันดาร บนพื้นที่สูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน 
ประกอบด้วย 

 1. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2. ดาบต ารวจธนูภาส หวังข้อกลาง ครูใหญ่ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

 3. นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 4. นายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดตาก 
  

 เครื่องมือวิจัย 

 1. ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก โดยน าภาวะผู้น าตามสภานการณ์ทั้ง 4 แบบ มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นลักษณะแบบเติมค าตอบ 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ตามทฤษฎี
ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 4 แบบ ประกอบด้วย     

  1) ภาวะผู้น าแบบสั่งการ 
  2) ภาวะผู้น าแบบขายความคิด 
  3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
  4) ภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน 

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ศึกษาเอกสาร หลักการสัมภาษณ์การสร้างค าถาม เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือให้
ครอบคลุมขอบเขตด้านเนื้อหาตามที่ก าหนด 
  2.2 สร้างค าถามในการสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลจากแบบสอบถามใน
การศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัด
ตาก มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 

  2.3 น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  2.4 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์ และเตรียมน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
  3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ 
   3.2 ผู้วิจัยติดต่อนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล นัด วัน เวลา และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์ 
   3.3 ด าเนินการสัมภาษณ์ตามแนวประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม พ.ศ. 
2563 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาจดักระท าข้อมลูและสรุปขอ้มูลด้วยการวิเคราะหเ์นื้อหา (Content 
Analysis) 

   

ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย สรุปได้ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน
ไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก 

ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบน

พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก 

1. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ 1. ควรศึกษาบริบทของสถานศึกษา เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT) 
2. มีการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วสิัยทัศน ์ตัวช้ีวัด และมาตรฐานการ
ด าเนินงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ามามสี่วนร่วม 
3. มีการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ควรน าเทคโนโลยมีาใช้ในการติดตอ่สื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
5. ควรมีการสั่งการที ่ชัดเจน และเปน็ระบบ 
6. ควรน าหลักคณุธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา 
7. ควรสื่อสารกับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักกัลยาณามิตร 
เสรมิแรงทางบวกอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบน

พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏบิัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบ เพือ่ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัตติาม 
9. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเอง
ออกมาตามความสนใจ 
10. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตส านึกความเป็นครู 

2. ภาวะผู้น าแบบขายความคิด 1. ใช้กระบวนการสร้างสุขในองค์กร เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความตั้งใจกับงานของตนเอง  
2. ปฏิบัติตน ให้มคีวามน่าเชื่อถือ เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษายอมรับ  
ควรดูแลเอาใจใส่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สวัสดิการตามระเบยีบของ

ราชการที่จ าเป็นต่อบุคลากรในการด าเนินงาน ดูแลช่วยเหลือความเป็นอยู่ ที่พัก

อาศัย สนับสนุนงบประมาณ อาหาร ไฟฟ้า ที่ขาดแคลน และดูแลความปลอดภัย 

เสรมิสร้างขวัญก าลังใจ  

3. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็น เข้าพบเพื่อ
ปรึกษา ในการพัฒนางาน ผู้บริหารให้ค าปรึกษาแนะน า สรา้งทางเลอืกในการ
พัฒนาตนเอง 
4. ท ากิจกรรมร่วมกันในสถานศึกษา เพื่อเสรมิสร้างสัมพันธภาพในองค์กร 
5. ให้การชมเชย และก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปฏิบตัิงานท่ี
ได้รับมอบหมาย  
6. สร้างทีมงานในด าเนินงานให้เกดิความคล่องตัว โดยการใช้หลักการ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
7. ควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันตั้งเปา้หมาย และ
ด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 

3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 1. ควรสอบถามความคิดเห็น พูดคุย ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รับข้อมลูจากหลาย
ช่องทาง และหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนางาน ของบุคลากรทุกครั้ง  
2. ติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
3. ช้ีแจงให้มีการปรับปรุงงาน หรือ ให้ค าแนะน า เพือ่ให้งานมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมาย  
4. ควรให้การเสรมิแรงเชิงบวก โดยการให้ก าลังใจ เพื่อให้งานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้ในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น การท างาน หรอื กิจกรรม
ร่วมกัน ยกย่องชมเชย มอบรางวัล  
5. มีกล่องรับความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที ่
6. มีความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกมอบหมายงานท่ีเหมาะกับความสามารถ 
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ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 
แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบน

พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกนัดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก 

7. สร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรักใน
สถานศึกษา 
8. มีการพูดคุย ช้ีแจง ประชุม หาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา สรา้ง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรร่วมกัน เมื่อมีอุปสรรคก็ต้อง
ร่วมกันแก้ปัญหา 
9. ควรมีกิจกรรมร่วมกันในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรา้งสัมพันธภาพทีด่ใีน
สถานศึกษาสร้างคุณคา่ และความตระหนัก ความรักในสถานศึกษา 

4. ภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน   1. สังเกต และเรยีนรู้ พฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา พยายาม
ดึงความสามารถ ความถนดัของครูและบคุลากรทางการศึกษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์
2. ควรมอบหมายงานตามล าดับขั้น  
3. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เสนอแนวคดิ และเสนอ
แนวทางด้วยตนเอง 
4. สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
5. คอยก ากับติดตาม และมีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
6. ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการ 
7. ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. ควรให้ความรักกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และมีความ
เชื่อมั่นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปฏิบตัิงานได ้

 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน

ไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางการแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารบน

พื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ดังนี ้

1. แนวทางในการส่งเสริมผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าแบบสั่งการ ผู้บริหารควรศึกษาบริบทของสถานศึกษา เพื่อ

น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร (SWOT) และมีการก าหนดเป้าหมาย 

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัด และมาตรฐานการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

บริบทและความต้องการของชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีสว่นร่วม พร้อมท้ังมีการติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานเป็นอย่างต่อเนื่อง  ควรน าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการบริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตาม ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรมีการสั่งการที่ ชัดเจน และเป็นระบบ รู้จักการสื่อสารกับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักกัลยาณมิตร  
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มีการเสริมแรงทางบวกอย่างสม่ าเสมอและเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาตาม

ความสนใจ สอดคล้องกับ โชติกา พรหมเทศ (2557) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามสถานการณ์กับ

ประสิทธิผลสถานศึกษา และแนวทางส่งเสริมภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กล่าวว่า แนวทางส่งเสริมภาวะผู้น าตามสถานการณ์แบบสั่งการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารย้ าความส าคัญของการก าหนดเวลาที่งานต้องส าเร็จ ผู้บริหารมีแนวทางหรือกระบวนการก าหนดระยะเวลาหรือ

แผนงานที่ท าให้เกิดความส าเร็จของงาน ด้านคุณภาพการสอนของครู ได้แก่ ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นระบบ 

ระบุระยะเวลาการปฏิบัติงานและก าหนดส่งงานที่แน่นอน มีการออกหนังสือค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน โดยมีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินเป็นระยะ ๆ ตามแผนที่วางไว้ 

2. แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าแบบขายความคิด ผู้บริหารจะต้องรู้จักการน ากระบวนการสร้างสุขในองค์กร 

มาปรับใช้ในสถานศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจกับงานของตนเอง สนับสนุนอ านวยความสะดวกต่าง 

ๆ ดูแลเอาใจใส่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สวัสดิการตามระเบียบของราชการ เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ชักจูงครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้ท าตาม ควรมีการท ากิจกรรมร่วมกันในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในองค์กร สร้าง

ทีมงานในด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัว โดยการใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันตั้งเป้าหมาย และด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ ขวัญเมือง แก้วด าเกิง 

(2557) กล่าวว่า  สังคมการท างานที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมและระบบการจัดการขององค์กรส่วนหนึ่ง และ

คุณลักษณะของบุคลากรที่ท างานร่วมกันอยู่ในองค์กรอีกส่วนหนึ่ง แม้ว่าวิถีการท างานจะเปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพสังคมและ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน มนุษย์ก็ยังจ าเป็นจะต้องท างานร่วมกันอยู่ดี ดังนั้น

กระบวนการสร้างสุขในองค์กรจะช่วยเติมแต่งความสุขเพื่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่าง

เต็มที่ตามภาระหน้าที่ท่ีถูกมอบหมายและความท้าทายท่ีสถานศึกษาก าลังเผชิญ 

3. แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ควรเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้เกิดความรักในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นครูและบุคลากรทางศึกษาถึงปัญหาที่

เกิดขึ้น รับข้อมูลจากหลายช่องทาง และหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางศึ กษาทุกครั้ง 3 

อาจจะมีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และให้อิสระใน

การบริหารจัดการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาของให้ค าแนะน า มีการพูดคุย ช้ีแจง ประชุม หาแนวทางในการพัฒนา

สถานศึกษา สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน และมีการ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับธนากร  แก่นเกษ (2560:70) ที่ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิง

สถานการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม จะต้องมีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา เอกภาพ เชิงนโยบายมี

ความหลากหลายในทางปฏิบัติ การกระจายอ านาจดังกล่าวท าให้สถานศึกษา  มีความคล่องตัว มีความอิสระในการบริหาร

จัดการเป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  จึงเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการ โดยเน้น

ให้ครูผู้สอนมาใช้ในการตัดสินใจ 
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 4. แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเช่ือมั่น ไว้วางใจครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยอย่างอิสระ สนับสนุน อ านวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน พร้อม

ทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการท างานและตัดสินใจอย่างเต็มที่ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือ 

ก ากับติดตาม และมีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการ สอดคล้องกับ ธัญพร  

ตันหยง (2561:129-130) ได้ท าการศึกษาบทบาทภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบว่า แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ มอบหมายงาน แนวทางในการไขปัญหา ผู้บริหารคอย

ให้ ค าแนะน าสนับสนุนและช้ีแจงให้ครูเข้าใจถึงปัญหา ความรับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติตามแผนให้ส าเร็จครูจะได้รับ 

อนุญาตให้ด าเนินการแสดงเอง และตัดสินใจเกี่ยวว่าปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติเมื่อไร โดยจะมอบความรับผิดชอบในกระบวนการ

ด าเนินงานท้ังหมดให้กับครู   

 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1. ภาวะผู้น าแบบสั่งการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสั่งการที่ ชัดเจน และเป็นระบบ แสวงหาโอกาสและสร้าง
ความได้เปรียบให้เกิดแก่สถานศึกษา เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ  
 2. ภาวะผู้น าแบบขายความคิด ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้เทคนิคการเสริมแรงต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใส่ใจท่ีจะหาวิธีจูงใจครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ท างาน สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น าท้ังศาสตร์
ในการบริหารคนและศาสตร์ในการบริหารงานนั้นมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดความส าเร็จในหน้าที่การงาน  ได้รับการยอมรับและ
ความเคารพศรัทธาจากครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาควรกระตุ้น สร้างความตระหนักหรือ ดึงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ามาร่วมงาน และการสร้างขวัญก าลังใจ สนับสนุน อ านวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน 
 4. ภาวะผู้น าแบบมอบหมายงาน ผู้บริหารควรการมอบหมายงานให้ตรงกับ ความสามารถ ความถนัดของครูแต่ละ
คน เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถตัดสินใจและด าเนินการปฏิบัติงาน และได้แสดงศักยภาพในการ
ท างานและตัดสินใจอย่างเต็มที่ โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือ ก ากับติดตาม และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ  
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพ้ืนที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก 

 2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามสถานการณ์ของผู้บรหิารสถานศึกษาบนพ้ืนท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดนไทย-เมยีนมาด้านจังหวัดตาก 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี ประชากร ได้แก่ นัก
ฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย ในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 155 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักฟุตบอลสังกดั
สโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย อายุ 10-12 ปี จ านวน 30 คน  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสังเกตการฝึกซ้อมของนักฟุตบอล แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบวัดระดับทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร แบบ
ประเมินทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย ปัญหาการฟัง
ภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุด คือ ไม่เข้าใจเมื่อได้ยินค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าศัพท์เทคนิคกีฬาฟุตบอลอยู่ในระดับมาก  ปัญหา
การพูดภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุด คือ ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับค าศัพท์มาก่อนอยู่ในระดับมาก 
ความต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง คือ เรื่องค าสั่งของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับการใช้
ค าศัพท์เทคนิคกีฬาฟุตบอลเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก  2) หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพดู
ภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี  มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  3) ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักฟุตบอล พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการฟังภาษาอังกฤษ และร้อยละ 43.4 ผ่านเกณฑ์การประเมินการพูดภาษาอังกฤษท่ีตั้งไว้ และ 4) ความพึง
พอใจของนักฟุตบอลกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค าส าคัญ:  การพัฒนาหลักสูตรเนน้กิจกรรม  ทักษะการฟังภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอล  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ
นักฟุตบอล 

mailto:eaksanger@gmail.com
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ABSTRACT 
 The development of an English activity-based curriculum to enhance English listening and speaking 
skills for football players under the age of 12 at the Star Power Academy Chiang Rai. Objectives of the study 
were as follows: to develop an English activity-based curriculum to enhance English listening and speaking 
skills for football players under the age of 12 at the Star Power Academy Chiang Rai. The population 
consisted of 155 Star Power Academy Chiang Rai football players in 2020. The sample of the study is 30 
football players, age 10-12 years old chosen by specific method. The instrumental consisted of the 
observation form, questionnaire, English listening and speaking skills test, The curriculum to enhance English 
listening and speaking skills, English listening skills and English speaking skills assessment and satisfaction 
questionnaire. The data analysis comprised the content, distribution of frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 
 The results revealed that:  1) The problems of English listening and speaking of the Star Power 
Academy  football players Chiang Rai. The most common listening problem is with English technical words 
for football; this was at a high level. The most common speaking problem is due to unfamiliarity with 
vocabulary; this was also at a high level. The needs of improving English listening and speaking skills was at 
a moderate level and the instructions of the trainer on the use of football technical vocabulary in English 
is high level. 2) The curriculum to enhance English listening and speaking skills with seven curriculum 
elements: 1) Principle 2) Purpose 3) Content 4) Curriculum structure 5) Learning activities 6) Learning 
materials and 7) Measurement and evaluation. A total of 30 hours and was found to be most suitable 3) 
English listening and speaking skills of football players, found that 50% of them passed the English listening 
assessment criteria and 43.4% of football players passed the English speaking assessment criteria. 4) The 
satisfaction of the football players with the course was at a moderate level. 
 
KEYWORDS:  The development of activity-based curriculum, English listening skills for football players, 
English speaking skills for football players 
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บทน า 
 ฟุตบอลเป็นกีฬาที่แพร่หลายได้รับความนิยมทั่วโลก จากผลการวิจัยของสิทธิ วงศ์ทองค า, ลีลา เตี้ยงสูงเนิน และ จุฑา 
ติงศภัทิย์ (2560) พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นนานาชาติของสโมสรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความส าเร็จของสโมสรสอดคล้องกับ 
Madichie (2009 อ้างถึงในสิทธิ วงศ์ทองค า, ลีลา เตี้ยงสูงเนิน และ จุฑา ติงศภัทิย์ , 2560)  ที่พบว่า การแข่งขันฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศอื่น การมีทักษะการเล่น
ฟุตบอลอย่างดีและมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะเป็นการยกระดับความเป็นระดับนานาชาติมากขึ้น เป็นที่ต้องการ
ของสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ทั่วโลก  ช่วยให้นักฟุตบอลมีค่าตัวและรายได้ที่สูงขึ้น (พิศณุ นิลกลัด , 2561) การที่จะประสบ
ผลส าเร็จในอาชีพนักฟุตบอล สิ่งส าคัญคือต้องได้รับประสบการณ์มากพอในการฝึกฝน ทักษะ เทคนิค เพิ่มพูนความรู้ และเจต
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คติที่ดีต่อฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐาน สโมสรฟุตบอลสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี ่เชียงราย จึงเปิดรับสมัครเยาวชนชายตั้งแต่อายุ 5 - 19 
ปี ฝึกฝนสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพทีมจังหวัดและทีมชาติไทย ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่เชียงราย จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
พบว่า นักฟุตบอลมีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูฝ้ึกสอนชาวต่างชาติ หรือนักฟุตบอล
มืออาชีพชาวต่างชาติ ท าให้นักฟุตบอลมีปัญหาด้านการฟังส าเนียงเนื่องจากความไม่คุ้นเคย การแปลความหมายไม่ได้          
ไม่สามารถจะตีความในสิ่งที่ได้ยิน ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ฝึกสอนต้องการจะสื่อสาร ไม่สามารถโต้ตอบการสนทนาได้ การได้ยิน
ประโยคเป็นเสียงเดียวกันหมด แยกแยะเสียงของค าที่ใกล้เคียงกันไม่ออก ขาดความมั่นใจเมื่อต้องฟังและพูดภาษาอังกฤษ ท า
ให้ไม่สามารถฟังได้อย่างเข้าใจและมีความกล้าพูดในสิ่งที่ตนเองรู้สึกออกหรือต้องการออกไปได้ จึงส่งผลให้การฝึกซ้อมไม่
สามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยปัญหาทักษะการฟังที่พบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ  
Goh, 2002 (อ้างถึงใน  ชายุดา  จันทะปิดตา, 2556) กล่าวถึงปัญหาการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียน 3 ประการ คือ 1) ปัญหา
ด้านการรับรู้ เช่น ไม่สามารถจ าค าศัพท์ที่เรียนรู้ได้ ไม่สนใจข้อความต่อไปเพราะก าลังคิดถึงความหมาย ไม่สามารถแบ่งกลุ่ม
ค าพูดได้ จับใจความส่วนแรกไม่ได้ จดจ่อต่อการฟังมากไป หรือไม่สามารถจดจ่อได้เลย 2) ปัญหาด้านไวยากรณ์ ได้แก่ ลืมสิ่งที่
ได้ฟังเร็วเกินไป ไม่สามารถคิดจากค าหรือข้อความที่ได้ยินได้ ไม่เข้าใจส่วนย่อยๆ เพราะมีปัญหาในตอนแรก  และ 3) ปัญหา
ด้านการน าไปใช้ ได้แก่ เข้าใจค าแต่ไม่เข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ผู้ส่งสารต้องการ สับสนเกี่ยวกับใจความส าคัญ เนื่องจากความเบื่อ
หน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในห้องเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดคู่สนทนา และไม่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 จากแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) เช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง และเมื่อได้รับการเสริมแรงจากการตอบสนองที่ถูกต้องก็จะเพิ่มการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ด้วย การสอนภาษาจึงมุ่งไปที่สร้างนิสัยให้พูดได้อย่างคล่องแคล่ว (สิรินาถ จงกลกลาง , 2558) เพื่อให้นักฟุตบอลได้ฝึกทักษะ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงหรือในขณะฝึกซ้อม ซึ่งหลักสูตรเน้นกิจกรรมที่เหมาะสมจะช่วยให้บุคคลที่มี
ความถนัดทางพหุปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการปฏิบัติ (Kendra Cherry, 2019) รูปแบบ
กิจกรรมที่ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจ าเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่น่าสนใจโดยไม่มกีารสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ปฏิบัติ
จริง ลงมือท าจริง ได้เคลื่อนไหว ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร การเล่นกีฬา การเล่น
เกม เดิน วิ่ง หรือท ากิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย (EQ Training, 2558) สอดคล้องกับรูปแบบหลักสูตรที่ยึด
กิจกรรมและประสบการณ์ (The Activity and Experience Curriculum) คือ การยึดกิจกรรมหรือประสบการณ์ของผู้เรียน
เป็นหลัก ตามความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน กิจกรรมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เหมาะสมกับสภาพความ
เป็นจริง 
 หลักสูตรเน้นกิจกรรมจะมีส่วนช่วยให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นในทีมได้ดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะน าพานักฟุตบอลไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือขณะฝึกซ้อม รวม
ไปถึงการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในวงการกีฬาฟุตบอลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคม
ฟุตบอลและความต้องการของนักฟุตบอลตามหลักสูตรที่ต้องการ วิธีจัดการเรียนรู้ผ่านการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการฝึกฝน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้
ค้นพบศักยภาพของตนเอง และการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาที่เหมาะสม ดังที่ มาร์ติน เฮเธอร์ (Martyn Heather, 2015 อ้าง
ถึงในพิศณุ นิลกลัด, 2560) ผู้อ านวยการด้านการศึกษาของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กล่าวว่า “ความรู้ด้านภาษาท่ีหลากหลายจะท า
ให้อายุงานในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพยาวข้ึน นักฟุตบอลต้องพูดและฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจเพราะต้องสื่อสารกับผู้ฝึกสอน
และเพื่อนร่วมทีมซึ่งจะท าให้สามารถเป็นนักฟุตบอลทีมต่าง ๆ ได้ทั่วโลก” 
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 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) ซึ่งจะช่วยให้นัก
ฟุตบอลเกิดทักษะภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพ
และการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลอาชีพอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อความก้าวหน้า ความมั่นคงและประสบผลส าเร็จใน
การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับประเทศต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตร 
 4. เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการของนักฟุตบอลสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย โดยมีระเบียบวิธีวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร การ
ทดลองใช้หลักสูตร และการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

2. หลักสูตรเน้นกิจกรรม  หมายถึง  แผนการจัดประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอันประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ  2) จุดมุ่งหมาย  3) เนื้อหาสาระ  4) โครงสร้างหลักสูตร  5) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล ซึ่งใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการด าเนินการจัดให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่
เกิน 12 ปี (U-12) จ านวน 30 ช่ัวโมง 

3. ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการฟังของนักฟุตบอลในการเข้าใจส าเนียง   ไวยากรณ์ 
ค าศัพท์ ความหมายประโยคของภาษาอังกฤษแล้วสามารถน าสิ่งที่ได้ฟังไปปฏิบัติตามค าสั่งในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยปรับปรุงมาจากเกณฑ์ประเมินทักษะการฟังภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยโตโฮกุฟุกุชิ ประเทศญี่ปุ่น (TFU 
Foreign Language Assessment Rubrics, Tohoku Fukushi University, Japan) ก าหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 
ระดับ ได้แก่ 1) ดีเยี่ยม  2) ดี  3) พอใช้ และ 4) ปรับปรุง ประเด็นการประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความเข้าใจในค าสั่งของ
ผู้ฝึกสอน 2) ความเข้าใจในค าถามของผู้ฝึกสอน และ 3) ความเข้าใจในการท างานเป็นคู่ / การท างานเป็นกลุ่ม 

4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักฟุตบอลในการพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษสามารถ
โต้ตอบบทสนทนา ข้อความเสียงหรือค าถามที่ได้ยินและปฏิบัติตามค าสั่งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เกณฑ์การ
วิเคราะห์จ าแนก (Analytic Rubrics) โดยปรับปรุงมาจากเกณฑ์ประเมินทักษะการพูดภาษาต่างประเทศโดยการใช้เกณฑ์
ประเมินทักษะการฟังภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยโตโฮกุฟุกุชิ ประเทศญี่ปุ่น (TFU Foreign Language Assessment 
Rubrics, Tohoku Fukushi University, Japan) ก าหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ดีเยี่ยม  2) ดี  3) 
พอใช้ และ 4) ปรับปรุง ประเด็นการประเมินแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ค าศัพท์ 2) ไวยากรณ์  3) การออกเสียง และ 4) ความ
คล่องแคล่ว 
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5. นักฟุตบอล หมายถึง เยาวชนชายที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี ตามเกณฑ์อายุของรุ่นนักฟุตบอลที่ก าหนดตาม
นโยบายของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ผ่านการคัดเลือกจากผู้ฝึกสอนของสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี ่มาจาก
จังหวัดต่าง ๆ หรือโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการทดสอบทักษะฟุตบอลเบื้องต้น โดยสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย 

6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร หมายถึง ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี 
(U-12) และความพึงพอใจของนักฟุตบอล 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงรายรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) มีทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักฟุตบอลใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลอาชีพอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้า ความมั่นคงและประสบผลส าเร็จในการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับประเทศต่อไป 
 2. เป็นแนวทางส าหรับผู้ฝึกสอนส าหรับการจัดการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมภาษาอังกฤษควบคู่กับกีฬาฟุตบอลด้าน
อื่น ๆ ต่อไป 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างทักษะการฟังและการพดูภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย  4 ข้ันตอน 
ดังรายละเอียด ดังนี ้

 ประชากร และตัวอย่างวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย อายุตั้งแต่ 5 -19 ปี ประจ าปี พ.ศ. 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 155 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี ่เชียงราย จ านวน 30 คน  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คัดตามเกณฑ์อายุของรุ่นนักฟุตบอลชายที่มีอายุระหว่าง 10-12 ปี เรียกว่า รุ่น ยู-12 (Under 
the age of 12) โดยการก าหนดระดับรุ่นอายุของระดบัเยาวชนตามนโยบายของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) และ
กลุ่มตัวอย่างมคีวามสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนตามหลักสตูร 

1. ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาว

เวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) 

2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาว

เวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) 

3. ความพึงพอใจของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ 

เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไมเ่กนิ 12 ปี (U-12) 

หลักสตูรเน้นกจิกรรมเพื่อเสริมสรา้งทักษะการ

ฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรบันักฟุตบอล

สังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย 

รุ่นเยาวชนชายอายไุม่เกิน 12 ปี (U-12) 
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 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
 1. แบบสังเกตการฝึกซ้อมของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย มีลักษณะเป็นการสังเกตแบบ
ไม่มีโครงสร้างล่วงหน้าเป็นแบบบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมประจ าวัน ภาษา ค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ
ฝึกฝน  เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และมีองค์ประกอบ คือ วันที่ เวลา สถานที่ ช่ือผู้สังเกต 
เหตุการณ์หรือกิจกรรมการฝึกซ้อม และข้อคิดเห็นของผู้สังเกต 
 2.  แบบสอบถามสภาพปัญหาและความตอ้งการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ส าหรับผู้ฝึกสอน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล, ผู้บริหารสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย, ผู้ปกครองนักฟุตบอล และชุดที่ 2 ส าหรับ
นักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check  List)  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท  (Likert Scale) มาก
ที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด  ตอนที่ 3 เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แบ่งเป็น 4 ด้าน  คือ 1) สภาพปัญหาและความต้องการของสโมสรฟุตบอลสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย 2) เนื้อหา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอล 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  4) ความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนัก
ฟุตบอล เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง 0.6-1.0 
 3. หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนัก
ฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12)  โดยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) 
หลักการ  2) จุดมุ่งหมาย  3) เนื้อหาสาระ  4) โครงสร้างหลักสูตร  5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ และ 7) การวัด
และประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวมและทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4. แบบประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย มี ลักษณะ
เป็นแบบรูบริค (Scoring Rubric) เกณฑ์การวิเคราะห์จ าแนก (Analytic Rubrics) ก าหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ระดบั 
ได้แก่ 1) ดีเยี่ยม  2) ดี  3) พอใช้ และ 4) ปรับปรุง ก าหนดประเด็นเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความเข้าใจใน
ค าสั่งของผู้ฝึกสอน 2) ความเข้าใจในค าถามของผู้ฝึกสอน และ 3) ความเข้าใจในการท างานเป็นคู่ / การท างานเป็นกลุ่ม โดย
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ประเมินทักษะการฟังภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยโตโฮกุฟุกุชิ ประเทศญี่ปุ่น (TFU Foreign 
Language Assessment Rubrics, Tohoku Fukushi University, Japan) เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6-1.0 
 5. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย มีลักษณะ
เป็นแบบรูบริค (Scoring Rubric) เกณฑ์การวิเคราะห์จ าแนก (Analytic Rubrics) ก าหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ระดบั 
ได้แก่ 1) ดีเยี่ยม  2) ดี  3) พอใช้ และ 4) ปรับปรุง ก าหนดประเด็นเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ค าศัพท์ 2) 
ไวยากรณ์  3) การออกเสียง และ 4) ความคล่องแคล่ว โดยปรับปรุงมาจากเกณฑ์ประเมินทักษะการพูดภาษาต่างประเทศโดย
การใช้เกณฑ์ประเมินทักษะการพูดภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยโตโฮกุฟุกุชิ ประเทศญี่ปุ่น (TFU Foreign Language 
Assessment Rubrics, Tohoku Fukushi University, Japan) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6-1.0 
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่
เกิน 12 ปี (U-12)  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท  (Likert Scale)  
มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจของนักฟุตบอลหลังการเข้าร่วม
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กิจกรรมตามหลักสูตร มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านการจัดกิจกรรม 3) ด้านผู้สอน 4) ด้านสื่อประกอบ 5) ด้าน
ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และ 6) ด้านการวัดและประเมินผล เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity )ของข้อค าถามแต่ละข้อ โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ระหว่าง 0.6-1.0 

 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพดู
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี ( U-12) 
ปรากฏผลดังนี ้
   1.1  ผลการสังเกตการฝึกซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่น
เยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) พบว่า ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้ 
    1) ค าศัพท์พื้นฐานกีฬาฟุตบอล (Basic English Football Vocabs) อุปกรณ์การฝึกซ้อมและ
แข่งขัน (The Match)อุปกรณ์ส่วนตัวของผู้เล่น (Players) 
    2) การฟังและปฏิบัติตามค าสั่งโดยทั่วไป (Follow Instructions) ต าแหน่งของผู้เล่น และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในสนาม (Positions) 
    3) การฟังและปฏิบัติตามค าสัง่ระหว่างกรรมการกับนักฟุตบอล (Players & Referee) กฎ กติกา 
(Referee & Players) 
    4) การฟังและปฏิบัติตามค าสั่งระหว่างนักฟุตบอลกับผู้ฝึกสอนฟุตบอล (Players & Coach) 
ค าศัพท์เกี่ยวกับการฝึกซ้อม (การเลี้ยงลูกบอล, การรับส่งลูกบอล, การโหม่งลูกบอล, การยิงประตู) 
    5) การฟังและปฏิบัติตามค าสั่งระหว่างนักฟุตบอลกับเพื่อนร่วมทีม  (Players & Team) 
   1.2  ผลการศึกษาสภาพปัญหาของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชน

ชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม (X ̅= 3.26 , S.D. = 1.37) ระดับปานกลาง  ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษที่พบ

มากที่สุด คือ ไม่เข้าใจเมื่อได้ยินค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าศัพท์เทคนิคกีฬาฟุตบอล ค่าเฉลี่ย (X ̅ = 3.90 ,  S.D. = 1.12) ระดับ

มาก ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษน้อยที่สุด คือ ไม่เข้าใจส าเนียง และน้ าเสียงภาษาอังกฤษของผู้พูด ค่าเฉลี่ย (X ̅ = 2.87 , S.D. 
= 1.35) ระดับปานกลาง 
   1.3  ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักฟุตบอลสังกัดสโมสร
สตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) พบว่า มีค่าเฉลี่ยความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (X ̅  = 3.13,  S.D. = 1.22) โดยต้องการพัฒนาในเรื่อง ค าสั่งของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์เทคนิคกีฬาฟุตบอล

เป็นภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X ̅  = 3.87,  S.D. = 1.59) รองลงมา คือ ฝึกฟัง-พูด ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าช้ีแจง 

ค าอธิบายและค าบรรยายของผู้ฝึกสอน (X ̅= 3.83,  S.D. = 1.48) ตามล าดับ 
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2.  ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสตูรและคูม่ือประกอบหลักสตูรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการ
ฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตารพ์าวเวอร์อะคาเดมี ่เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี 
(U-12)  พบว่าได้ หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสร
สตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) จ านวน 1 หลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสตูร 
จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Basic English Football Vocabs  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  Follow 
instructions หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  Players & Referee  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  Players & Coach และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
5  Players & Team จ านวน 30 ช่ัวโมง โดยมีองค์ประกอบหลักสูตร 7 องค์ประกอบ ได้แก่  1) หลักการ  2) จุดมุ่งหมาย  3) 
เนื้อหาสาระ  4) โครงสร้างหลักสูตร  5) กิจกรรมการเรียนรู้  6) สื่อการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล  ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน 

 
รายการประเมิน      ระดับความเหมาะสม 

     X ̅          (S.D.)       แปลความหมาย 
1. หลักการ 4.84 .35 มากที่สุด 

2. จุดมุ่งหมาย 4.96 .08 มากที่สุด 
3. โครงสร้างหลักสตูร 4.92 .17 มากที่สุด 

4. เนื้อหาสาระ 4.96 .08 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู ้ 5.00 .00 มากที่สุด 

6. สื่อการเรยีนรู ้ 4.64 .80 มากที่สุด 

7. การวัดและประเมินผล 4.76 .46 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.86 .27 มากที่สุด 

 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความเหมาะสมของหลักสูตรเน้น
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ 
เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) ของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X ̅= 4.86,  S.D. = .27)   โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  (X ̅  = 

5.00,  S.D. = .00)  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่นคือ สื่อการเรียนรู้ (X ̅= 4.64,  S.D. = .80) 
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3. ผลการทดลองใช้หลักสตูรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอล
สังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายไุม่เกิน 12 ปี (U-12) เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 ปรากฏผล
ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย 
รุ่นเยาวชนชายอายไุม่เกิน 12 ปี (U-12) เทียบกับเกณฑร์้อยละ 60 

n = 30 
ช่วงคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 90-100             (ดเีย่ียม) 
ร้อยละ 75-89.99          (ดี) 
ร้อยละ 60-74.99          (พอใช้) 
 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  (ปรับปรุง) 

 
4 
5 
6 
 
15 

 
13.4 
16.6 
20.0 
 
50.0 

 
13.4 
30.1 
50.0 
 
100.0 

รวม 30 100.0 100.0 
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 90-100             (ดเีย่ียม) 
ร้อยละ 75-89.99          (ดี) 
ร้อยละ 60-74.99          (พอใช้) 
 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  (ปรับปรุง) 

 
4 
4 
5 
 
17 

 
13.4 
13.4 
16.6 
 
56.6 

 
13.4 
26.8 
43.4 
 
100.0 

รวม 30 100.0 100.0 

 * เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60 
 
 จากตาราง 2 ผลการประเมินทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ 
เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12)  เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60 พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 50 มีคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมิน ส่วนผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 43.4 มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CMU Journal of Education, Vol. 6 No. 1 2022 
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปทีี่ 6 ฉบับที ่1 2565 

 

139 
 

4.  ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนัก
ฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) ปรากฏผลดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 ผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ 
เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) 
 

ที ่                   รายการประเมิน X ̅ S.D. แปลความหมาย 

1. ด้านเนื้อหาของหลักสตูรการเรยีนภาษาอังกฤษ 3.01 0.95 ปานกลาง 

2. ด้านผู้ฝึกสอน/ วิทยากรชาวต่างชาติ 3.17 1.03 ปานกลาง 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 2.91 0.97 ปานกลาง 

4. ด้านสื่อการเรียนรู ้ 3.11 1.03 ปานกลาง 

5. ด้านความสามารถและทัศนคตดิ้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ 

2.99 1.04 ปานกลาง 

6. ด้านการวัดและประเมินผล 2.90 1.13 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.02 1.02 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่น

เยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) ที่มีต่อหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า 

มีค่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X ̅= 3.02,  S.D. = 1.02)  โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านผู้ฝึกสอน/ 

วิทยากรชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  (X ̅= 3.17,  S.D. = 1.03) 
 

อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยมีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายดังนี ้
  1.สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) ที่
พบว่า นักฟุตบอลมีความต้องการพัฒนาในเรื่องค าสั่งของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์เทคนิคกีฬาฟุตบอลในระดับมาก ที่
เป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้ฝึกสอนฟุตบอล และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทั้งหมดเป็นชาวไทย การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ 
เป็นเพราะ หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลสงักัดสโมสรสตาร์พาว
เวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน จากการสังเกตการฝึกซ้อม การสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษจากผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล, ผู้บริหารสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย, ผู้ปกครองนัก
ฟุตบอล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ก าหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรในการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับการฝึกซ้อมจริงในสนามส่งผลให้หลักสูตรสร้างขึ้นตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ใจทิพย์  เช้ือรัต
นพงษ์ (2539) กล่าวว่า ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการสร้างหลักสูตร ช่วยในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของผู้เรียน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การจัดหลักสูตรตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้เรียนได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
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กับสไบทิพย์  จันทร์หอม (2560) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับอาชีพช่างยนต์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนจากการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพของช่าง
ยนต์และความต้องการพื้นฐานของช่างยนต์ หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับ
นักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) มีส่วนช่วยพัฒนานัก
ฟุตบอลให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นทักษะการฟังและการพูด ซึ่งจะน าพานักฟุตบอลไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในวงการกีฬาฟุตบอลได้อย่าง
เหมาะสม 
  2. หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์
พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างหลักสูตรตามหลักการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962, อ้างถึงในชวลิต ชูก าแพง, 2559)  
7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหา  2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) เลือกเนื้อหาสาระ  4) เนื้อหาสาระ  5) การเลือก
ประสบการณ์  6) การจัดประสบการณ์ และ 7) การประเมินผล จึงท าให้ได้หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี 
(U-12) ที่มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบได้แก่ คือ 1) หลักการ  2) จุดมุ่งหมาย  3) เนื้อหาสาระ  4) โครงสร้างหลักสูตร  5) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 6) สื่อการเรียนรู้ และ 7) การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับจุฑามาส เพ็งโคนา และคณะ (2560) การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร ที่ได้จากการสังเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ภายใต้สถานการณ์จริง 
หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด เช่นเดียวกับ ดวงกมล ฐิติเวส (2558) ได้ศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อประกอบอาชีพส าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
(แท็กซี่) ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิผลในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3. ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชน
ชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12)  ที่พบว่า นักฟุตบอลจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษท่ีตั้งไว้  และนักฟุตบอลจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4   ผ่านเกณฑ์การประเมินการพูดภาษาอังกฤษท่ีตั้งไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาที่นักฟุตบอลเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
นั้นตรงกับช่วงเวลาการฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อการแข่งขัน เวลาฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท าให้นักฟุตบอลมี
ความอ่อนล้าและมีความเครียดเนื่องจากทางสโมสรต้องท าฝึกนักฟุตบอลเพื่อการแข่งขันประจ าปีในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเข้าเก็บ
ข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับค ากล่าวของ ภูริวัฒน์  เสวะกะ (2551) ในฐานะโค้ชของโรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงรายมา 13 ปี มัก
พบว่า ในช่วงเวลาก่อนถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน  1 สัปดาห์  นักกีฬาจะมีความเครียดค่อนข้างสูง ดังนั้น การน าหลักสูตรนี้ไป
ใช้จึงควรเลือกจัดกิจกรรมในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้นักฟุตบอลมีความสนใจและกระตอืรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
  4. ผลการใช้หลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับนักฟุตบอลสังกัด
สโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12) พบว่า นักฟุตบอลมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามหลักสูตรได้
เป็นอย่างดี อธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ภาษาที่ใช้เหมาะสมและเข้าใจง่าย น้ าเสียงเป็นธรรมชาติและกิริยาท่าทางสนุกสนาน
สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดี มีความใกล้ชิดระหว่างผู้สอนและนักฟุตบอลอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศการจัด
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กิจกรรมมากกว่าการสอนโดยทั่วไป ผลการวิจัยสอดคล้องกับจุฑามาส เพ็งโคนา และคณะ (2560) พบว่า ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านผู้สอนมากที่สุด เนื่องมาจากผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยว สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ อธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน กอปรกับ
บุคลิกลักษณะที่ดี เป็นธรรมชาติทั้งน้ าเสียงและกิริยาท่าทาง ภาษาที่ใช้เหมาะสมและเข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ที่ดี มีความใกล้ชิดระหว่างผู้สอนและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ผู้สอนมีความเป็นกันเองและกลมกลืนกับพื้นที่ สร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มากกว่าการสอนโดยทั่วไป แสดงให้เห็นว่า ผู้สอนเป็นตัวแปรส าคัญในการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น บทบาทของผู้สอนจ าเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองให้ค าแนะน า
กล่าวชมเชยผู้เรียน และกระตุ้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด 
 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ในระหว่างทดลองใช้หลักสูตรเป็นช่วงเวลาที่ใกล้การแข่งขัน ซึ่งนักฟุตบอลจะฝึกซ้อมอย่างหนักท าให้เกิดความอ่อนล้า 
การน าหลักสูตรไปใช้จึงควรสนับสนุนให้ก าลังและเอาใจใส่ต่อนักฟุตบอลอย่างทั่วถึง รวมถึงให้เวลาในการฝึกปฏิบัติการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น นอกจากน้ีควรเลือกเวลาในการสอนหรือท ากิจกรรมไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาแข่งขัน หรือ เลือกรุ่นของนัก
ฟุตบอลที่ยังไม่มีการแข่งขัน 
 2. ในระหว่างการสอนผู้วิจัยพบว่า นักฟุตบอลไม่ชอบท ากิจกรรมซ้ าๆ หรือสิ่งที่ไม่ผ่อนคลาย เนื่องจากการฝึกฝนฟุตบอล
เป็นเรื่องที่หนัก ดังนั้นการน าผลการวิจัยไปใช้ควรมีกิจกรรมและ สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และมี
ความสุขกับการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 3. ในระหว่างการสอน ผู้วิจัยพบว่า นักฟุตบอลบางคนไม่กล้าแสดงออกเนื่องจากไม่เข้าใจค าศัพท์บางค า ไม่กล้าพูด ไม่
กล้าปฏิบัติตาม ดังนั้น การน าผลการวิจัยไปใช้ ผู้สอนจึงควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก มีการกล่าวชมเชย ให้ก าลังใจ
และให้ข้อมูลย้อนกลับในทุกกิจกรรมที่ท าและเพื่อให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักกีฬาประเภทอ่ืนๆ 
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 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์ เป็นอย่างสูงที่
กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญผู้ตรวจสอบหลักสูตร ดร. จุฑาธิบดิ์ กุลดี ,                 
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และคุณปริศนา แก้วสร้อย ท าให้ด าเนินการวิจัยประสบผลส าเร็จและมีความสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไม่ได้เอ่ย
นามมาที่นี ้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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