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 บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์  
(Peer reviews) จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยผู้พิจารณาไม่ทราบ 
ชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) 

 ข้อความและเนื้อหาในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 การคัดลอกอ้างอิงต้องด าเนินการตามการปฏิบัติในวงวิชาการ และสอดคล้องกับกฎหมาย 
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จริยธรรมการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร 
 

จากการที่วารสารเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารผลงานวิจัย ตลอดจน ข้อค้นพบใหม่ๆ ระหว่าง
นักวิจัย และสังคมภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ และจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความตามข้อก าหนดของ 
Committee on Publication Ethics (COPE) วารสารการวัดผลการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ก าหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
 
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) 

1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
และไม่มีการส่งบทความเพ่ือการตีพิมพ์ไปที่วารสารฉบับอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกันกับที่ส่งวารสารฉบับนี้ 

2. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง เมื่อผู้นิพนธ์น าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงาน
ของตน ไม่มีการท าผิดจริยธรรมการวิจัย ในทุกประเด็น เช่น การคัดลอกข้อมูลโดยไม่มีอ้างอิง หรืออ้างอิง
ไม่ถูกต้อง (Plagiarism) รวมทั้งจัดท ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้มีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันกับใน
เนื้อหา 

3. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานมีความถูกต้อง รายงานข้อมูลและผลที่เกิดขึ้นจริง ไม่บิดเบือน
ข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และรับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือข้อสรุปในบทความที่น ามาตีพิมพ์ โดย
เนื้อหาและข้อมูลในบทความ ต้องไม่มีการแสดงความส่อเสียด ให้ร้าย หรือท าให้บุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานใดๆ ได้รับความเสียหายเดือดร้อน 

4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน
บทความ” โดยได้ตรวจสอบค าผิด การเว้นวรรค การขึ้นย่อหน้า หัวข้อ รวมถึงการใช้ภาษาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องทั้งหมด และมีรูปแบบการตีพิมพ์ทั้งบทความ เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารนี้ ส าหรับการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในบทความ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์อย่างดีแล้ว 

5. ผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์ร่วมที่มีชื่อปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เขียนบทความจริง และรับรู้ถึงการจัดส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มิได้จ้างวานให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลงานเป็นผู้เขียนให้ 

6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท าวิจัยนี้ หรือต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึนอย่างชัดเจน (ถ้ามี) ส าหรับการกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศนั้น สามารถท า
ได้ โดยผู้เขียนบทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณให้รับทราบก่อน 
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) 
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่

ตนรับผิดชอบ โดยให้มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง ผลงานน่าเชื่อถือ มีความใหม่ ชัดเจน สอดคล้องของ
เนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส าคัญ และต้องรักษามาตรฐาน รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

2. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อ่ืน (Plagiarism) อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หากตรวจพบ การ
คัดลอกผลงานของผู้อื่น ในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และ
ติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เพ่ือขอค าชี้แจง เพ่ือประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความ 

3. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอ่ืนโดยมิชอบ หรือมีการปลอม
แปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ บรรณาธิการสามารถด าเนินการ
ถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความ
ของบรรณาธิการ 

4. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ เหตุจากความสงสัยหรือความไม่แน่ใจ และ
ต้องให้โอกาสแก่ผู้นิพนธ์ หาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ เสียก่อน โดยต้องปฏิบัติต่อผู้นิพนธ์ด้วยความ
เป็นธรรม ปราศจากอคติหรือความล าเอียง ไม่ท าให้ผู้นิพนธ์ต้องได้รับความอับอายจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้
นิพนธ์ทั้งทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร 

5. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 

6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และทีมบริหาร 
 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 

1. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณา
ความส าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้นๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้น
ของผลงาน ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องมีวินัยและตรงต่อเวลาในระยะเวลาของการประเมินบทความ โดยต้อง
ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าตามหลักวิชาการเท่านั้น และห้ามใช้ภาษาหรือถ้อยค าที่ท าให้ผู้นิพนธ์อ่าน
แล้วรู้สึกอับอาย 

3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน หรือทุกส่วนของบทความ
ที่ส่งมา เพ่ือพิจารณาแก่บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ และจนกว่า
บทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร (Confidentiality) ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยที่
ส าคัญๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก าลังประเมิน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความ
ด้วย เพ่ือให้บทความเกิดคุณค่าในเชิงวิชาการเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ หากมีส่วนใดของบทความที่มีความ
เหมือน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย  
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เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนให้มีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่จะสามารถน าแนวติดต่างๆ ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วน
รว่มส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบ

พฤติกรรมนิยมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 8 ห้องเรียน เป็น
นักเรียนทั้งสิ้น 220 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีทักษะการควบคุม
ตนเอง ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ลงมา จ านวน 16 คน และแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
8 คนโดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการควบคุมตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรม
นิยม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 2) โปรแกรมการให้
ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการควบคุมตนเอง  สถิติที่น ามาวิเคราะห์
ทดสอบเป็นแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Non – parametric Statistic) ส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบความ
แตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบวิล คอก
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ซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test) ส่วนการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู  
(Mann – Whitney U Test) ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุม
ตนเองในระยะหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) 
นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  

 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม ทักษะการควบคุมตนเอง 
 
Abstract 

The objectives of this research was to study the effectiveness of an individual 
behavioral counseling program to enhance the self – control skills of fifth grade students. 
The population in this study consisted of fifth grade students in the first semester of the 
2018, academic year in Srinakharinwirot University Demonstration School. The students 
were in eight classrooms and a total of two hundred and twenty participants (The data as 
of 1 June 2018). The samples in this research consisted of sixteen with self – control scores 
lower than 65th percentile. Then, the researcher divided them into two groups equally; 
with eight members in the experimental group and another eight members in the control 
group. The experimental group took part in an individual behavioral counseling program 
to enhance self – control skills while the control group did not attend the individual 
behavioral counseling program. The research instruments included the following: 1) self – 
control questionnaire; and 2) individual behavioral counseling program to enhance self – 
control skills. The researcher used Non – parametric Statistic for data analysis. The research 
revealed that 1) In the post – test period, the experimental group students had self – 
control scores higher than the control group students with a statistical significance level 
of .01. 2) The self – control scores in the experimental group after joining the program was 
significantly higher than before joining the program at .01 level of statistical significance. 
 

Keyword: Individual behavioral counseling program, Enhance self – control skills 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 
Revolution) หรือการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ส่งผลให้
ระบบการศึกษาพบปัญหาหลายประการ อาทิเช่น ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้าน
โอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม การขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทย  ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบ
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ต่อระบบการศึกษาทั้งสิ้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)) และ
ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยแสดงออกทางพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดแบ่งออกเป็น  3 
ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น ชอบโกหก ลักขโมย เกียจคร้าน 2) ปัญหาด้านอารมณ์ เช่น 
ความเครียด ขี้เหงา ซึมเศร้าวิตกกังวล ขาดความมั่นใจในตนเอง และ 3) ปัญหาด้านการปรับตัว เช่น การ
คบเพ่ือน การสร้างมิตรภาพที่ดีกับผู้อ่ืน เป็นต้น (อดุล นาคะโร, 2551) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น
สาเหตุมาจากที่นักเรียนขาดการยั้งคิดและไม่รู้จักการควบคุมตนเอง  

ตามทรรศนะของนักการศึกษา การควบคุมตนเอง (Self – control) เป็นเป้าหมายหนึ่งของ
กระบวนการทางการศึกษา ดังที่ ดิวอ้ี (Dewey, 1933: 17 อ้างถึงใน กานดา พู่พุฒ, 2548) ได้กล่าวว่า 
การคิดเป็นกระบวนการทางการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยมนุษย์เห็นการณ์ไกล และสามารถ
ควบคุมการกระท าของตนเองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การไตร่ตรองถึงทางเลือกและผลที่จะเกิดขึ้น เป็น
การช่วยให้มนุษย์มีสติไม่เผอเรอรู้อยู่ทุกขณะว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ การคิดอย่า งไตร่ตรองจึงเป็นการ
ช่วยเปลี่ยนการกระท าของมนุษย์ที่มีแต่ความอยาก งมงาย และหุนหันให้กลายเป็นการกระท าที่เฉลียว
ฉลาด บุคคลจึงควรคิดไตร่ตรองพิจารณาถึงผลได้ได้ผลเสียก่อนจะกระท าบางสิ่งบางอย่าง ลักษณะการคิด
ของดิวอ้ีมีลักษณะใกล้เคียงความหมายของความมีสติ และการใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีตามแนวพระพุทธศาสนา
ที่เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันแนวคิดดังกล่าวปัจจุบันนักการศึกษาไทย  ได้น ามาใช้เป็นเป้าหมายส าคัญของการจัด
การศึกษา ซึ่งได้แก่ การพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถในการคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
คุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในสภาพสังคม ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพราะในอนาคต
จะมีการต่อสู้แก่งแย่ง มีความขัดแย้งสับสนวุ่นวายในสังคมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันส่งเสริม ทั้ง
สถาบันครอบครัว โรงเรียน ฯลฯ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีเหตุผล รู้จักคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควร
กระท า หรือควรหลีกเลี่ยง มีสติยั้งคิด รู้จักก าหนดเป้าหมาย และการวางแผนการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการควบคุมตนเองมากยิ่งข้ึน 

วิธีการที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการควบคุมตนเองได้ดีวิธีหนึ่งคือ การให้ค าปรึกษา ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจตนเอง พบข้อบกพร่องของตนเอง และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยน าเอาความคิดหรือประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งการให้ค าปรึกษา
สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การให้ค าปรึกษา
รายบุคคล ซึ่งเป็นการให้ค าปรึกษาที่เป็นการส่วนตัวแก่บุคคลเฉพาะรายในแต่ละครั้ง  เพ่ือให้เขาสามารถ
เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถเผชิญปัญหาที่ก าลังประสบอยู่ได้ และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาได้เองอย่างเหมาะสม สามารถวางโครงการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มขีดความสามารถ (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2554, น. 407) ในการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลได้ใช้แนวทางตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling) มีหลักความเชื่อที่ว่า “บุคคล
เกิดมาไม่มีสิ่งที่ดีและเลว พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้” ดังที่ วัชรี ทรัพย์มี (2550, น. 155) ได้
กล่าวว่าผู้ ให้ค าปรึกษาต้องเน้นการสร้างประสบการณ์ให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้หรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ต้องการ ซึ่งจะต้องเข้าใจที่มาของพฤติกรรมและใช้หลักเรียนรู้เป็น
วิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล บุคคลสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้แม้อยู่ภายใต้
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็ตาม ซึ่งเป็นวิธีช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น  

จากสภาพปัญหาที่ได้น าเสนอนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากการให้ค าปรึกษารายบุคคลเป็น
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กระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์  การได้มี
ส่วนร่วม และ ลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
ท างานร่วมกัน จะท าให้เข้าใจตนเองสามารถประเมินปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรม ตลอดจนสร้าง
เสริมแนวคิดและค่านิยมของตนเองให้เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถประสบ
ความส าเร็จได้เม่ือเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อทักษะการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 

 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมหลังการทดลอง  
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม 

2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม  มีระดับการ
ควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคัญทางทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม ไม่ได้เกิด
จากนักทฤษฎีคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว โดยเริ่มต้นด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ที่รู้จักกัน
ในชื่อว่า การเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov) ต่อมาวัต
สัน (John B. Watson) ริเริ่มค าว่า แนวคิดเรื่องพฤติกรรมบ าบัด (Behavior Therapy) และการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling) และในช่วงเวลานั้นมีผู้ศึกษาเทคนิคต่างๆมาแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เช่น โจเซฟ โวลเป้ (Joseph Wolpe) พัฒนาเทคนิคส าหรับการแก้ไขปัญหาความ
กลัว (Fear) และความวิตกกังวล (Anxiety) ใช้ชื่อเทคนิคนี้ว่า การลดความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Desensitization) สกินเนอร์ (B.F. Skinner) พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระท า (Operant Conditioning) และแบนดูรา (Bandura) ได้เสนอ
เทคนิคการช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยหลักการเรียนรู้ทางสังคม (Social 
Learning) บางทีเรียกว่าการเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) หรือการเรียนรู้จาก 
ตัวแบบ (Modeling) และครัมโบล์ท (John Krumboltz) เป็นผู้มีบทบาทในการเผยแพร่วิธีการการให้
ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ควรศึกษาทฤษฎีการ

โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคล
แบบพฤติกรรมนิยม 

ทักษะการควบคุมตนเอง 
(Self-Control) 
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ให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมให้ละเอียดก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างทักษะการควบคุมตนเองกับกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ความส าคัญทางปฏิบัติ บุคลากรทางด้านการศึกษา เช่น ครูอาจารย์ ครูแนะแนว รวมถึง
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ สามารถน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรรมนิยมไป
ปรับใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือกลุ่มนักเรียนในวัยใกล้เคียงได้ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการ
ควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior 
Counseling) เพ่ือน ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการควบคุมตนเองที่เป็นปัญหาของนักเรียน ซึ่งเทคนิคหรือ
กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) 
ที่รู้จักกันในชื่อว่า การเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) ของนักสรีรศาสตร์ชาวรัสเซียชื่อ
ว่า พาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.1848 – ค.ศ.1963) ซึ่งแนวความคิดของพาฟลอฟได้
มีอิทธิพลต่อการศึกษาทดลองของวัตสัน (John B. Watson) ที่เป็นนักจิตวิทยาเชิงทดลองที่มหาวิทยาลัย
จอห์น ฮอบกินส์ เขาให้ความสนใจมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตได้ และปฏิเสธแนวคิดเรื่องจิตส านึก 
ความคิด หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในจิตใจมนุษย์ ท าให้ในเวลาต่อมาวัตสันได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีแนวคิดเรื่องพฤติกรรมบ าบัด (Behavior Therapy) 
และการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Counseling) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคลาสสิคของวัตสัน โดยมีการน าหลักการส าคัญของการเรียนรู้แบบการวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิกไปใช้ในการให้ค าปรึกษาว่า “พฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษาเป็นผลมาจากสิ่งเร้าที่วาง
เงื่อนไข และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ดังนั้น จะต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมใหม่
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระท าของสกินเนอร์ เขามีความเชื่อว่า “พฤติกรรมของ
บุคคลถูกควบคุมจากผลที่ได้รับ กล่าวคือการกระท าใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มให้เกิดการ
กระท านั้นอีก” หลักการนี้ได้น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษา โดยผู้รับค าปรึกษาจะได้รับแรงเสริมถ้าแสดง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งจะท าให้เกิดแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้นต่อไปอีก ท าให้มี
ผู้น าไปใช้บ าบัดพฤติกรรมแก่ผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวาง  

ทฤษฎีการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบของแบนดูรา ซึ่งเทคนิคนี้อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า 
“บุคคลจะเลียนแบบ หรือท าพฤติกรรมตามแบบอย่างบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม” ดังนั้น ในการให้ค าปรึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้เทคนิคการน าตัวแบบทางสังคมมาช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามา
พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทิศทางที่พึงประสงค์โดยการสังเกตตัวแบบทางสังคมเหล่านั้น
ได้ (Bandura, 1986, p. 94) 

แต่ปัจจุบันแนวคิดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามแนวคิดการให้ค าปรึกษาแบบ
พฤติกรรมนิยมมีความหมายกว้างกว่าเดิม แนวคิดในการให้ค าปรึกษาจึงมีหลายเทคนิค เพ่ือให้เลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมและเทคนิคที่เลือกใช้นั้นต้องเป็นเทคนิคในทางบวกและเป็นที่นิยมในสถานศึกษา  มีอยู่ 4 
รูปแบบ คือ  

1) เทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement Technique) ได้อาศัยแนวความคิดจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่ว่าพฤติกรรมใดที่บุคคลท าแล้วส่งผลให้เขาได้รับความพึงพอใจ บุคคลมีแนวโน้มที่จะกระท า
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พฤติกรรมนั้นซ้ าอีก ด้วยเหตุนี้การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมจึงน าเทคนิคการเสริมแรงมาใช้ เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษามีก าลังใจและมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นที่จะกระท าพฤติกรรมซ้ าอีก ทั้งนี้โดย
การให้การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) แก่ผู้รับค าปรึกษาในทันทีและเร็วที่สุดเมื่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้น  

2) เทคนิคการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก (Assertive Training) คือ การฝึกพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกเป็นการฝึกทักษะทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบุคคลทุกช่วงวัยควรได้รับรู้เพราะจะช่วยให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้ราบรื่น เทคนิค 6 ประการซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาโดยทั่วไปนิยมน ามาใช้ในการฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกให้แก่ผู้รับค าปรึกษา ได้แก่ การสอน (Instruction) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) การมีตัวแบบ (Modeling) การฝึกซ้อมพฤติกรรม (Behavior Rehearsal) การใช้แรงเสริม
ทางสังคม (Social Reinforcement) และการฝึกฝนเป็นการบ้าน (Homework Assignment) เป็นต้น  

3) เทคนิคการเรียนรู้จากการมีตัวแบบ (Modeling Technique) การให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรม
นิยมใช้เทคนิคการเรียนรู้จากกการมีตัวแบบมีพ้ืนฐานส าคัญมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา 
(Bandura, 1977, p. 15)  

4) เทคนิคการขจัดความรู้สึกความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบ (Systematic Desensitization 
Technique) มีพ้ืนฐานมาจากหลักการเรียนรู้เงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classic Conditioning) เป็นการช่วย
ขจัดความกลัวและความวิตกกังวลของผู้รับค าปรึกษาต่อสถานการณ์บางลักษณะหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
ต่อบุคคลบางบุคคล เทคนิคนี้สามารถน าไปใช้ช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาที่มีปัญหาในการปรับตั วที่ไม่
เหมาะสมเกี่ยวกับความหวาดกลัว เทคนิคการขจัดความรู้สึกหวาดวิตกอย่างเป็นระบบ จากเทคนิค
ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้นักเรียนลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไป  

จากการทบทวนวรรณกรรมของการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมนั้น ไม่ ได้เกิดจาก
นักทฤษฎีคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว แต่เป็นผลมาจากบุคคลส าคัญหลายๆ คน ที่ได้ศึกษา ค้นคว้า และ
ทดลอง จนสามารถสรุปเป็นแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนหลักการต่างๆ ที่สามารถน ามาช่วยเหลือบุคคลที่มี
ปัญหาในด้านขาดทักษะการควบคุมตนเองให้สามารถปรับตัวหรือแสดงพฤติกรรมได้อย่าง เหมาะสม และ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) จ านวน 8 ห้องเรียน เป็นนักเรียนทั้งสิ้น 220 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
การเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการท าแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ ปรับปรุงและพัฒนาจากแบบ
วัดของโรเซนบัม (Rosenbaum. 1980) ที่มีทักษะการควบคุมตนเองต่ าตั้งแต่เปอร์เซนไทล์ที่ 65 ลงมา 
จ านวน 16 คน น าแบบวัดมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด (หทัยชนก พันพงค์, 2555, น. 78) 
จากนั้นเรียงล าดับจากคะแนนน้อยไปหาคะแนนมาก และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการจับคู่ นักเรียน 
(Group Matching) (อรพินทร์ ชูชม, 2552, น. 4) จะได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คนโดยที่
กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ควบคุมตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการควบคุมตนเอง 

 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

1. การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือนักเรียน
เป็นรายบุคคลระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา หรือนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้รู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง ทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ควบคุมตนเองของนักเรียน โดยใช้ เทคนิคต่ างๆ ได้แก่  เทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement 
Technique) เทคนิคการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก (Assertive Training) การสอน (Instruction) การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การมีตัวแบบ (Modeling) การฝึกซ้อมพฤติกรรม (Behavior Rehearsal) 
การใช้แรงเสริมทางสังคม (Social Reinforcement) การฝึกฝนเป็นการบ้าน (Homework Assignment) 
เทคนิคการเรียนรู้จากการมีตัวแบบ (Modeling Technique) และเทคนิคการขจัดความรู้สึกความวิตก
กังวลอย่างเป็นระบบ (Systematic Desensitization Technique) ซึ่ งมีล าดับขั้นตอนของการให้
ค าปรึกษา ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้นของการให้ค าปรึกษา เป็นขั้นสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศในการให้
ค าปรึกษาระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ ปลอดภัย 
ไว้วางใจ และเป็นกันเองกับผู้ให้ค าปรึกษา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างทักษะการควบคุม
ตนเองของนักเรียน จากนั้นผู้ให้ค าปรึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา ตลอดจนบทบาทและ
หน้าที่ของนักเรียนในการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
 ขั้นที่ 2 ข้ันด าเนินการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาตามล าดับขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคท่ัวไปในการให้ค าปรึกษา ได้แก่ การฟัง การใช้ค าถามปลายเปิดและ
ปลายปิด การสะท้อนความรู้สึก การตีความ การเงียบ การทวนซ้ า และการให้ก าลังใจ เพ่ือให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาของตัวเอง แล้วพร้อมที่จะแก้ไขให้ปัญหาพฤติกรรมนั้นลดลง 
 2.2 เมื่อทราบว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา
ต้องร่วมกันตั้งเป้าหมายในการแก้ไขพฤติกรรม เนื่องจากการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้ใหม่ที่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นที่
พึงปรารถนา 
 2.3 หลังจากท่ีได้ก าหนดเป้าหมายให้ค าปรึกษาแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาต้องร่วมกัน
ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เทคนิคใดมาใช้จึงจะเกิดผลดีที่สุดในการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถบรรลุ
เป้าหมายเพื่อที่จะได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เทคนิคในการให้ค าปรึกษาควรจะเป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย ในบางครั้งจ าเป็นต้องใช้เทคนิคที่ผสมผสานจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้หลายๆรูปแบบเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผลและยุติการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาให้นักเรียนสรุปปัญหา และ
บอกแนวทางในการแก้ปัญหา แล้วผู้ให้ค าปรึกษาสรุปเพิ่มเติมจากนักเรียนอีกทีหนึ่ง 

2. ทักษะการควบคุมตนเอง (Self – Control) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการยับยั้ง
พฤติกรรมของตน พยายามไม่แสดงความรู้สึกนึกคิดที่ต้องการออกมา  และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์แม้ว่าบุคคลนั้นจะต้องเผชิญปัญหา อุปสรรค หรือ
ตกอยู่ในภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ตาม และบุคคลนั้นสามารถเลือกวิธีการหรือกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ให้ค าปรึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือ ฝึกฝน ให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการควบคุมตนเองได้ โดยใช้แบบวัดการควบคุมตนเอง 
ที่พัฒนามาจากแบบวัดเอส ซี เอส (Self – Control Schedule : SCS) ของโรเซนบัม (Rosenbaum, 
1980, pp. 109–121) และมีโครงสร้างองค์ประกอบของคุณลักษณะการควบคุมตนเองเป็น 4 ลักษณะ
ย่อย ดังนี้ 

1. การชี้แจงตนเอง หมายถึง การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและค าพูดบอกตนเองในการควบคุม
การแสดงออกทางอารมณ์ และการกระท า แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสามารถในการ
ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการใช้เตือนตนเองในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์  
และการกระท าของตน และความสามารถในการอธิบายให้บุคคลอ่ืนเข้าใจในการกระท าของตนเองได้อย่าง
ชัดเจน 

2. การวางแผนแก้ปัญหา หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการประยุกต์
วิธีการมาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้น มีการวางแผน การให้ค าจ ากัดความของปัญหา การประเมิน
ตัวเลือกในการแก้ปัญหา การคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา 

3. ความยับยั้งชั่งใจ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมการกระท า
ตามใจตนเอง มีสมาธิและสติ ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผู้อ่ืน  

4. การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการรับรู้ถึง
ประสิทธิภาพในผลการกระท าของตนเอง และความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือควบคุมการ
กระท าด้วยตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัย โดยทดสอบก่อนและหลังการควบคุม (Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองด้วยการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) โดยศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการควบคุมตนเองของผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษาทั้ง
ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) จ านวน 8 ห้องเรียน เป็นนักเรียนทั้งสิ้น 220 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
การเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ที่มีการควบคุมตนเองต่ าตั้งแต่เปอร์เซนไทล์ที่ 65 ลงมา จ านวน 16 คน โดยมีล าดับขั้นตอนการที่ได้มา
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 30 คน ท าแบบวัดการควบคุมตนเองแบบ
สถานการณ์ 3 ตัวเลือก  
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2) น าแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วน า
คะแนนของนักเรียนทุกคนมาเรียงจากคะแนนน้อยไปหาคะแนนมาก และคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีทักษะการ
ควบคุมตนเองต่ าตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 ลงมา ได้นักเรียนจ านวน 16 คน 

3) ขอความร่วมมือนักเรียนในการเข้าร่วมการทดลอง แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาค้นคว้า จ านวน 16 คน 

4) ผู้วิจัยน าคะแนนการควบคุมตนเองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 16 คนมาเรียงจาก
คะแนนน้อยไปหามาก และแบ่งกลุ่มโดยใช้อักษรย่อ C ย่อมาจาก Control, T ย่อมาจาก Treatment ใส่
ลงในตารางรายชื่อนักเรียน 

สามารถสรุปได้ว่า จะได้กลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และผู้ชาย 4 คน และกลุ่ม
ควบคุม จ านวน 8 คน เป็นผู้หญิง 5 คน และผู้ชาย 3 คน ซึ่งวิธีการจับคู่นักเรียน หรือที่เรียกว่า Group 
Matching โดยการน าคะแนนมาเรียงกันแล้วจับคู่นักเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้น
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (อรพินทร์ ชูชม, 
2552, น. 4) โดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการควบคุมตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบ
พฤติกรรมนิยม 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1) แบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดโดยศึกษาจากแนวคิด
งานวิจัยของ โรเซนบัม (Rosenbaum, 1980) ซึ่งแบบวัดการควบคุมตนเองที่สร้างขึ้นเป็นสถานการณ์ 3 
ตัวเลือก และวัดการควบคุมตนเอง 4 ด้าน คือ ด้านการชี้แจงตนเอง ด้านการวางแผนแก้ปัญหา ด้านความ
ยับยั้งชั่งใจ และด้านการรับรู้ความสามารถของตน โดยมีรายละเอียดของวิธีการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
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ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง 
 

ก าหนดนิยาม และเขยีนข้อค าถามแบบวัดตามค านิยามของพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การควบคุมตนเอง โดยให้ครอบคลุมตามโครงสร้างของนิยามปฏิบัตกิาร 

 

สร้างแบบวัดแบบสถานการณ์ ให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการช้ีแจงตนเอง จ านวน 12 ข้อ ด้านการ
วางแผนแก้ปัญหา จ านวน 12 ข้อ ด้านความยับยั้งช่ังใจ จ านวน 12 ข้อ และด้านการรับรู้ความสามารถของตน จ านวน 
12 ข้อ รวมทั้งฉบับจ านวน 48 ข้อ ผ่านการวิพากษ์และปรับแก้ข้อค าถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อให้ข้อ
ค าถามมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมโครงสร้างทฤษฎี 
 

น าแบบวัดการควบคุมตนเองหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: 
Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่0.51 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ และ
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ต้องตัดทิ้ง ซึ่งจากการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 แล้ว
น าแบบวัดมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ ซึ่งพบว่าข้อค าถามผ่านเกณฑ์จ านวน 36 ข้อ 

 

น าแบบวัดการควบคมุตนเอง ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างที่จะเก็บจริง (Try out) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง เป็นนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 30 คน 

ตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด  (corrected item total 
correlation: CITC) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกคือ ข้อค าถามที่มีค่า CITC ตั้งแต่ .30 ขึ้นไป พบว่าข้อค าถาม
แบบวัดการควบคุมตนเอง มีข้อค าถามผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 24 ข้อจากท้ังหมด 36 ข้อ 

น าแบบวัดที่ไดม้าตรวจวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ อยู่ท่ีระดับ .876 

น าแบบวัดที่ปรับปรุงแกไ้ขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 5  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 30 คน 

ตัวอย่างแบบวัดการควบคุมตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก 
ด้านการชี้แจงตนเอง 
(0). ปิยะได้รับมอบหมายให้ออกมาอภิปรายหนา้ห้อง ขณะที่ปิยะก าลังพูดอภิปรายอยู่นั้น เพื่อนๆ บางคนก าลังล้อเลียนปิ
ยะอยู่หลังห้องซึ่งอาจารย์ไม่เห็น ถา้นักเรียนเป็นปิยะ นักเรียนจะท าอย่างไร 

ก. หยุดการอภปิรายและล้อเลียนเพื่อนกลับทันที    (1 คะแนน) 
ข. อภิปรายต่อไปโดยไม่สนใจเพื่อนท่ีล้อเลียน    (3 คะแนน) 
ค. อภิปรายต่อไปพร้อมกับหาโอกาสล้อเลียนกลับถ้าครเูผลอ (2 คะแนน) 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 11 
 

2) โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการควบคุม
ตนเอง มีล าดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการควบคุมตนเองจากผู้ที่ได้

คะแนนน้อยที่สุดขึ้นมา จ านวนทั้งสิ้น 16 คน แล้วสอบถามความสมัครใจในการเข้ารับการให้ค าปรึกษา
รายบุคคล โดยเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 8 คน 

2) ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยวิธีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมเป็นรายบุคคลกับกลุ่มทดลอง
ตามโปรแกรมที่ก าหนดคนละ 10 ครั้งๆ ละ 40 นาที ในวันจันทร์ วันพุธ และวัน เวลา 15.05 – 15.45 น. 
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 

 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ค าปรึกษารายบคุคลแบบพฤติกรรมนิยมฯ 

ด าเนินการสร้างโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤตกิรรมนิยมฯ 
 

น าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา และท า
การปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 

ผู้วิจัยน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกต้องของความสอดคล้องทั้งในด้านเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ และการ
ประเมินผลในการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Congruence) โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้อค าถามที่มี ค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.51 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ และข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.51 ต้องตัดทิ้ง ซึ่งจากการ
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ ค่าตั้งแต่ 0.60 - 1.00 และน าโปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช้พัฒนาได้อย่างมี
คุณภาพ  
 
ผู้วิจัยน าโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง (Try out) เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การทดลอง เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการควบคุมตนเองก่อนน าไปใช้จริง  
 

ผู้วิจัยจัดท าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อเสริมสร้างทักษะการควบคุมตนเองฉบับ
สมบูรณ ์เพื่อน าไปใช้จริงกบักลุม่ทดลอง 
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คร้ังท่ี หัวข้อ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา  เทคนิคที่ใช้ 
1 การปฐมนิเทศ  

และกิจกรรมเปิดใจฉัน 
 – ทฤษฎีการเรียนรู้เง่ือนไขแบบ
คลาสสิค (Classical Conditioning) 
 – ทฤษฎีการเรียนรู้เง่ือนไขการ
กระท า (Operant Conditioning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

2 นิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน ด้านการควบคุมตนเอง 

ทฤษฎีการเรียนรู้เง่ือนไขการกระท า 
(Operant Conditioning) 

 – เทคนิคการเสริมแรง 
(Reinforcement Technique) 
 – เทคนิคการฝึกพฤติกรรมกล้า
แสดงออก (Assertive Training) 
เช่น การสอน การให้ข้อมลู
ย้อนกลับ การมตีัวแบบ  

3 รู้คิด...รู้ควบคุมตนเอง  
ครั้งท่ี 1 

ทฤษฎีการเรียนรู้เง่ือนไขการกระท า 
(Operant Conditioning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

4 รู้คิด...รู้ควบคุมตนเอง  
ครั้งท่ี 2 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

5 ยับยั้งช่ังใจ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning) 

เทคนิคการเรียนรู้จากการมีตัว
แบบ (Modeling Technique) 

6 ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

7 การบ้านของฉัน ทฤษฎีการเรยีนรู้เง่ือนไขแบบ
คลาสสิค (Classical Conditioning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

8 อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทฤษฎีการเรยีนรู้เง่ือนไขแบบ
คลาสสิค (Classical Conditioning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

9 ฉันท าได ้ ทฤษฎีการเรยีนรู้เง่ือนไขแบบ
คลาสสิค (Classical Conditioning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

10 ยุติการให้ค าปรึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
(Social Learning) 

เทคนิคการเสรมิแรง 
(Reinforcement Technique) 

 
3) ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบวัดการควบคุม

ตนเองแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนการทดลอง (Posttest) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Non – parametric Statistic ส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบ
ความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบวิลค
อกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test) ส่วนการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู 
(Mann – Whitney U Test) การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มในช่วงระยะก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบวิล คอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank 
Test) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลของการเปรียบเทียบคะแนนการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมาหา

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม แสดงได้ตามตาราง 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
 

ตัวแปร 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การควบคุมตนเอง 59.25 4.43 58.00 5.65 61.88 5.02 50.00 5.07 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean = 59.25, 

SD = 4.43) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean = 58.00, SD = 5.65) ส่วนหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการควบคุมตนเอง (Mean = 61.88, SD = 5.02) และกลุ่มควบคุมมีคะแนน
การควบคุมตนเอง (Mean = 50.00, SD = 5.07)  

2. ผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม  

2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  โดยผู้วิจัยใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  (Nonparametric 
Statistics) การทดสอบแบบแมนวิทนีย์ยู (Mann – Whitney U Test) แสดงได้ตามตาราง 2 ดังนี้ 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
 

ตัวแปร กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
 
 

การ
ควบคุม
ตนเอง 

กลุ่มทดลอง Mean Rank = 9.19 
Sum of Ranks = 73.50 

Mean Rank = 12.00 
Sum of Ranks = 96.00 

กลุ่มควบคุม Mean Rank = 7.81 
Sum of Ranks =62.50 

Mean Rank = 5.00 
Sum of Ranks = 40.00 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 

Mann – Whitney U= 26.50, Z= – 
.583  
Sig. = .574, p > 0.01* 

Mann – Whitney U= 4.00, Z= – 
2.95  
Sig. = .002, p< 0.01** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า คะแนนการควบคุมตนเองก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (Z= – .583, 
Sig. = .574) โดยมีค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 9.19 และ 7.81 และมีค่าผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 73.50 และ 62.50  

ในส่วนของคะแนนการควบคุมตนเองหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Z= – 2.95, p. = .002) โดยมีค่าเฉลี่ยของอันดับใน
กลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 12.00 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 5.00 และมีค่าผลรวมของอันดับ
ในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 96.00 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 40.00 

2.2 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการควบคุมตนเองภายในกลุ่มระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  โดยผู้วิจัยใช้สถิติ ไม่อิงพารามิเตอร์  
(Nonparametric Statistics) โดยใช้สถิติทดสอบแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon) แสดงได้ตามตาราง 3 ดังนี้ 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการควบคุมตนเองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
 

ตัวแปร กลุ่ม 
ผลที่น ามา

เปรียบเทียบ 
Mean Rank 

(Negative Ranks) 
Mean Rank 

(Positive Ranks) 
Z Sig. 

การควบคุม
ตนเอง 

กลุ่มทดลอง ก่อน – หลัง .00 4.50 
 – 

2.555* 
.011 

กลุ่มควบคุม ก่อน – หลัง 4.00 .00 
 – 

2.401* 
.016 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนการควบคุมตนเองกลุ่มทดลองโดยรวมที่ได้จากการวัดก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลอง สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนการควบคุมตนเอง
กลุ่มควบคุมโดยรวมที่ได้จากการวัดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลของการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อ
ทักษะการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สรุปได้ดังนี้  

1. นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุมตนเองในระยะหลังการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมให้ความสนใจ ความตั้งใจในการ
เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษา จึงท าให้พฤติกรรมการควบคุมตนเองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุม และอีกท้ังการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมเป็นการให้ค าปรึกษาที่เน้นการสร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสินีนาฎ สุทิน (2548) ได้ศึกษาการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และภายหลังการทดลอง พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับ
การให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนกลุ่มทดลอง มีคะแนนการควบคุมตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  

อภิปรายได้ว่า โปรแกรมการปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เน้นให้
นักเรียนให้รู้จักการควบคุมตนเอง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ดังที่ ลักขณา สริวัฒน์ 
(2560, น.142) อธิบายว่า ธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มี  4 ประการ คือ (1) 
มนุษย์เกิดมาไม่ดีหรือไม่เลวแต่จะเริ่มต้นชีวิตในลักษณะว่างเปล่า (2) มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตตอบสนองสิ่ง
เร้าต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมแบบพฤติกรรม (3) มนุษย์จะเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้นี้ทาให้เกิดขึ้นได้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ส่วนการเรียนรู้เดิมสามารถท าให้หมดไปได้ และท านองเดียวกันสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ได้ (4) มนุษย์สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ แม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของนฤมล เปี่ยมปัญญา (2553) ได้ศึกษาการให้
ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมในการเผชิญความ
โกรธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
ในการเผชิญความโกรธสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลไปใช้นั้น  ควรมีการศึกษาสภาพการณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ศึกษาหลักการ กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 
เพ่ือที่จะน าไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

2. ผลจากการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อการ
เสริมสร้างการควบคุมตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมแนะแนว หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และปรับปรุงแก้ไข
ให้เข้ากับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการน าไปใช้ได้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากผลการศึกษาเรื่อง การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior 

Counseling) โดยมีหลักการส าคัญของการให้ค าปรึกษาที่ว่า “ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ และพฤติกรรมนั้นต้องระบุว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงที่สามารถสังเกตและวัดได้” 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเสนอว่า หากมีการน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิ ยมไปปรับใช้
ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน หรือกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงก็ตาม อาจจะต้องบูรณาการทฤษฎีอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม (REBT) ที่ช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษารู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ มีความยืดหยุ่นทางความคิด และเปิดใจ
กว้างยอมรับในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หรือทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจ ยอมรับตนเองอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง มีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ  

2. จากผลการศึกษาเรื่อง การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบพฤติกรรมนิยมที่เสริมสร้างทักษะการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ขณะที่ด าเนินการให้ค าปรึกษารายบุคคล พบว่า มีปัจจัยต่างๆ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง เช่น ความรับผิดชอบ ความตั้งใจเรียน การตรงต่อเวลา การอบรม
เลี้ยงดูจากครอบครัว หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ควรศึกษาในปัจจัยที่กล่าวมา เหล่านี้ด้วย 
เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือ

เสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีท่ีมีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เป็นผู้ดูแลที่เป็นญาติและให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มารับบริการเป็นระยะเวลา 2 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยคัดเลือกจากผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่มีคะแนนการมองโลกในแง่ดีและคะแนนความสุขที่แท้จริงตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 55 ลงมา จ านวน 
16 คน และแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คนโดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการให้
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ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริง  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขท่ีแท้จริงเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) แบบวัดการมองโลกในแง่ดี 2) แบบวัดความสุขที่แท้จริง 3)โปรแกรมการให้
ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริง (Program Optimism – 
Authentic Happiness) สถิติที่น ามาวิเคราะห์ทดสอบเป็นแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Non – parametric 
Statistic) 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 1) กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีการมองโลกในแง่ดีสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) กลุ่มทดลองที่เข้าร่วม
โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสุขที่แท้จริงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) การเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้าง
การมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหลัง
การทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การเปรียบเทียบกลุ่ม
ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหลังการทดลองมีความสุขที่แท้จริงสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคล การมองโลกในแง่ดี ความสุขท่ีแท้จริง 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the effectiveness of an individual 
counseling program to enhance optimism on authentic happiness among the caregivers of 
patients with a chronic illness. The population used in the study included thirty caregivers 
of the patients with chronic diseases who were admitted to private hospitals in Bangkok 
for a period of two months. Then, sixteen caregivers with positive scores and true 
happiness scores below the fifty – fifth percentile were selected and divided into two 
groups; the experimental and the control group (eight people per group). The experimental 
group received an individual counseling program to enhance optimism on authentic 
happiness, while the control group did not receive the individual counseling program to 
enhance optimism on authentic happiness. The tools used in this research were as follows: 
(1 ) The optimism measurement; ( 2)  authentic happiness measurement; ( 3) individual 
counseling programs (Program Optimism – Authentic Happiness). The statistics used for 
testing were non – parametric statistics. 

The results of the study showed that (1) the caregivers in the experimental group 
who participated in individual counseling program to enhance optimism for authentic 
happiness were more optimistic than caregivers in the control group and did not 
participate in the program with a statistical significance at a level of .01; (2) the caregivers 
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in the experimental group who participated in the individual counseling program to 
enhance optimism on authentic happiness had more authentic happiness than the 
caregivers in the control group that did not participate in the program with a statistical 
significance at a level of .01; (3) after the experiment, the caregivers in the experimental 
groups participated in individual counseling programs to enhance optimism on authentic 
happiness among caregivers of chronic disease patients were more optimistic than before 
the experiment with a statistical significance at a level of .01; (4) after the experiment, the 
caregivers in the experimental groups participated in individual counseling programs to 
enhance optimism on the authentic happiness of caregivers among patients with a chronic 
disease and had more authentic happiness than before the experiment with a statistical 
significance at a level of .01 
 

Keywords: Individual counseling program, Optimistic, Enhanced optimism, Authentic 
Happiness 
 
บทน า 

สังคมในปัจจุบันพบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในระดับ
โลกและประเทศไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากรายงานการส ารวจของส านักระบาดวิทยาได้
ติดตามเฝ้าระวังปัญหาการเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรู้
ขนาดของปัญหาและความรุนแรง โดยเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศซึ่งผลการเฝ้าระวัง
ตลอดปี 2559 พบว่ามีผู้ป่วยจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้นและผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถ
ดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น
มีความจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลและครอบครัวเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
อย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีการมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน
ผู้ดูแลในประเทศไทยจากปี พ.ศ. 2507 – 2554 มีการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งไทยและสากล พบเครื่องมือ 
Critical Appraisal Skills Program (CASP) ที่ ได้ รั บการแก้ ไขส่ วนใหญ่มุ่ ง เน้นไปที่ การปรับปรุ ง
ความสามารถในการดูแลประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้ดูแลและช่วยให้รักษาบทบาท
ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Lawang, 2013)  
 ภาวะสังคมที่มีผู้ดูแลผู้ป่วยจ านวนเพ่ิมสูงมากข้ึนตามไปด้วยนี้ ซึ่งในประเทศไทยมีนโยบายในการ
ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นการสร้างสังคมบูรณาการโดยด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก
ทุกภาคส่วน เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ดูแล
เอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ดูแลนั้นเกิดความเสี่ยงทางความเครียดlซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอาการซึมเศร้า
และความวิตกกังวลของผู้ดูแลมากขึ้น (Eliana, Sarah & C. Cybele Raver, 2019) โดยเฉพาะผู้ดูแลที่ไม่
มีประสบการณ์การดูแลมาก่อนจะท าให้มีปัญหาทางด้านจิตใจได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบครัวมีบทบาทส าคัญ
ในการตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเมื่อ (Abernethy, Burns, Wheeler, & 
Currow, 2009; Pierce, & Lutz, 2009) ประกอบกับผู้ดูแลมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดใน
การดูแลผู้ป่วยจนไม่ได้พบปะเพ่ือนฝูง ไม่มีเวลาเป็นของตนเอง หรือท ากิจกรรมที่ตนเองชอบ ซึ่งพบว่าหาก
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ผู้ดูแลมีภาวะเครียดไม่แจ่มใส หงุดหงิด โมโหง่าย มองโลกในแง่ร้าย ซึมลง จนอาจเกิดภาวะเศร้าได้ ส่งผล
ท าให้ไม่พบความสุขในชีวิตร่วมด้วย ดังนั้นในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงถือได้ว่าผู้ดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นบุคคล
ส าคัญที่ต้องให้ความใส่ใจและสนับสนุนมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ (วรวี เดือนดาว , 2547) ที่
ศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้าย พบว่าผู้ดูแลมีอาการเหนื่อยมากร่างกายทรุดโทรม บางครั้งเหนื่อยมากจนไม่อยากดูแลผู้ป่วย 
และพบว่าผู้ดูแลพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะละวางการดูแลผู้ป่วยเพ่ือที่จะท ากิจกรรมที่
เคยท า เช่น การออกก าลังกาย เวลาในการดูแลตนเอง การพบปะหรือสังสรรค์กับบุคคลในสังคม (Funk, 
et al.; Yoo, Lee, & Chang, 2010) ซึ่งผู้ดูแลต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้สามารถท าการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (ชูชื่น ชีวพูนผล, 
2541) หากผู้ดูแลขาดความเป็นอยู่ที่ดีแล้วนั้นจะท าให้ไม่มีความสุขในชีวิต ซึ่งถ้าผู้ดูแลผู้ป่วยมีการมองโลก
ในแง่ดีจะสามารถน าพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ แต่ถ้าผู้ดูแลผู้ป่วยมีการมองโลกในแง่ร้ายและขาดซึ่ง
ความสุขในชีวิตก็จะท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิต มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมจนเกิด
การเจ็บป่วยขึ้นได้อีกท้ังยังส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยด้วย  
 ปัจจุบันและที่ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อมาได้มีการศึกษาส ารวจความสัมพันธ์ระหว่าง
การมองโลกในแง่ดีกับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม (Pablo Ruisoto, 2018) พบว่า
การมองโลกในแง่ดีนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อีกทั้ง
ทางพระพุทธศาสนาได้มีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความอดทนในพระพุทธศาสนา การมองโลก
ในแง่ดีและความสุขที่แท้จริงเป็นอัตวิสัย (Jianjun Deng, 2019) พบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลได้รับอิทธิพลทางตรงจากทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ประกอบด้วยการมองโลกในแง่ดีมีผลโดยตรง
ในการเพ่ิมความสุขท่ีแท้จริง อีกทั้งยังมีการศึกษาและพัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนวัยรุ่นโดยการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม (วรางคณา รัชตะวรรณ , 2554) พบว่าผลจากโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพ่ือ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดีของนักเรียนวัยรุ่นนั้น ผลจากการให้ค าปรึกษากลุ่มท าให้มีการมองโลกในแง่ดี
เพ่ิมมากขึ้น การศึกษาในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการให้ค าอธิบายและค าแนะน าสั้นๆ อีกทั้งส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเพ่ือลดภาวะปัญหาเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปแล้ว แต่ในบริบทของการป้องกันและ
เสริมสร้างก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆ กับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นยังมีจ านวนน้อย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
ความหมายในชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยในบริบทของโรคต่างๆ การลดความเครียด ความวิตกกังวล แต่ยังไม่มีผู้
ศึกษาโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสามารถและความ
เข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตและใช้ชีวิตของตนได้อย่างมีมองโลกในแง่ดีที่มีต่อ
ความสุขที่แท้จริงร่วมกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตามแนวคิดทฤษฎีการมองโลกในแง่ดีและ
ความสุขที่แท้จริงโดยมีการประยุกต์การให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบแนวคิดปัญญาพฤติกรรมนิ ยม 
(Cognitive behavioral therapy) มาใช้ในการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่
มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งจากผลของโปรแกรมนั้นจะเสริมสร้างทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยการประเมินพฤติกรรมเมื่อผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการ
ให้ความรู้และฝึกทักษะการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีการ
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สนับสนุนให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้ดูแลที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน มีการมองโลกในแง่ดีและพบความสุขที่แท้จริงในชีวิต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดี
ที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะมีการมองโลกในแง่ดีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรม 
 2.กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะมีความสุขที่แท้จริงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรม 
 3.กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง จะพบว่าหลังการ
ทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสูงกว่าก่อนทดลอง 
 4.กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง จะพบว่าหลังการ
ทดลองมีความสุขที่แท้จริงสูงกว่าก่อนทดลอง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลก
ในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริง โดยเริ่มต้นด้วยนักจิตวิทยาเซลิกแมน (Seligman, 1990) เริ่มสนใจศึกษา
เรื่องการมองโลกในแง่ดีอารมณ์ในทางบวกและการมองหาว่าจะเพ่ิมปัจจัยเหล่านี้ในชีวิตได้อย่างไรซึ่งช่วย
ให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ดีและมีความหมายคืออะไร ซึ่งได้ให้ความหมายการมองโลกในแง่ดี หมายถึง การมี
ทัศนคติในเชิงบวก การมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าว่าสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะ
เกิดอุปสรรคหรืออารมณ์ขุ่นเคืองก็จะมีลักษณะนิสัยในการอธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีต่างๆ ว่าเกิดขึ้น
เพียงชั่วคราว เกิดขึ้นเพราะปัจจัยภายนอกและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีเท่านั้นและได้มีการ
แบ่งมิติออกเป็น 3 มิต ิ

1. มิติความเป็นตนเอง (personalization) เป็นมิติที่เก่ียวข้องกับตัวตนของบุคคล 
2. มิติความคงทนถาวร (permanence) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

คือ เกิดข้ึนชั่วคราว (temporary) และเกิดขึ้นอย่างถาวร (permanent) 
3. มิติการแผ่ขยาย (pervasiveness) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความเฉพาะเจาะจงซึ่งแบ่งออกเป็น 2 

ด้านคือ เกิดข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึ้นอย่างไม่เฉพาะเจาะจง (universal) 
ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการอยู่รวมกันของมนุษย์ในสังคมที่มีความเจริญด้านอารยธรรมและความทันสมัย

เป็นเหตุให้มนุษย์ยิ่งขยายวงความต้องการของตนออกไปเรื่อยๆ เป็นความต้องการความปลอดภัยในชีวิต
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และทรัพย์สิน ความปลอดภัยจากความกลัวและความกระวนกระวายใจ การต้องการความรักและความ
เป็นเจ้าของ ความต้องการสื่อสารกับผู้อื่นมากข้ึน ความต้องการการยอมรับจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ความ
ต้องการเห็นคุณค่าของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ความต้องการสถานะทางสังคม และความ
ต้องการอ่ืนอีกมากมาย ที่มาจากความต้องการภายใน จนถึงความต้องการในการตระหนักรู้ความจริงแท้
ของตน อันเป็นความสามารถสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วความสุขที่แท้จริงหาได้จากที่ไหนเล่า ซึ่ง
ความท้าทายการใช้ชีวิตของมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากความเคยชิน
ที่ตนเคยประสบมาเมื่อต้องอยู่ในบริบทที่เปลี่ยนไปมนุษย์ต้องเผชิญปัญหาและสังคมที่ซับซ้อนขึ้นมนุษย์เรา
จ าเป็นต้องเรียนรู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างถูกต้องต้องเรียนรู้
และเข้าใจเรื่องอารมณ์พฤติกรรมและค่านิยมของเพ่ือนมนุษย์ตลอดจนมีหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตทั้ง
ในระดับบุคคลและระดับสังคม สามารถน าความรู้นั้นมาปรับใช้กับสภาพแวดล้อมที่แปลเปลี่ยนได้เมื่อนั้น
มนุษย์จึงสามารถพบสถานะความสุขและมีชีวิตที่ดีได้ สภาวะของความสุขแท้นั้น เป็นความสุขสมบูรณ์โดย
มีองค์ประกอบหลายด้าน ถ้ามีเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นเพียงความสุขชั่วคราว
ไม่ยั่งยืนยังเป็นทุกข์ การมีความสุขแท้จริงต้องค านึงถึงความมีเสรีความสงบความสะอาดความสว่าง
ความสุขเป็นอาการปรากฏด้านหนึ่งการสร้างความสุขและการพัฒนาความสุขของตนเองซึ่งเป็นตัวแปร
ของกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวก ได้อธิบายว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากพันธุกรรมหรือโชคชะตาแต่
เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ด้วยการส ารวจหาและใช้จุดแข็ง อุปนิสัยที่ดี คุณธรรมที่เราแต่
ละคนมีอยู่แล้ว เช่น ความเมตตา ความคิดริเริ่ม อารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี และความโอบอ้อมอารี 
เพ่ือพัฒนาชีวิตของตัวเราเองรวมทั้งคนที่เราสัมพันธ์ด้วยไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเพ่ิมขึ้น และได้แบ่งความสุข
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ (Seligman, 2002) ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ (Pleasure) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ  

2. การมีส่วนร่วม (Engagement) หมายถึง ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา ซึ่งบุคคลเมื่อเผชิญกับความกับปัญหา
ต่างๆ ก็จะยังมีความสุข 

3. การมีความหมาย (Meaning) หมายถึง การรับรู้และรู้จักความสามารถของตัวเรา การรู้จัก
อารมณ์ตนเองจะน าไปสู่การควบคุมอารมณ์และการแสดงออกที่เหมาะสมต่อไป  

ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เรามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างกัน เมื่อเราได้เข้าใจปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ ก็จะท าให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขที่แท้จริงโดยผู้วิจัยได้ท าการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆและพบว่ามีการผลการให้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์และ
พฤติกรรมต่อการมองโลกในแง่ดีเพ่ือการปรับตัวทางสังคมของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ กลุ่มทดลองที่เข้า
ร่วมการให้ค าปรึกษามีคะแนนการมองโลกในแง่ดีเพ่ือการปรับตัวทางสังคมสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุ่มทดลองมีคะแนนการมอง
โลกในแง่ดีเพ่ือการปรับตัวทางสังคมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าจากระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีในนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์, 2555) สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้วิจัยศึกษาผล
ของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตามแนวคิดทฤษฎีการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้จริงโดยมีการประยุกต์การ
ให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบแนวคิดปัญญาพฤติกรรมนิยม (Cognitive behavioral therapy) มาใช้ในการ
ให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้าง
การมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – 
Experimental Research) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ดูแลที่เป็นญาติและให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการ
บริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครที่มารับบริการ (1 เมษายน 2562 – 31 
พฤษภาคม 2562) เป็นระยะเวลา 2 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 30 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ดูแลที่เป็นญาติและให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับการ
บริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และยินดีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมอง
โลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการท าแบบวัดการ
มองโลกในแง่ดีที่ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนาจากแบบวัด (The Attributional Style Questionnaire : 
ASQ) ของเซลิกแมน (Seligman, 1982) และแบบวัดความสุขที่แท้จริงที่ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนามาจาก
ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบวัด (Authentic Happiness Inventory : AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 
2005) โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลนี้มีคะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 55 ลงมาและปัจจุบันยังเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน 16 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกออก
นั้นเป็นผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 55 ขึ้นไปหรือไม่ยินดีเข้าร่วมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือ
เสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีท่ีมีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จากนั้นน าแบบวัดมาตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนด จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเรียงล าดับจากคะแนนน้อยไปหา
คะแนนมากแล้วจับคู่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก่อน
การทดลองซึ่งพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจะได้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ละ 8 คน โดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดี

1. กลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีท่ีมี
ต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- Trust me Trust you 
 - รู้สึกอย่างไรช่วยบอกที 
 - เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร 
 - มองเห็นคุณค่าของตนเองด้วยหัวใจ 
 - เพ่ือนร่วมหัวใจ 
 - มองโลกดีชีวีมีสุข 
 - สุขใจเมื่อได้พบ 
 - สุขสดใส ใจสุขสันต์ 
2. กลุ่มไม่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีท่ีมี
ต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

การมองโลกในแง่ดี
ประกอบด้วย 

- มิติความเป็นตนเอง 
- มิติการแผ่ขยาย 
- มิติความคงทนถาวร 

ความสุขที่แท้จริง
ประกอบด้วย 

- ความพึงพอใจ 
- การมีส่วนร่วม 
- การมีความหมาย 

 



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 25 
 

ที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมการให้ค าปรึกษา
รายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริม
สร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ตัวแปรตาม (Dependent variable) 2 ตัวแปร ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี และความสุขที่แท้จริง 

 
นิยามปฏิบัติการ 
 1. ความสุขที่แท้จริง หมายถึง การสร้างความสุขและการพัฒนาความสุขของตนเองซึ่งเป็นตัว
แปรของกลุ่มจิตวิทยาเชิงบวก ได้อธิบายว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เป็นผลมาจากพันธุกรรมหรือ
โชคชะตาแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ด้วยการส ารวจหาและใช้จุดแข็ง อุปนิสัยที่ดี 
คุณธรรมที่เราแต่ละคนมีอยู่แล้ว เช่น ความเมตตา ความคิดริเริ่ม อารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี และ
ความโอบอ้อมอารี เพ่ือพัฒนาชีวิตของตัวเราเองรวมทั้งคนที่เราสัมพันธ์ด้วยไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเพ่ิมขึ้น 
โดยใช้แบบวัดความสุขที่แท้จริงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากแบบวัด (Authentic Happiness Inventory : 
AHI) ของเซลิกแมน (Seligman, 2005) จ านวน 15 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟ่าของครอ
นบาคเท่ากับ .838 และได้แบ่งความสุขออกเป็น 3 องค์ประกอบ (Seligman, 2002) ดังนี้ 

1.1 ความพึงพอใจ (Pleasure) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็น
ความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ
ธรรมชาติของมนุษย์ 

1.2 การมีส่วนร่วม (Engagement) การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไป
ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา ซึ่งบุคคลเมื่อเผชิญกับความกับปัญหาต่างๆ ก็จะยังมีความสุขต่อการท างาน การ
เรียน การใช้ชีวิต โดยสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมขึ้นกับบุคคลที่เผชิญกับเหตุการณ์นั้นและท าการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

1.3 การมีความหมาย (Meaning) การรับรู้และรู้จักความสามารถของตัวเราเอง จะต้องรู้ว่าเรา
เป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และที่ส าคัญเราต้องรู้อารมณ์ของตนเองด้วย 
ว่าขณะนี้เรามีอารมณ์เป็นอย่างไร การรู้จักอารมณ์ตนเองจะน าไปสู่การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก
ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการที่จะรู้จักตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้ ต้องเริ่มจากการรู้ตัว หรือการมีสติ การ
รู้จักตนเองเป็นรากฐานของการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะการรู้จักตนเองหมายรวมถึง ขีด
ความสามารถของตัวเรา รู้ข้อจ ากัดของตัวเราเอง อะไรที่ท าได้ อะไรที่เกินฝัน การรู้จักตนท าให้เราเข้าใจ
ผู้อ่ืนได้มากขึ้น เราจะพบว่ามีบางเรื่องที่เราคล้ายคนอ่ืน และมีอีกหลายเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ 
ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เรามีพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ต่างกัน เมื่อเราได้เข้าใจปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ก็จะท าให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขที่แท้จริง 
 2. การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การมีทัศนคติในเชิงบวก การมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าว่าสิ่ง
ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะเกิดอุปสรรคหรืออารมณ์ขุ่นเคืองก็จะมีลักษณะนิสัยในการ
อธิบายถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีต่างๆ ว่าเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เกิดขึ้นเพราะปัจจัยภายนอกและเป็น
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีเท่านั้น และอธิบายถึงสถานการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ และ
เกิดจากสาเหตุจากภายในตนซึ่งเป็นสิ่งที่แผ่ขยายไปยังสถานการณ์อ่ืนได้ (Seligman, 1990) โดยใช้แบบ
วัดการมองโลกในแง่ดีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากแบบวัด (The Attributional Style Questionnaire : 
ASQ) ของเซลิกแมน (Seligman, 1982) จ านวน 54 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลฟ่าของครอ
นบาคเท่ากับ .898 และได้มีการอธิบายมิติส าคัญท้ังหมด 3 มิติ ดังนี้  

2.1 มิติความเป็นตนเอง (personalization) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของบุคคล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ ต้นเหตุจากตนเอง ( internal) และต้นเหตุจากสิ่งอ่ืนภายนอก (external) โดยจะ
เชื่อมโยงไปถึงการรู้คุณค่าในตนเอง (self – esteem)  

2.2 มิติความคงทนถาวร (permanence) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ด้าน คือ เกิดขึ้นชั่วคราว (temporary) และเกิดขึ้นอย่างถาวร (permanent) โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดี
เกิดขึ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับตนเองชั่วคราว โดยอาจเกิดจากโชคลาภ 
อารมณ์ ความพยายาม ฯลฯ ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับตนเองอย่างถาวร 
เนื่องมาจากความสามารถ บุคลิกภาพ และจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า แต่ในทางกลับกันเมื่อเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ที่เลวร้าย ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นประจ า สิ่งที่ดีจะไม่มี
ทางมาและตัดสินสิ่งต่างๆ โดยเจาะจงไปท่ีตัวผู้กระท ามากกว่าที่จะตัดสินด้วยสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ส่วนผู้ที่
มองโลกในแง่ดีจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่าเข้ามาชั่วคราว มีเหตุผลของการกระท า และตัดสินสิ่งต่างๆ จาก
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าเจาะจงไปที่ตัวผู้กระท า 

2.3 มิติการแผ่ขยาย (pervasiveness) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความเฉพาะเจาะจงซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง (specific) และเกิดขึ้นอย่างไม่เฉพาะเจาะจง (universal) 
โดยเมื่อมีเหตุการณ์ที่ดีเกิดขึ้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
สิ่งนั้นส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะคิดว่าสิ่งที่เกิดข้ึนจะเกิดขึ้นกับทุกเรื่อง 
 3.โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมายถึง โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากองค์ประกอบการมองโลก
ในแง่ดีและความสุขที่แท้จริง (Program Optimism – Authentic Happiness) โดยผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่เข้าร่วมโปรแกรมได้เข้าร่วมการให้ค าปรึกษาตามแนวทางที่ผู้วิจัยได้ศึกษาได้ค้นคว้ามาโดยมีการวางแผน
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน การสร้างบรรยากาศในการผ่อนคลาย การตระหนักรู้ในตนเอง การฝึกทักษะการคิดการมองโลกใน
แง่ดีการเพ่ิมพูนความสุขที่แท้จริงในชีวิต เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อ
ความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้เป็นอย่างดี โดยใช้กระบวนการให้ค าปรึกษารายบุคคลแบบ
แนวคิดปัญญาพฤติกรรมนิยม (Cognitive behavioral therapy) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Non – parametric Statistic ส าหรับการวิเคราะห์ทดสอบ
ความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบวิลค
อกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test) ส่วนการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู 
(Mann – Whitney U Test) การวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่มในช่วงระยะก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลของการเปรียบเทียบคะแนนการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมาหา

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม แสดงได้ตามตาราง 1 ดังนี้ 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการมองโลกในแง่ดีของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ตัวแปร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
M SD Mean SD M SD M SD 

การมองโลกในแง่ดี 90.25 5.92 89.12 6.77 92.88 6.40 88.88 6.19 

ความสุขที่แท้จริง 26.00 6.32 27.12 6.37 39.88 8.67 26.50 5.45 
 

จากตาราง 1 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 90.25, SD 
= 5.92) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 89.12, SD = 6.77) ส่วนหลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดี (M = 92.88, SD = 5.46) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนการมองโลก
ในแง่ดี (M = 88.88, SD = 6.19)  

2. ผลการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีท่ีมีต่อความสุข
ที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  

2.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้จริง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม โดยผู้วิจัยใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
(Nonparametric Statistics) การทดสอบแบบแมนวิทนีย์ยู (Mann – Whitney U Test) แสดงได้ตาม
ตาราง 2 ดังนี้ 

 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้จริงระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ตัวแปร กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
 
 

การมอง
โลกในแง่ดี 

กลุ่มทดลอง Mean Rank = 8.81 
Sum of Ranks = 70.50 

Mean Rank = 10.38 
Sum of Ranks = 83.00 

กลุ่มควบคุม Mean Rank = 8.19 
Sum of Ranks = 65.50 

Mean Rank = 6.62 
Sum of Ranks = 53.00 

ค่าสถิติทดสอบ Mann – Whitney U= 29.50 
Z= – .264, p = .792 

Mann – Whitney U= 17.00 
Z= – 1.58, p = .010 

 
 

ความสุขที่
แท้จริง 

กลุ่มทดลอง Mean Rank = 8.12 
Sum of Ranks = 65.00 

Mean Rank = 10.94 
Sum of Ranks = 87.50 

กลุ่มควบคุม Mean Rank = 8.88 
Sum of Ranks = 71.00 

Mean Rank = 6.06 
Sum of Ranks = 48.50 

ค่าสถิติทดสอบ Mann – Whitney U= 29.00 
Z= – .316, p = .752 

Mann – Whitney U= 12.50 
Z= – 2.049, p = .040  
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จากตาราง 2 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า คะแนนการมองโลกในแง่ดีก่อนการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน (Z= – .267, p = .792) โดยมีค่าเฉลี่ย
ของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 8.81 
และ 8.19 และมีค่าผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะ
ก่อนการทดลองเท่ากับ 70.50 และ 65.50 ในส่วนของคะแนนการมองโลกในแง่ดีหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (Z= – 1.58, p = 
.010) ค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 10.38 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 6.62 
และมีค่าผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 83.00 กลุ่มควบคุมเท่ากับ 
53.00 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสุขที่แท้จริงระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า คะแนนความสุขที่แท้จริงก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(Z= – .316, p = .752) โดยมี
ค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง
เท่ากับ 8.12 และ 8.88 และมีค่าผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ในระยะก่อนการทดลองเท่ากับ 65.00 และ 71.00 ในส่วนของคะแนนความสุขที่แท้จริงหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Z= – 
2.049, p = .040) โดยมีค่าเฉลี่ยของอันดับในกลุ่ม (Mean Rank) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 10.94 กลุ่ม
ควบคุมเท่ากับ 6.06 และมีค่าผลรวมของอันดับในกลุ่ม (Sum of Ranks) ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 87.50 
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 48.50 

2.2 ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่
แท้จริงภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  โดยผู้วิจัยใช้
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) โดยใช้สถิติทดสอบแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon) 
แสดงได้ตามตาราง 3 ดังนี้ 

 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้จริงของกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 

ตัวแปร กลุ่ม ผลที่น ามา
เปรียบเทียบ 

Mean Rank 
(Negative  

Ranks) 

Mean Rank 
(Positive 
Ranks) 

Z ค่า 
p 

การมอง
โลกในแง่ดี 

กลุ่มทดลอง ก่อน – หลัง .00 4.50  – 
2.54 

.011 

กลุ่มควบคุม ก่อน – หลัง 3.80 5.67  – 
.142 

.877 

ความสุขที่
แท้จริง 

กลุ่มทดลอง ก่อน – หลัง .00 4.50  – 
2.52 

.012 

กลุ่มควบคุม ก่อน – หลัง 3.50 5.25  – 
.594 

.553 
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จากตาราง 3 พบว่า คะแนนการมองโลกในแง่ดีกลุ่มทดลองโดยรวมที่ได้จากการวัดก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความสุขที่แท้จริงกลุ่ม
ทดลองโดยรวมที่ได้จากการวัดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คะแนนการมองโลกในแง่ดีกลุ่มควบคุมโดยรวมที่ได้จากการวัดก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันและคะแนนความสุขที่แท้จริงกลุ่มควบคุมโดยรวมที่ได้จากการวัดก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลของการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลก
ในแง่ดีท่ีมีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สรุปได้ดังนี้  

1. กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่
มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีการมองโลกในแง่ดีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  

2. กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่
มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสุขที่แท้จริงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  

3. การเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหลังการ
ทดลองมีการมองโลกในแง่ดีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 

4. การเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหลังการ
ทดลองมีความสุขที่แท้จริงสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการ
มองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริง เป็นกระบวนการช่วยเหลือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีซึ่งจะท าให้มี
การเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึกของตนเอง และรู้ว่าความรู้สึกนั้นส่งผลต่อชีวิตอย่างไร โดยใช้
กระบวนการปรับความคิดและพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอกโดยใช้กระบวนการมองโลกในแง่ดีเข้ามา
เชื่อมโยงท าให้ชีวิตได้พบความสุขที่แท้จริงได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองในการน าไปสู่
เป้าหมายในการใช้ชีวิต จนสามารถเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น จัดเป็นความสามารถในการเข้าสังคม
ขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการให้ค าปรึกษานี้ ผู้วิจัยได้สร้างสัมพันธภาพกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ือให้
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกิดความอบอุ่น สบายใจ เป็นกันเองกับผู้วิจัย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการให้
ค าปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขท่ีแท้จริง และผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่างๆ ในการให้
ค าปรึกษา ได้แก่ การฟัง การใช้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด การสะท้อนความรู้สึก การทวนความหรือ
ข้อความ การตีความ การเผชิญหน้า การสรุปความ และการให้ก าลังใจ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมได้
แสดงออกมาในขณะที่ต่อสู้กับสิ่งที่ท้าทายในชีวิตซึ่งจะท าให้มองเห็นถึงเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตที่เป็นเพียง
เรื่องราวดีๆ แม้เพียงเล็กน้อยที่แฝงอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้าย ต่อจากนั้นผู้วิจัยให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
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ท าสัญญาเพ่ือด าเนินการเข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มี
ต่อความสุขที่แท้จริง  

ซึ่งโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลนี้เลือกใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษารายบุคคล ได้แก่ 
เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีโรเจอร์ส ภูตะวัน คทวณิช (2550) เชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่ดี 
มีแรงจูงใจไปในด้านบวกมีเหตุผล หากได้รับการขัดเกลาและสามารถเลือกทางชีวิตของตนเองได้  มีอิสระ
อย่างเพียงพอและมีสถานการณ์ท่ีเอ้ืออ านวยมนุษย์จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพไปในทิศทางที่เหมาะสม
กับ ความสามารถของแต่ละบุคคลไปสู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง (Self – Actualization) และแบบ
แนวคิดปัญญาพฤติกรรมนิยม (Cognitive behavioral therapy) ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้
ค าปรึกษารายบุคคลพบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสนใจที่จะพัฒนาและเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดี จึงท า
ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกลุ่มทดลองมีทักษะการมองโลกในแง่ดี สูงกว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคล ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
วราภรณ์ ผาทอง (2548) ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี  ที่มีผลต่อการมองโลกในแง่ดี
และความสุขในชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หลังการทดลองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแง่ดี มีการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึง
กล่าวได้ว่าการมองโลกในแง่ดีสามารถน าไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้นั้นเป็นความสุขพ้ืนฐานภายใน ซึ่งจิตใจ
สามารถสัมผัสได้ทุกเวลาถ้าพร้อมไม่ต้องอาศัยกระบวนการรับรู้ที่ขึ้นต่ออารมณ์ของโลกภายนอกเป็น
ความสุขท่ีท าให้ชีวิตนี้มีความเป็นอิสระ วิมุตติ ความสงบ สันติ ความสะอาด วิสุทธิและความสว่างปัญญา 
(พุทธทาสภิกขุ 2548) 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. สามารถให้หน่วยงานที่ให้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ทั้งแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังน าไปพัฒนาศักยภาพด้านการมองโลกในแง่ดีและความสุขที่แท้จริง โดยผู้ที่มีความ
สนใจน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลนี้ไปใช้ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ และ
ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้เทคนิค ฝึกการใช้เทคนิคต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้
ค าปรึกษาก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือท าให้การจัดโปรแกรมการให้ค าปรึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ผลจากการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพื่อเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดี
ที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการให้
ค าปรึกษารายบุคคลในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดี
ที่มีต่อความสุขที่แท้จริงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counseling) เพ่ิมเติมเพ่ือ
เสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามแนวคิดทฤษฎีการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มได้และเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพ่ิมเติม 

2. ควรมีการติดตามผลหลังจากที่ได้รับการเข้าโปรแกรมแล้วเป็นระยะทุก 2 เดือน หลังจากที่
ได้รับการทดลองแล้วว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองมีการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และเมื่อด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ อีกจะมีการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่
แท้จริงเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดรูปแบบและเทคนิคการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาที่
เหมาะสมในครั้งต่อไป 

3. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการให้
ค าปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการมองโลกในแง่ดีที่มีต่อความสุขที่แท้จริงของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ดังนั้นเพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมด้วยวิธี
เชิงคุณภาพ เพ่ือท าให้มองเห็นประสบการณ์หรือปรากฎการณ์เชิงคุณภาพของกลุ่มผู้ดูแลผู้ ป่วย อีกทั้งยัง
ช่วยให้เข้าใจประสบการณ์การกล้าเผชิญปัญหาสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการมองโลกในแง่ดีจนน าไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่  เขต

คลองเตยที่เกี่ยวข้องกับ 1) ระดับความชอบเสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ ความ
ภาคภูมิใจตนเอง กับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบเสี่ยงทาง
เพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ ความภาคภูมิใจตนเอง กับการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ 3) อ านาจพยากรณ์ของการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ตามตัวแปรความชอบเสี่ ยง
ทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ ความภาคภูมิใจตนเอง  กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กหญิงวัยรุ่นใน
พ้ืนที่เขตคลองเตย ที่มีอายุระหว่าง 12 – 14 ปี จ านวน 320 คน ได้มาจากการสุ่ม เลือกชุมชมจาก 41 
ชุมชน มาเป็น 5 ชุมชน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมืองานวิจัย เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย 
1) การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 2) ความชอบเสี่ยงทางเพศ 3) การควบคุมตนเอง 4) ค่านิยม
ทางวัตถุ 5) ความภาคภูมิใจตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็น มาตราประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ตลอดจนการหาสมการท านาย ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับ
ค่าเฉลี่ยของการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ 2.71 ค่านิยมทางวัตถุเท่ากับ 1.80 ความ
ภาคภูมิใจตนเองเท่ากับ 4.03 การควบคุมตนเองเท่ากับ 3.91 ความชอบเสี่ยงทางเพศเท่ากับ 2.10 2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างความชอบเสี่ยงทางเพศกับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ  .53 
ค่านิยมทางวัตถุกับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ .34 และความภาคภูมิใจตนเองกับการ
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ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ .16 3) อ านาจพยากรณ์ของการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความชอบเสี่ยงทางเพศ และค่านิยมทางวัตถุของ
เด็กหญิงในพ้ืนที่เขตคลองเตย สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ คือ Y = .31 + .84 X1 + .31 X3 และ
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ คือ Y/ = .59 X1

/ + .27 X3
/
 

 
ค าส าคัญ : การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์, เด็กหญิงวัยรุ่น, พ้ืนที่เขตคลองเตย 

 
Abstract 
 The purpose of this research was a correlation study. The objectives were to 
study about the teenage girls in Klong Toey area as related to: 1) preferential sexual risk, 
self – controlled, materialistic values, self – esteem and acceptance of sexual behavior, 2) 
the relationship between preferentialsexual risk, self – controlled, materialistic values, self 
– esteem and acceptance of sexual behavior, 3) The predictive power of accepting sexual 
behavior according to preferential sexual risk variables, self – controlled, materialistic 
values, self – esteem of the sample group was 320 teenage girls in the Klong Toey area, 
aged between 12 – 14 years old whichThe 5 communities were redomly selected out of 
41 communities by simple random method. the research tools were a questionnaire which 
was divided into 2 parts. Part 1, involved Personal Information Questionnaire and Part 2, 
Questionnaire was Psychological Factors which includes 1) acceptance of sexual behavior 
2) preferential sexual risk 3) self – controlled, 4) materialistic values, 5) self – esteem. The 
researcher created a 5 – level estimation section. The statistics used in the analysis were 
mean, standard deviation, Pearson’s simple correlation and multiple linear regression 
analysis using Stepwise method and predictive equation. The results of the study showed 
that 1) The average level of acceptance of sexual behavior behaviors was 2.71, material 
values were 1.80, self – esteem was 4.03, self – control was 3.91 and preferential sexual 
risk was 2.10. 2) The Relationship between preferential sexual risk appetite and acceptance 
of sex behavior was.53, objective valves and acceptance of sexual behavior was .34, self 
– esteem and acceptance of sexual behavior was equal .16. 3) The predictive power of 
accepting sex behaviors with statistical significance at .01 level was preferential sexual risk, 
and material values of teenage girls in the Klong Toey area. Multiple linear regression 
equations was Y = .31 + .84 X1 + .31 X3 and multiple linear regression equations are Y/ = 
.59 X1

/ + .27 X3
/ 

 
Key words: The Acceptance of Sexual Behavior, Teenage Girls, the Klong Toey Area 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่รับเอาค่านิยมความเป็นสากล ทั้งจากตะวันตก และตะวันออก 

มาเชื่อมโยงกับวิถีความเป็นไทย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสังคมวัยรุ่น ที่มีอิสระเสรีในเรื่อง
เพศ วัยรุ่นยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก โดยขาดการไตร่ตรองถึงความเหมาะสม (ภานุมาศ เสนีย์ศรีสกุล , 
2554) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างทั่วถึง โดย
ไม่จ ากัดพ้ืนที่และเวลา เช่นเดียวกับเรื่องราวทางเพศที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กหญิงวัยรุ่นมี
ความเคยชินในเรื่องเพศ เกิดการยอมรับพฤติกรรมการ มีเพศสัมพันธ์ว่าเป็นเรื่องปกติ  

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ เด็กจะพ้นความเป็นเด็ก ก็ต่อเมื่อมี
พัฒนาการทางเพศสมบูรณ์ และสามารถสืบพันธุ์ได้ การย่างเข้าสู่วัยรุ่น เริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปี หรือเรียกว่า 
“วัยแรกรุ่น” และจะเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุ 13 ปี ขึ้นไป การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย ก่อให้เกิด
ปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เช่น ปัญหาพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอน 
(ล าเจียก ก าธร, 2557) ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของวัยรุ่นท าตามอารมณ์ ด้อยทักษะการควบคุม
ตนเอง ท าให้เกิดการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยง่าย การรับสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเหตุจูงใจให้มีโอกาสเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน 
เป็นปัญหาวิกฤตส าหรับประเทศไทยเนื่องจากพัฒนาการของการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วขึ้น นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย วัยรุ่นต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม วัยรุ่นต้อง
ปรับตัวกับสภาพอารมณ์ที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ความอยากรู้อยากลองเรื่องเพศ ความสับสน ใน
บทบาทระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ วัยนี้สังคมเพ่ือนมีอิทธิพลสูงต่อความคิด (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) วัยรุ่นยังขาดการความภาคภูมิใจในตนเอง โดยทางจิตวิทยายอมรับ
ว่า ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นปัจจัยส าคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคล หากบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีคุณค่าจะเป็นพ้ืนฐานของการมองชีวิต (ณัฐพล แจ้งอักษร, 
2561) รวมถึงความสามารถในการควบคุมตนเองซึ่ง เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยเริ่มจาก
บุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลสามารถควบคุมตนเองได้ บุคคลสามารถที่จะประสบความส าเร็จไม่ว่าจะเป็น
ด้านการงานครอบครัว หรือแม้การศึกษา (ทราย ศรีเงินยวง, 2559)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วิพรรษา ค ารินทร์ (2558) กล่าวว่า 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุมา
ภรณ์ ภัทรวาณิชย์ (2557) กล่าวว่า การชอบความเสี่ยงในพฤติกรรมเพศสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อเจตคติทาง
เพศของวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง ไพจิต ภูแช่มโชติ และวิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ (2555) กล่าวว่าพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุ่น ทั้งการแต่งกายเปิดเผยสัดส่วนตามแฟชั่น การเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน และการดู
สื่อลามก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น รวมถึงรายงานการ
วิจัยของ กองวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (2559) พบว่า เจตคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ความชอบเสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง และการจัดการกับความเครียด เป็นตัว
แปรส าคัญที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น การศึกษาและข้อมูล
จากองค์กรดังกล่าวบ่งชี้ถึงความชอบเสี่ยงทางเพศ ที่สะท้อนจากการรับสื่อกระตุ้นอารมณ์ การรวมกลุ่ม
ของวัยรุ่นมีการเสพสิ่งมึนเมา และปฏิบัติตัวอย่างเปิดเผยทางเพศระหว่างชายหญิง ท าให้การยอมรับ
พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นเป็นไปโดยง่าย และมีแนวโน้มของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพ่ิมขึ้น 

จากสถิติส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2559) พบว่า ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มีปริมาณการเคยมีเพศสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น ดังเห็นได้จากในปี  พ.ศ. 2553 ที่พบว่า 
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นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 15.50 และในปีพ.ศ. 2558 นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
ร้อยละ 17.20 – 18.20 ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ของเด็กหญิงวัยรุ่นที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

พ้ืนที่เขตคลองเตยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ก่อให้เกิด
ปัญหามากตามมา หนึ่งในปัญหาส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นที่ส าคัญ คือ ปัญหาทางเพศ จากปัจจัยเสี่ยง และ
การถูกชักจูงให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (ปวีร์ ปรีชาชาญ , 2552) หรือ กรณีการตั้งครรภ์ในเด็กหญิง
วัยรุ่นที่เป็นปัญหาในสังคม มูลนิธิดวงประทีปประสบปัญหาภายใต้โครงการของเด็กวัยรุ่นในพ้ืนที่เขต
คลองเตย เช่น เด็กหญิงวัยรุ่นบางรายแต่งตัวเปิดเผยสัดส่วน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น มี
ครอบครัวตั้งแต่เด็ก (ปวีร์ ปรีชาชาญ 2552) ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหา และความส าคัญในการศึกษาปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่ เขตคลองเตย 
ตลอดจนสามารถเข้าใจ และน ามูลเหตุปัจจัยทางจิตวิทยาเหล่านี้ไปอ้างอิง เพ่ือให้ความรู้ ความช่วยเหลือ 
พัฒนาวิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นในประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความชอบเสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ ความภาคภูมิใจ
ตนเอง กับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบเสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ  
ความภาคภูมิใจตนเอง กับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นที่เขตคลองเตย 
 3. เพ่ือศึกษาอ านาจพยากรณ์ของการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ตามตัวแปรความชอบ
เสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ ความภาคภูมิใจตนเอง ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขต
คลองเตย และสมการท านาย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ความชอบเสี่ยงทางเพศ และค่านิยมทางวัตถุกับการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่คลองเตยมีความสัมพันธ์เชิงบวก 

สมมติฐานที่ 2 การควบคุมตนเอง และความภาคภุมิใจในตนเองกับการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นท่ีคลองเตยมีความสัมพันธ์เชิงลบ 

สมมติฐานที่ 3 ความชอบเสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ และความภูมิใจ
ตนเองสามารถพยากรณ์การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย ที่มีอายุระหว่าง 12 – 
14 ปี จ านวน 1,527 คน (กรมการปกครอง, 2561) ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนทั้งหมด 41 ชุมชน 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย ที่มีอายุ
ระหว่าง 12 – 14 ปี ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การค านวณด้วย
สูตรค านวณของ Yamane (Yamane, 1970) โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนไว้ที่ .05 ได้ขนาดตัวอย่าง 
320 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตามข้ันตอนจากชุมชนในเขตคลองเตยจ านวน 41 ชุมชน (ส านักงาน
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เขตคลองเตย, 2561) ดังนี้ วิธีการสุ่มชุมชนแบบง่าย (Simple Random Sampling) วิธีการจับฉลากเพ่ือ
เลือกชุมชน โดยสุ่มจับฉลากจาก 41 ชุมชน ให้เหลือเพียง 5 ชุมชน โดยทุกครั้งที่จับฉลากแล้วน าฉลากที่ได้
กลับคืน ชุมชนที่เลือกได้ คือ (1) หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ (2) คลองเตยล็อค 4 – 5 – 6 (3) โรงหมู (4) 
คลองเตยล็อค 1 – 2 – 3 และ (5) ตลาดท่าเรือคลองเตย จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ 
เป็นตัวแทนของกลุ่มในแต่ละชุมชน รวมทั้งหมด 320 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ความชอบเสี่ยงทางเพศ 2) การควบคุมตนเอง 3) ค่านิยมทางวัตถุ  

4) ความภาคภูมิใจตนเอง  
ตัวแปรตาม ได้แก่ การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  
 1. การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ที่ดีต่อเพศสัมพันธ์ เป็น
การประมวลผลข้อมูลเชิงบวก มีค่านิยมกลุ่มเก่ียวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ เกิดเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคล
มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
 2. ความชอบเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ การยอมรับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ ของมึนเมา การรับสื่อที่กระตุ้นอารมณ์เพศ 
การแตะต้องสัมผัสร่างกายระหว่างชายหญิง การแต่งกายเปิดเผยสัดส่วน  
 3. การควบคุมตนเอง หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความคิด ความรู้สึก และการกระท า
ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเผชิญปัญหา อุปสรรคใด หรือ อยู่ในสถานการณ์ท่ีเกิดความขัดแย้ง
ในใจ  
 4. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ความคิด ความรู้สึกท่ีให้คุณค่าต่อวัตถุมากกว่าตัวบุคคลได้แก่ เครื่อง
แต่งกาย เครื่องใช้ เครื่องประดับ การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
 5. ความภาคภูมิใจตนเอง หมายถึง การตัดสินคุณค่าของตัวบุคคล การแสดงออกในรูปของเจตคติ 
ที่บุคคลนั้น มีต่อตนเอง ประเมินตนเองว่ามีคุณค่า นับถือตนเอง และเคารพในศักดิ์ศรีแห่งตน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 14 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2548 – 
2550) โดยเป็นเพศหญิง และพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตคลองเตยไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 38 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 
ทฤษฎีของปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ อธิบายได้ด้วย แนวคิดจิตวิเคราะห์ของฟ
รอยด์ ที่กล่าวถึง พัฒนาการบุคลิกภาพในขั้นที่ 5 คือ วัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่สนใจเพศตรงข้าม มี
พัฒนาการทางร่างกายเปลี่ยนแปลง เป็นวัยที่มีความพึงพอใจในเพศตรงข้าม มีความต้องการทางเพศสูง 
จนถึงระดับสามารถสืบพันธุ์ได้ จึงเป็นช่วงวัยที่มีการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์  

ทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบเสี่ยงทางเพศ มาจากแนวคิดเกี่ยวกับ อารมณ์ที่รุนแรงของวัยรุ่น เฮอร์
ลอค Hurlock. (1967: p. 122) เรียกวัยนี้ว่าเป็นวัยพายุบุแคม (storm and stress) หมายถึง การมี
อารมณ์ที่รุนแรงเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง บางครั้งจึงเกิดความขัดแย้งกับบุคคลอื่นได้ง่าย เป็นวัยที่
ง่ายต่อการยั่วยุ หรือ ถูกชักน าให้รู้สึกอยากลองสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบครอบ 
ท าให้การแสดงพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ผิด โดยเฉพาะพฤติกรรมของวัยรุ่นสนใจเรื่องทางเพศใน
ทุกด้านอย่างมาก มีความอยากรู้เห็น อยากลอง ได้แก่ ความสนใจต่อเพศตรงข้าม อยากมีคู่รักหรือแฟน มี
ความรู้ ความต้องการทางเพศรุนแรง  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง มาจากทฤษฎีแบนดูร่า (Bandura, 1977: p. 140) กล่าวถึง 
การควบคุมตนเอง ว่า ความสามารถในการก าหนดความคิด ความรู้สึก และการกระทาให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเผชิญปัญหา อุปสรรคใด หรือ อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้ง ทฤษฎีแบนดูร่า 
อนุมานได้ว่า วัยรุ่นที่มีการควบคุมตัวเองได้ในระดับที่ดี สามารถละเว้นการกระท า ไม่เหมาะสม สามารถมี
เหตุผล และมีความอดทน เพ่ือให้เกิดผลดีตามที่ต้องการ หรือ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้ และเมื่อ
วัยรุ่นต้องเผชิญกับ ปัญหา อุปสรรค หรือ อยู่ในภาวะที่เกิดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับ ผลของพฤติกรรมที่มาจากประสบการณ์การสังเกตตัวแบบ อาจสนับสนุน
ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงลบของปัจจัยการควบคุมตนเองกับการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น  

ทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยมทางวัตถุ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกต อัลเบิร์ต แบนดูรา (อ้างถึงใน
จุฑารัตน์ เอ้ืออานวย, 2553: น.122) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของบุคคล เกิดจากการสังเกตตัว
แบบ หรือ การเลียนแบบจากตัวแบบ บุคคลก็มีแนวโน้มที่ลอกเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งได้รับความสนใจ
เช่นเดียวกับ ภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์ (2559) กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นปัจจุบันมีทั้งเน็ตไอดอล และดารา นักร้อง
เป็นตัวแบบที่มีอิทธิพล การแสดงออกของตัวแบบเหล่านี้บนสื่อสามารถ ก่อให้เกิดการยอมรับ การตั้งใจ
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ติดตาม จดจ า เริ่มเลียนแบบพฤติกรรมที่สนใจทั้งเชิงสร้างสรรค์ และที่ไม่สร้างสรรค์รวมถึง อาจเป็นการ
ท าลายวัฒนธรรมอันดี เช่น การนาเสนอรูปร่างในลักษณะ ที่ก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมทางเพศ การ
แสดงออกทางเพศสัมพันธ์ การให้คุณค่าหญิง หรือ ชายในทางไม่ถูกต้อง การตกแต่งประดับร่างกาย หรือ 
การแสดงออกถึงความก้าวร้าวรุนแรง ส่งผลให้วัยรุ่นเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่งจาก
คนที่ตนเองให้ความสนใจ และอาจเกิดผลเสียระยะยาวต่อตนเองและคนใกล้ชิดได้  

ทฤษฎีเกี่ยวกับความภาคภูมิใจตนเอง (Self – Esteem) ของบุคคลเป็นการตัดสินคุณค่าของตัว
บุคคล และการแสดงออกในรูปของเจตคติที่บุคคลนั้นมีต่อ ทฤษฎีของมาสโลว์ กล่าวถึง ความภาคภูมิใน
ตัวเองไว้ในขั้นที่ 4 ของทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1943) คือ ความต้องการที่
จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นที่น่า
เคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้อ่ืน ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีตา
แหน่งฐานะ บุคคลที่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้จะมีความพึงพอใจหรือความสุขส่วนตัว
เกี่ยวกับตัวเอง โดยความภาคภูมิในตัวเองได้มาจาก การสะท้อนภาพจากบุคคลอ่ืนการยอมรับตนเอง ขั้น
พ้ืนฐานการยอมรับตนเองอย่างมีเงื่อนไข การประเมินตนเองการเปรียบเทียบตนจริงกับตนในอุดมคติ 
ลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดีพอใจ และเคารพตนเอง มีความสุขในการใช้ชีวิตมี
เป้าหมายในชีวิต กระตือรือร้น มานะพยายาม บุคคลมีที่มีความภาคภูมิใจตนเองสูง อาจมีอ านาจเหนือ
ผู้อ่ืน อาจนาไปสู่การยอมรับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์สูง หรือ อาจเป็นไปในทางตรงข้าม 
ทฤษฎีมาสโลว์สามารถอธิบายความสาคัญปัจจัยความภาคภูมิใจตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยต่อ 
การยอมรับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  
 
เครื่องมือการวิจัย  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ (เกิดปีพ.ศ.) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยทางจิตวิทยา 5 ด้าน ได้แก่ การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
ความชอบเสี่ยงทางเพศ การควบคุมตนเอง ค่านิยมทางวัตถุ ความภาคภูมิใจตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้คะแนนตามล าดับดังนี้ ถ้าเป็นข้อความ
ทางบวก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน และลดลงมาตามล าดับจนถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง" คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และถ้าเป็นข้อความทางลบให้ คะแนนตรงกันข้ามกับข้อความทางบวก 
 
วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต ารา วิทยานิพนธ์ เพ่ือก าหนดนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปรน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างข้อค าถามตามนิยามปฏิบัติการ ข้อค าถาม 5 ด้าน รวม 80 ข้อ ได้แก่ 1) การยอมรับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ จ านวน 16 ข้อ 2) ความชอบเสี่ยงทางเพศ จ านวน 16 ข้อ 3) การควบคุม
ตนเอง จ านวน 16 ข้อ 4) ค่านิยมทางวัตถุ จ านวน 16 ข้อ 5) ความภาคภูมิใจตนเอง จ านวน 16 ข้อ 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหาว่าตรงกับที่นิยามในนิยามปฏิบัติการหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบภาษา ต่อจากนั้น
น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมา ค านวณหาค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence) 
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โดยข้อความทั้งหมดต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ตัดข้อที่ไม่สอดคล้อง แล้วน าไป
ทดลองใช้ 2) น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try – out) กับเด็กหญิงวัยรุ่น
ในพ้ืนที่เขตคลองเตยจ านวน 25 คนที่เหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดย
ใช้Corrected item – total correlation เลือกข้อที่มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ได้1) การยอมรับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ จ านวน 5 ข้อ 2) ความชอบเสี่ยงทางเพศ จ านวน 7 ข้อ 3) การควบคุมตนเอง จ านวน 6 
ข้อ 4) ค่านิยมทางวัตถุ จ านวน 6 ข้อ 5) ความภาคภูมิใจตนเอง จ านวน 6 ข้อ ต่อจากนั้นน าไปหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยมีค่าความเชื่อมั่น 1) การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ .86 2) ความชอบเสี่ยงทางเพศ
เท่ากับ .80 3) การควบคุมตนเองเท่ากับ .82 4) ค่านิยมทางวัตถุเท่ากับ .85 5) ความภาคภูมิใจตนเอง
เท่ากับ .87 รวมเท่ากับ .90  
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน
เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ 
Stepwise 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย โดยการหา
ค่าความถ่ีและร้อยละ พบว่าเด็กหญิงส่วนใหญ่มีอายุ 14 ปี (พ.ศ. 2548) มีจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.25 อายุ 12 ปี (พ.ศ. 2550) มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 รองลงมา อายุ 12 ปี (พ.ศ. 2550) 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และอายุ 13 ปี (พ.ศ. 2549) จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.19 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 หาระดับของตัวแปรที่ศึกษาของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย พบว่า เด็กหญิง
วัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตยมีค่านิยมทางวัตถุ มีความภาคภูมิใจตนเองอยู่ระดับมาก ส่วนการควบคุมตนเอง 
และการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์อยู่ระดับปานกลาง แต่ความชอบเสี่ยงทางเพศอยู่ระดับต่ า  

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ตัวแปรที่ท านายการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่น ใน
พ้ืนที่เขตคลองเตย โดย  

3.1) หาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามพบว่าความชอบเสี่ยงทางเพศมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในเชิงบวกมากที่สุด  (r 
เท่ากับ .53 p<.01) รองลงมาคือค่านิยมทางวัตถุมีความสัมพันธ์กับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ในเชิงบวก (r เท่ากับ .34 p<.01) ความภาคภูมิใจตนเองมีความสัมพันธ์กับการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ในเชิงบวก (r เท่ากับ .16 p<.01) ในขณะที่ตัวแปรการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

3.2) การวิเคราะห์เพ่ือค้นหาตัวท านายที่มีนัยส าคัญ หรือมีประสิทธิภาพสูงในการ
ท านายการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการใช้วิเคราะห์แบบ 
stepwise เป็นการใช้ตัวแปรทั้งหมด เพื่อท านายการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิง
วัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตย 

ล าดับ ตัวแปรท านาย b   R R2 t p 
1 ความชอบเสี่ยงทางเพศ (X1) 0.84 0.59 0.53 0.28 12.73 .01 
2 ค่านิยมทางวัตถุ (X3) 0.31 0.27 0.60 0.36 5.94 .01 
a = – .31, R = .60, R2 = .36, SE = .76 

  
จากตาราง 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตัวท านาย จ านวน 2 ตัวที่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 หรือมีประสิทธิภาพสูงในการท านายการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
ได้แก่ ความชอบเสี่ยงทางเพศ เป็นตัวแปรแรกที่มีอิทธิพลสูงสามารถเข้าท านายการยอมรับพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ์ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชื่อมั่นได้ร้อยละ 28 และตัวท านายตัวที่สองคือ 
ค่านิยมทางวัตถุ มีอ านาจในการท านาย เชื่อมั่นได้ร้อยละ 36 สามารถร่วมกันท านายกับความชอบเสี่ยง
ทางเพศ โดยอ านาจในการท านายเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณระหว่างการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิง
วัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตยกับตัวท านายทั้ง 2 ตัวเป็น .60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นตัว
ท านายทั้ง 2 ตัวนี้ ได้แก่ ความชอบเสี่ยงทางเพศ ค่านิยมทางวัตถุ สามารถร่วมกันท านายการยอมรับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ได้สอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วน ส าหรับตัวแปรการควบคุมตนเองและ
ความภาคภุมิใจตนเอง ไม่สามารถเข้าไปท านายการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ได้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานบางส่วน ดังนั้นสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

สมการการท านายในรูปคะแนนดิบ   Y = .31 + .84 X1 + .31 X3  
สมการการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน  Y/ = .59 X1

/ + .27 X3
/ 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับ ความชอบเสี่ยง
ทางเพศ ค่านิยมทางวัตถุ และความภาคภูมิใจตนเอง พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ล้วนไม่มีความส าคัญทางสถิติกับการควบคุมตนเอง 
 ความชอบเสี่ยงทางเพศมีความสัมพันธ์มากที่สุดในเชิงบวกกับการยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ เนื่องจากเด็กหญิงวัยรุ่นมีพฤติกรรมความชอบเสี่ยงทางเพศ มักมีการแต่งกายเปิดเผยสัดส่วน 
นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งท าให้ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ ประกอบกับการเปิดรับสื่อที่กระตุ้นอารมณ์เพศทั้งทางตรง และทางอ้อมจึงพบได้โดยง่าย ซึ่ง
ส่งผลต่อการมีอิทธิพลต่อการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์สูง  
 ตัวแปรตัวที่ 2 คือ ค่านิยมทางวัตถุมีความสัมพันธ์เชิงบวกรองลงมากับารยอมรับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ เนื่องจาก หากความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกของบุคคลที่ให้คุณค่าต่อวัตถุมากกว่าต่อ
จิตใจ หรือความเป็นมนุษย์ ยอมท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุแบรนด์เนม จนกระทั่งการยอมรับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งความเชื่อจะส่งผลกระทบอย่างมาก เพราะหากบุคคลนั้นมีความเชื่อแบบใด 
ก็จะใช้ชีวิตตามความเชื่อแบบนั้น 
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 ตัวแปรที่ 3 คือ ความภาคภูมิใจตนเองมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการยอมรับพฤติกรรม การมี
เพศสัมพันธ์ ซึ่งผลที่ได้รับนี้ค้านกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ว่า ความภาคภูมิใจมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการ
ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ผลที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก เด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นที่เขตคลองเตยไม่ได้
มองว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไร และส่งผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบันหรืออนาคตแต่อย่างใด  
 ตัวแปรสุดท้าย คือ การควบคุมตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับพฤติกรรม  การมี
เพศสัมพันธ์ แม้ว่าเด็กหญิงวัยรุ่นในพ้ืนที่เขตคลองเตยจะสามารถควบคุมตนเองได้ดี แต่หากมองว่าการ
ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หรือผิดปกติอะไร จึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องควบคุม
ตนเองจากการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ จึงค้านกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า การควบคุมตนเองมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  สรุปได้ว่า  
ตัวแปรต้นที่เข้าไปท านายการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มี 2 ตัวแปรอิสระ คือ ความชอบเสี่ยง
ทางเพศ และค่านิยมทางวัตถุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐและอกชนที่ เกี่ยวข้องกัยวัยรุ่น สื่อ ชุมชน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว น าผลของข้อมูลเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการยอมรับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์และความชอบเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จัดท าโครงการให้ความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต และ
แนวทางป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ให้กับวัยรุ่น 
 
ข้อเสนอแนะในการน าท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์  ของ
เด็กหญิงวัยรุ่นในเขตพ้ืนที่อ่ืน 
 2. ควรมีการติดตามผลในอีก 5 ปีเพ่ือท าการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ และศึกษาการป้องกัน
ตนเองต่อการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในเขตคลองเตย 
 3. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านคามคิดเห็นและมุมมองของวัยรุ่นใน
เรื่องพฤติกรรมทางเพศ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้ งนี้มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือ  1) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองกับเกณฑ์ 2) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการสุม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) จาก
ห้องเรียนจ านวน 8 ห้อง ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 และ 6/4 จ านวนนักเรียน 58 คน หลังจาก
นั้นใช้ข้อสอบมาตรฐาน (Standard Test) ที่ดัดแปลงจาก Cambridge University Placement Test 
จ านวน 30 ข้อ ในการแบ่งระดับความสามารถของนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A 
กลุ่ม B และกลุ่ม C หลังจากนั้นท าการ Random Assignment อีกครั้งได้นักเรียนกลุ่ม B ซึ่งมีนักเรียน
จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการทดลองโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – 
Experimental Research) แบบอนุกรมเวลา One – Group Time Series Design ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง จ านวน 20 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 45 นาที มีการวัดพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความ
จ านวน 4 ครั้ง หลังนักเรียนรู้จบหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดเอาไว้ (3 สัปดาห์/1 ครั้ง) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษจ านวน 2 ชุด (ก่อน
เรียน – หลังเรียน และระหว่างเรียน) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วนประกอบที่มีค่าความเชื่อมั่น
ของเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบ t – test for dependent sample, 
t – test for one group และแบบความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One way ANOVA with repeated) และ
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้กราฟเส้น ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลังสูงกว่าก่อนการทดลอง และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก, การเขียนสรุปความ 

Received: June 19, 2019; Revised: Februry 15, 2020; Accepted: April 21, 2020 

mailto:pong_eng50@hotmail.com


วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 45 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) to compare between the pretest and the 
posttest of an English summary writing ability with the criteria 2) to study a development 
of English summary writing ability from Satit Prasarnmit Demonstration School that 
enrolled English course in the second semester of academic year 2018 which taught 
through Graphic Organizer Instructional Model. The cluster random sampling was used of 
this study based on sampling unit from eight classrooms into two classrooms (6/3 and 
6/4), used a modified standard test, Cambridge University Placement Test with 30 
questions, to divide students into three groups as A, B, and C, and used the random 
assignment method to select the samples. The B group of 10 sixth grade students as the 
sample. One group time series design was used in the study. The teaching experiment was 
conducted in 20 weeks with 40 teaching times. Four repetition times were provided in this 
research (three weeks/1 time) after end of unit of learning. The research instruments 
included summary writing ability test with analytical rubric scoring with a reliability of 0.81. 
ANOVA with repeated measures, t – test for dependent sample and one group, mean, 
standard deviation and line – graph plotting were statistically used for data analysis. The 
results of this study revealed that: 1) the sixth grade students’ posttest in English summary 
writing was higher than the pretest and passed the criteria at the .05 level of significance. 
2) The students’ English summary writing showed significantly higher development at 
the .05 level of significance.  
 

Key words: Graphic Organizer Instructional Model, Summary writing 
 
บทน า 

การเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับการเรียนรู้และการแสดงออกถึงสิ่งที่ผู้เรียนรู้ คิด ประสบการณ์ 
และบันทึกความรู้ในสาขาต่างๆ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเขียนจึงเป็นการสื่อสารที่ช่วยถ่ายทอด
ความรู้และช่วยขยายความคิดซึ่งคงทนกว่าการส่งสารด้วยการพูด การเขียนไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความรู้และแสดงออกทางความคิดเท่านั้น ยังท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลายประการ ช่วยเสริม
และฝึกหลักการใช้ภาษา ส านวน และค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปแล้วให้เกิดความเข้าใจและใช้ได้อย่าง
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น (Bai, 2018; Raimes, 1983; สุจริต เพียรชอบ, 2540; อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์, 2559) 
 จากความส าคัญของการเขียนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า หลักสูตรมีความต้องการเกี่ยวกับการเขียน 2 ประการ คือ 1) การ
เขียนให้ข้อมูลต่างๆ และ 2) การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณา
จากหลักสูตรฯ แล้วพบว่า มีความต้องการให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปเรื่องราวจากสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
ต่างๆ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นของเรื่องต่างๆ ได้ ดังนั้นจึง
ท าให้การเขียนสรุปความเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่ต้องพัฒนาให้เกิดกับนักเรียนตามหลักสูตรฯ ส่วนระดับ
ความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรฯ ที่ได้ก าหนดเอาไว้ คือ การ



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 46 
 

เขียนประโยคความเดียวและประโยคผสมอย่างง่ายได้ สามารถสื่อสารเป็นที่เข้าใจ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CEFR) ที่ได้ก าหนดระดับความสามารถของ
นักเรียนประถมศึกษาให้อยู่ระดับ A1 ซึ่งหากพิจารณาจากหลักสูตร และกรอบแนวคิดของ CEFR เกี่ยวกับ
การเขียนพบว่า การเขียนเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เขียนสรุปความรู้หรือความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้จากพันธกิจหลักของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) มีความต้องการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักคิด และสามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และ
ความรู้ต่างๆ ผ่านกระบวนการเขียน ดังนั้นท าให้การเขียนในลักษณะสรุปความรู้หรือข้อคิดต่ างๆ จึงเป็น
เป้าหมายหลักของนักเรียนและโรงเรียนสาธิตฯ อีกทั้งการเขียนสรุปความรู้ต่างๆ จึงเป็นกระบวนการที่
แสดงให้ครูทราบถึงระบบความคิดและความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม), 2561) ดังนั้นการเขียนจึงเป็น
ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะดังกล่าว  แต่จากการสังเคราะห์ปัญหา
ของการเขียนนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้กล่าวถึงปัญหาของการเขียนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาไว้คือ 1) นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาค่อนข้างน้อย เช่น การเลือกใช้ไวยากรณ์
และค าศัพท์ การสะกดค า การใช้เครื่องหมาย และอักษรพิมพ์ใหญ่ 2) การเรียบเรียงความคิดในการเขียน 
การขาดความเชื่อมโยง หรือความสัมพันธ์ของใจความหลัก และประการที่ส าคัญคือ 3) ขาดกระบวนการ 
วิธีการ และเทคนิคการสรุปความท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาหรือสาระนั้นๆ การคัดลอกจากต้นฉบับในงานเขียน 
และไม่สามารถสรุปใจความหลักจากสิ่งที่อ่านและฟังได้ 4) การจัดการเรียนการสอนเขียนในห้องเรียน
ยังคงเน้นการเขียนในลักษณะร่วมชั้น (Whole class) ซึ่งขัดแย้งกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่มี
ความแตกต่างในเรื่องของความสามารถและความถนัดแต่ละด้าน  ตลอดจนวิธีการสอนของครู (เบ็ญจา 
ลาภโสภา, 2548; พระชัษษพณขิ์ สุรปญฺโญ, 2559; ลัดดา หวังภาษิต, 2546; ปัญจลักษณ์ ถวาย, 2557; 
ปรวิศา น าบุญจิตร, 2558; ภัคนิษฐ์ วรรณเฉลิม, 2555; ธัญลักษณ์ มณีโชติ, 2559; Graham & Harris, 
2002) 
 จากการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุป
ความมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การ
ใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) สามารถแก้ไขปัญหาการสรุปความรู้ต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายได้ และ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการเขียนสรุปความได้ ซึ่งผังกราฟิกเป็นแผนที่ทางความคิดซึ่ง
ประกอบด้วยความคิดหรือข้อมูลที่ส าคัญที่เชื่อมกันอยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นโครงสร้างองความรู หรือ
เนื้อหาสาระนั้นๆ (สุวิทย์ มูลค า, 2547; Clark, 1991) ซึ่งการใช้ผังกราฟิกนักเรียนจะต้องน าข้อมูลหรือ
ความรูจากแหลงต่างๆ มาท าจัดกระท า ส่งผลให้นักเรียนต้องใช้ทักษะการคิดควบคูกันไปด้วย เซน การ
สังเกต การเปรียบเทียบการแยกแยะ การจัดประเภท การเรียงล าดับ การใช้ตัวเลข การสรุป เป็นต้น 
จากนั้นจึงมีการเลือกรูปแบบเพ่ือน าเสนอข้อมูลที่จัดกระท าแล้วตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้
น าเสนอตองการ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2548) ผังกราฟิกสามารถช่วยให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในการเขียนดีขึ้น เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และจ าได้นานขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้เรียนประมวลมาอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย เนื้อหาเยอะ และเป็นเครื่องมือ
ทางการคิดได้ดี เนื่องจากการสร้างความคิดมีลักษณะเป็นนามธรรม จ าเป็นต้องมีการแสดงออกให้เห็นเป็น
รูปธรรมอีกด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2555; เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2556) นอกจากนี้การใช้ผังกราฟิกยังช่วย
ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการผลิตชิ้นงานและความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา เนื่องจาก
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นักเรียนเลือกใช้ผังกราฟิกตามความสนใจของตัวเอง สามารถตกแต่งชิ้นงานสรุปความได้อย่างอิสระ และ
ได้ฝึกใช้คิดค าที่หลากหลายระหว่างการเขียนของตนเอง จากการศึกษาของ Goss (2009) ได้น ารูปแบบผัง
กราฟิกไปประยุกต์ใช้กับการอ่านของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านดีขึ้น และยังช่วย
ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความหลักของเรื่องที่อ่านได้ดีเช่นกัน ท านองเดียวกับการศึกษาของ Miller (2012) 
ได้ใช้ผังกราฟิกในการพัฒนาการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ผังกราฟิกสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเขียนได้ดี และนักเรียนสามารถสะท้อนคิดในระหว่างการเขียน สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเขียนด้วยตนเองผ่านกระบวนการประเมินงานเขียนแบบ 6+1 เป็นกระบวนการพัฒนาการ
คิดควบคู่กับการเขียนของนักเรียน ส่วน Kansızoğlu (2017) ได้สังเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับผังกราฟิกกับ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด พบว่า ผังกราฟิกมีอิทธิพลต่อ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียน 
 ด้วยเหตุนี้จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการเขียนของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนสรุปความ ซึ่งเป็นการเขียนใน
ลักษณะสรุปเนื้อหาสาระต่างๆ ให้เข้าใจมากขึ้นและเป็นความรู้ระยะยาว โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยผัง
กราฟิก เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือทดสอบพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 

และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วย
ผังกราฟิก 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ผลส าเร็จของการวิจัยมีผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามความสนใจของนักเรียน และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
จัดการเรียนการสอนเขียน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องการเขียนของผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ต่างๆอย่างเข้าใจได้ด้วยตนเอง ผ่านการสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

2. การวิจัยครั้งนี้จะท าให้ผู้วิจัยทราบถึงการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 
กระบวนการท าวิจัยต่างๆ และการใช้วิจัยในการแก้ไขปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3. ได้ผลขององค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา
เรื่องของการเขียนสรุปความ และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้เกิดความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 การเรียนรู้มโนทัศน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท าได้โดยการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ ผังกราฟิกเป็นผังความคิดซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้ อมูลที่
ส าคัญ ที่เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้นั้นๆ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิค
หนึ่งที่นักเรียนสามารถน าใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหานั้นอย่างง่าย
ยิ่งขึ้น และสามารถจดจ าข้อมูลนั้นได้นานขึ้น อีกท้ังผังกราฟิกจะช่วยจัดข้อมูลให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ข้อมูลนั้นๆ มีลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการสร้าง
ความคิดซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ในสมอง จ าเป็นต้องมีการแสดงออกมาให้เป็นรูปธรรม ผังกราฟิก
เป็นรูปของการแสดงออกทางความคิดท่ีสามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบชัดเจน  
 การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างความรู้ของบุคคล ซึ่งต้องใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 4 
ขั้นตอนได้แก่ (1) การเลือกรับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน (2) การจัดระเบียบข้อมูลเข้าสู่โครงสร้าง (3) การบูรณา
การข้อมูลเดิม และ (4) การเข้ารหัสข้อมูลการเรียนรู้เพ่ือให้คงอยู่ในความจ าระยะยาว และสามารถเรียก
คืนมาใช้ได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ การให้นักเรียนมีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับโครงสร้างความรู้เดิมๆ และ
น าความรู้ความเข้าใจมาเข้ารหัสหรือสร้างตัวแทนทางความคิดท่ีมีความหมายต่อตนเองขึ้น จะส่งผลให้การ
เรียนรู้นั้นคงอยู่ในความจ าระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใช้ได้ ดังนั้นผังกราฟิกจะช่วยให้นักเรียนการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่จัดอย่างเป็นระบบ และน าเสนอเป็นแผนภาพในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
ที่เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น (ทิศนา แขมมณี , 2555: 234 – 235 อ้างอิงจาก Clark, 1991: 526 – 534; 
Joyce et., 1992: 159 – 165; Jones et., 1989: 20 – 25) จากการทดลองใช้ผังกราฟิกในการพัฒนา
ผู้เรียนในการอ่านและเขียนพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเพ่ิมขึ้น และมีทักษะการคิด 
ความคิดสร้างสรรค์ด้วย (Goss, 2009; Miller, 2012; Kansızoğlu, 2017) ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก มีพัฒนาการ
ความสามารถในการสรุปความภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 คู่แตกต่างกัน 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก มีความสามารถใน
การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลังสูงกว่าก่อนการทดลอง และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดเอาไว้ร้อยละ 80 
  
  

 

รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 
(Graphic Organizer Instructional Model) 

 

ความสามารถในการเขียน 
สรุปความภาษาอังกฤษ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 
(Quasi – Experimental Research) (วรรณี แกมเกตุ, 2555) แบบ One – Group Time Series Design 
ดังภาพที่ 2 
 

T1 X O1 X O2 X O3 X O4 X T2 
 

ภาพที่ 2 แบบแผนการทดลอง 
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ 

  T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน  
  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
  X  แทน รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก  
  O1 – 4 แทน การวัดพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความ  
  ผู้วิจัยเลือกใช้แบบแผนการทดลองดังกล่าวเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

โดยผู้วิจัยต้องการเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะเพ่ือศึกษาพัฒนาการของความสามารถใน
การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีเพียงกลุ่มเดียวและมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 10 
คน การเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Design) ร่วมกับการใช้สถิติเพ่ืออ้างอิงจะช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนได้แม่นย ามากขึ้น 

 
ขอบเขตการวิจัย 
  ผลการใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิกท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

  1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวม 8 
ห้อง จ านวนนักเรียน 230 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่คละความสามารถและลักษณะการเรียนรู้ 
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวม 8 ห้อง จ านวนนักเรียน 230 คน 
ได้มาโดยการสุมแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Sampling Unit) จากห้องเรียนจ านวน 8 ห้อง ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 และ 6/4 จ านวน
นักเรียน 58 คน หลังจากนั้นใช้ข้อสอบมาตรฐาน (Standard Test) ที่ดัดแปลงจาก Cambridge 
University Placement Test จ านวน 30 ข้อ ในการแบ่งระดับความสามารถของนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย
จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C หลังจากนั้นท าการ Random Assignment อีกครั้งได้
นักเรียนกลุ่ม B ซึ่งมีนักเรียนจ านวน 10 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 1 ) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 2) ตัวแปรตาม 
ได้แก่ ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ  

3. ประเภทของผังกราฟิก ผู้วิจัยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) แผนผังมโนทัศน์  
(Concept mapping) แผนผังแมงมุม (Spider mapping) แผนผังล าดับขั้นตอน (Sequence mapping) 
แผนผังโครงสร้างต้นไม้ (Tree mapping) ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  
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4. ลักษณะการเขียน คือ กลุ่มประโยคจ านวน 5 – 8 ประโยค ที่ไม่เน้นรูปแบบของการเขียน
ลักษณะย่อหน้า ได้แก่ บทน า บทสนับสนุน และบทสรุป 
  5. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 45 นาที โดยยึดหลักการ

สอนบูรณาการการเขียนร่วมกับทักษะอ่ืนๆ ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนเรียนจบ 1 หน่วย
การเรียนรู้จะมีการวัดพัฒนาการ 1 ครั้ง (3 สัปดาห์/ 1 ครั้ง)  

 
เครื่องมือในการวิจัย 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
โดยการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer Instructional Model) จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ ผ่าน
การหาคุณภาพของแผนการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแผน (Index of Items Objective Congruence) อยู่ระหว่าง .067 – 1.00 โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้ยึดประเภทของผังกราฟิก ได้แก่ แผนผังความคิด (Mind mapping) แผนผังมโนทัศน์ (Concept 
mapping) แผนผังแมงมุม (Spider mapping) แผนผังล าดับขั้นตอน (Sequence mapping) แผนผัง
โครงสร้างต้นไม้ (Tree mapping) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง How can you save energy in your own home? 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Tips for using digital device 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Bright ideas 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Great clicks website reviews 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Brilliant man 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
2.1 แบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือวัดความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
การทดลอง มีลักษณะเป็นบทอ่านที่มีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปความจากบท
อ่านเรื่อง “How do we save energy in own home?” โดยก าหนดความยาวของการเขียนสรุปความมี
ความยาวประมาณ 5 – 8 บรรทัด  

2.2 แบบวัดพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษย่อยแบบคู่ขนาน 
จ านวน 4 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการทดลอง  เมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นั้น มี
ลักษณะคล้ายกับแบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ แต่ประเด็นหัวข้อในการเขียนยึดตามหัวข้อที่
นัก เรียนพบในบทเรียน  เช่น  Tips for using digital device, Bright ideas, Great clicks website 
review และ Brilliant man  

แบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และแบบวัดพัฒนาการฯ ตรวจให้
คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วนประกอบ (Analytical Scoring) 4 ระดับ จ านวน 20 
คะแนน ผ่านการหาคุณภาพของเกณฑ์การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเกณฑ์ (Index of Items Objective Congruence) อยู่ระหว่าง .067 – 1.00 และ
ก าหนดการตรวจให้คะแนนโดยใช้ผู้ตรวจจ านวน 2คน โดยหาความเชื่อมั่นในการตรวจให้คะแนนน (Inter 
– rater Reliability) น าคะแนนของผู้ตรวจ 2 คน มาหาร 2 เป็นคะแนนของผู้สอบ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ของเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ตรวจเท่ากับ .81 
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การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษ  
 2. ด าเนินการทดลองด้วยตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนด้วยผังกราฟิกของ 
Clark (1991) โดยระหว่างการด าเนินการทดลองผู้วิจัยจะทดสอบพัฒนาการความสามารถในการเขียน
สรุปความภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบย่อยจ านวน 4 ครั้ง หลังจบแผนการสอนหรือหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 
(4 loops) เ รื่ อ ง  Tips for using digital device, Bright ideas, Great clicks website review และ 
Brilliant man 
 3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบวัดความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษ  
 4. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 

4.1 การวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถในการสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้
สถิติการวิ เคราะห์แบบความแปรปรวนแบบวัดซ้ า (One – way ANOVA with repeated) มีการ
เปรียบเทียบรายคู่ และใช้กราฟเส้นแสดงพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์แบบ Dependent t – test และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์แบบ One – Sample t – test 

 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 การทดสอบพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ความสามารถในการเขียนสรุปความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก โดยการทดสอบ 4 ครั้ง ก่อนการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ต้องด าเนินการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่าเมตริกซ์ความ
แปรปรวนเอกลักษณ์โดย Mauchly’s Test of Sphericity เท่ากับ .693 และมีค่า p – value เท่ากับ.727 
ซึ่งค่า p – value > .05 แสดงว่า ผลการทดสอบเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ในการแปลผลซึ่งผลการ
วิเคราะห์พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 1 และ 2 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 

ช่วงเวลาในการวัด 
ความสามารถในการเขียนสรุปความ 

สถิติ Type III Sum 
of Squares 

Mean 
Square 

F p – 
value 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 Sphericity 
Assumed 

    
M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 44.600 14.876 7.964 .001* 

12.8 2.85 15.1 2.33 14.5 2.27 15.6 2.91      
Mauchly’s Test of Sphericity: Mauchly’w = .693 Approx. Chi – square = 2.834 df = 5 p – value = .727 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ของพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความพบว่า มี
อย่างน้อย 2 คู่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน คือ คะแนนเฉลี่ยคู่ที่ 1 และ 2 มีค่า p – value 
= .703 คะแนนเฉลี่ยคู่ที่ 1 และ 3 มีค่า p – value = .752 คะแนนเฉลี่ยคู่ที่ 1 และ 4 มีค่า p – value 
= .896 คะแนนเฉลี่ยคู่ที่ 2 และ 4 มีค่า p – value = .710 และคะแนนเฉลี่ยคู่ที่  3 และ 4 มีค่า p – 
value = .805 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยคู่ท่ี 2 และ 3 มีค่า 
p – value = .472 ไม่แตกต่างกัน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และกราฟเส้นที่ 3 – 13 
 
 

 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบรายคู่ของพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุป
ความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 
การเขียนสรุปความ การวัดครั้งที่ 1 

(12.8) 
การวัดครั้งที่ 2 

(15.1) 
การวัดครั้งที่ 3 

(14.5) 
การวัดครั้งที่ 4 

(15.6) 
การวัดครั้งที่ 1 (12.8)  .703* .752* .896* 
การวัดครั้งที่ 2 (15.1)   .472 .710* 
การวัดครั้งที่ 3 (14.5)    .805* 
การวัดครั้งที่ 4 (15.6)     

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ภาพ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิกในภาพรวมของการวัดจ านวน 4 ครั้ง 
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ภาพ 4 – ภาพ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก รายบุคคล ของการวัดจ านวน 4 ครั้ง 
 

 
    ภาพที่ 4      ภาพที่ 5 

  
    ภาพที่ 6      ภาพที่ 7 

  
    ภาพที่ 8      ภาพที่ 9 

  
    ภาพที่ 10      ภาพที่ 11 
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    ภาพที่ 12      ภาพที่ 13 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนและหลังการทดลอง ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก และการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนและหลังการทดลอง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก และเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พบว่า 
ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.6 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.89 ส่วนความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.7 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.33 ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษหลังสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลัง
การทดลอง (posttest) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.6 กับเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ร้อยละ 80 พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษยังผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และ 4 
 

 ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความก่อนและหลังการ
ทดลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก 
 

ความสามารถในการเขียนสรุปความ n คะแนนเต็ม M S.D. t p – 
value 

ก่อนการทดลอง (pretest) 10 20 12.70 1.33 5.460* .000 
หลังการทดลอง (posttest) 10 20 14.60 1.89   

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสรุปความหลังการทดลอง ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิก กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 
 

 ความสามารถในการเขียนสรุปความ  
หลังการทดลอง M S.D. เกณฑ ์16.00 

(ร้อยละ 80) 
t p – value 

14.6 1.89 .045 2.33 
* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า  
1) พัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2) ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นผลสืบ
เนื่องมาจาก 

1. ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ปฐมนิเทศเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของผัง
กราฟิกที่มีลักษณะแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายของการใช้ ลักษณะของเนื้อหาสาระ ซึ่งผังกราฟิกเป็นวิธีที่
จะช่วยเสริมให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนที่น าผังกราฟิกมาใช้ในการ
เรียนรู้จะสามารถพัฒนาการแสดงออกทางความคิดอย่างรอบด้าน เป็นเทคนิคที่เหมาะสาหรับน าไปใช้ใน
การเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ จ านวนมากเพ่ือช่วยสรุปให้เกิดความ เข้าใจได้ง่าย การจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หากผู้สอนสามารถเลือกใช้รูปแบบผังกราฟิกที่เหมาะสมกับนักเรียน
ระดับของเนื้อหาและกิจกรรม นอกจากนี้ผังกราฟิกจะมีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเทคนิคที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรูเนื้อหาสาระต่างๆ  ที่มีอยู่จ านวนมากเพ่ือช่วยให้เกิด
ความเข้าใจได้มากขึ้น (กรรณิการ์ สุพิชญ์, 2558; ทิศนา แขมมณี, 2555; Clark, 1991) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวราพร ทองจีน (2550) เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2556) ที่กล่าวว่า การปฐมนิเทศจะท าให้
นักเรียนทราบถึงการจัดการเรียนการสอน เนื้อหา การวัดและประเมินผล และส่งผลให้นักเรียนสามารถ
วางแผนการเรียนรู้และเลือกใช้ผังกราฟิกให้ตรงกับเนื้อหาสาระนั้นๆ 

2. การใช้กระบวนการอ่านให้กับนักเรียน เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานให้กับนักเรียนในระยะแรก
เช่น การจับใจความส าคัญของเรื่องที่นักเรียนจะต้องสรุป การหาต าแหน่งของใจความส าคัญ การหา
รายละเอียดของเรื่องที่อ่าน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีส่วนช่วยเหลือให้นักเรียนสรุปความได้ดีขึ้น
เนื่องจากหากนักเรียนมีพ้ืนฐานในการอ่านที่ดีแล้วจะทาให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความได้ดียิ่งขึ้น
นักเรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์และวางแผนจากเรื่องที่อ่านไปสู่การเขียนอย่างมีระบบ ท าให้นักเรียนเข้าใจ
แบบแผนการเขียนของตนเอง (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2556) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการเขียน เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลือกเนื้อหาให้
มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียนประถมศึกษา ร่วมกับการพิจารณาหนังสือที่ผู้วิจัยเลือกใช้ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเนื้อหาบทอ่านที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนจึงมีความเหมาะสม และ
น่าสนใจ จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความได้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

3. กระบวนการเรียนการสอนของผังกราฟิก ผู้วิจัยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนของ Clark 
(1991) ประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอนตามหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นๆมีส่วน
ช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าใจในสาระนั้นมากขึ้น ประกอบไปด้วย 1) ผู้สอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่จะ
สอนสาระนั้นและวัตถุประสงค์ของการสอนเนื้อหาสาระนั้น 2) ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธี
หรือระบบในการจัดระเบียบเนื้อหา สาระนั้น 3) ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่
เหมาะสมที่สุด 4) ผู้สอนคาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียนในการใช้ผังกราฟิกนั้น 5) ผู้สอนเสนอ
ผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแก่นักเรียน 6) นักเรียนท าความเข้าใจเนื้อหาสาระและ
น าเนื้อหาสาระใส่ลงในผังกราฟิกตามความเข้าใจของตนเอง 7) ผู้สอนซักถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของ
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นักเรียนหรือขยายความเพ่ิมเติม 8) ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนคิดเพ่ิมเติมโดยน าเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา แล้วให้นักเรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา 9) ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน 
อีกทั้งการพิจารณาประเภทของผังกราฟิกให้กับนักเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียน
สรุปความมากขึ้น เพราะประเภทผังกราฟิกที่ผู้วิจัยเลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมและน่าสนใจ จะเห็นได้ว่า
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบผังกราฟิกที่ผู้วิจัยยึดหลักนั้นมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
เนื้อหามีความสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้และความสนใจของนักเรียนด้วย (กรรณิการ์ สุพิชญ์, 2558; 
Clark, 1999) จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสรุปความหลังสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งการให้นักเรียนมีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับโครงสร้างความรู้
เดิมๆ และน าความรู้ความเข้าใจมาเข้ารหัสหรือสร้างตัวแทนทางความคิดที่มีความหมายต่อตนเองขึ้น จะ
ส่งผลให้การเรียนรู้นั้นคงอยู่ในความจ าระยะยาวและสามารถเรียกคืนมาใช้ได้ ดังนั้นผังกราฟิกจะช่วยให้
นักเรียนการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่จัดอย่างเป็นระบบ และน าเสนอเป็นแผนภาพในรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารที่เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2555: 234 – 235 อ้างอิงจาก Clark, 1991: 526 – 
534; Joyce, B., Well, M., & Shower, B., 1992: 159 – 165; Jones, B.F., et al., 1989: 20 – 25) 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบแผนผังกราฟิกยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์มากขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถเลือกใช้ผังกราฟิกตามความสนใจของตนเอง  การเลือกใช้
ค าศัพท์ที่หลากหลายในการสื่อความ เป็นการพัฒนากระบนการคิดผ่านการเขียนของนักเรียน นักเรียนได้
ฝึกคิดอยู่ตลอดเวลา สามารถแสดงความคิดอย่างอิสระ และมีการฝึกกิจกรรมทางภาษาอยู่ตลอดเวลา  
(วราพร ทองจีน, 2550) จากผลงานการวิจัยของ Goss (2009) ได้น ารูปแบบผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้กับ
การอ่านขอกนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่านดีขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนเขียนใจความ
ของเรื่องที่อ่านได้ดีเช่นกัน ท านองเดียวกับการศึกษาของ Miller (2012) ได้ใช้ผังกราฟิกในการพัฒนาการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ผังกราฟิกสามารถส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเขียนได้ดี และ
นักเรียน สะท้อนคิดในระหว่างการเขียน สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนด้วยตนเอง ด้วย
กระบวนการดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนเขียนได้ดีขึ้น จากการวัดระหว่างการเรียนครั้งที่ 1 ระหว่างการเรียน
ครั้งที่ 2 ระหว่างการเรียนครั้งที่ 3 และระหว่างการเรียนครั้งที่ 4 ในภาพรวมทั้ง 4 ครั้ง นักเรียนมี
พัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่หากสังเกต
จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยคะแนนระหว่างการวัดครั้งที่ 3 (M = 14.5) นักเรียนมีค่าเฉลี่ยน้อยครั้งที่ 2 (M = 
15.1) อาจสืบเนื่องมาจากบทอ่าน (Bright Ideas) ที่ใช้ในการวัดให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นบทอ่านในลักษณะ
การบูรณาการเนื้อหาและภาษา (Content Language Integrated Learning) กับรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากนี้
ค าศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่านค่อนข้างยากและไม่ปรากฏในค าศัพท์ควรรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เช่น entrepreneur (N.), successful (ADJ.) เป็นต้น ซึงอาจส่งผลให้นักเรียนสรุปความในบทอ่านได้ไม่ดี
พอ 

4. การใช้กระบวนการช่วยเหลือและเสริมต่อการเรียนรู้  กระบวนการช่วยเหลือเป็น
กระบวนการที่ผนวกการจัดการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนที่มีอุปสรรคในการเขียน โดยเลือกวิธีการ
ที่ตรงกับความสามารถ ความสนใจ และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มนั้นๆ เป็นกระบวนการแก้ไข
ปัญหาที่ตรงกับที่ผู้เรียนเผชิญอยู่ สอดคล้องผลงานวิจัย Dunn (2014), National Center on Response 
to Intervention (2010) และ  Oklahoma State Department of Education (2011) กล่ า ว ว่ า 
กระบวนการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาที่ตัวเองติดขัดโดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็กและให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการ  เทคนิค หรือกลยุทธ์ตางๆ ที่ตรงกับปัญหา ท าให้
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นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ต่อไป (Dunn, 2012) นอกจากนี้การใช้กระบวนการเสริมต่อการเรียนรู้
แก่นักเรียนเกิดขึ้นทุกกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ นักเรียนจะได้รับค าชี้แนะต่างๆ ข้อมูล
ย้อนกลับที่หลากหลายในการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเลือกใช้ประเภทของผังกราฟิกให้เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระนั้นๆ การได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงงานเขียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2556) 
 กล่าวโดยสรุปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาการความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังจากท่ีเรียนด้วย
รูปแบบผังกราฟิก 
 
ข้อเสนอแนะการน าการวิจัยนี้ไปใช้และการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการสอนด้วยผังกราฟิกท่ีมีต่อความสามารถในการเขียน
สรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. ควรปูพ้ืนฐานเกี่ยวกับทักษะการอ่านให้กับนักเรียนเบื้องต้น เนื่องจากการอ่านมีความสัมพันธ์
กับการเขียน การเขียนสรุปความที่ดีนั้นนักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการอ่านที่ดีด้วย ซึ่งทักษะการอ่านควร
ได้รับการฝึกฝนไปพร้อมกับการเขียน ได้แก่ ฝึกการจับใจความส าคัญของเรื่อง การหารายละเอียด การ
คาดเดาบทอ่าน การสังเกตร่องรอย (Clue) ค าเฉพาะ (Signaling words) เป็นต้น นอกจากนี้การปูพื้นฐาน
ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียน เช่น ไวยากรณ์ ค าศัพท์ เทคนิคการเขียน  เพ่ือให้นักเรียนเขียนได้
ถูกต้องตามหลักภาษา 
 2. การจัดการเรียนการสอนไม่ควรข้ามขั้นตอนของรูปแบบการสอนฯ ซึ่งจะท าให้นักเรียนไม่ได้
พัฒนาการเขียนสรุปความ กระบวนการคิด และการสรุปเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาเป็นไปตามจุดประสงค์ของรูปแบบนั้นๆ 
 3. จากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนยังคงท าผังกราฟิกเพียง
แค่ผังความคิด (Mind mapping) เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ดังนั้นครูที่จะน ารูปแบบการสอนฯ นี้ไปใช้
ควรศึกษาประเภทของผังกราฟิกที่หลากหลาย ลักษณะ และจุดม่งหมายในการใช้ผังกราฟิกนั้นๆ ให้กับ
นักเรียน นอกจากนี้ระหว่างการจัดการเรียนการสอน และการวิเคราะห์จากแบบวัดหลังการทดลองพบว่า 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านของความคิดและภาษา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปครูอาจศึกษา
เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงานผังกราฟิก และ
ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนในการใช้ค าศัพท์ต่างๆ  
 4. ลักษณะการเขียนของนักเรียนไม่ควรเน้นให้นักเรียนเขียนในลักษณะย่อหน้า (Paragraph 
Essay) ควรเน้นการเขียนในลักษณะการน าประโยคมาเรียงต่อกันให้ได้ความหมายและสามารถสื่อสารได้
เป็นที่เข้าใจตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อ

ความสามัคคีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
คัดเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลองจ านวน 82 คน ได้รับการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุมจ านวน 78 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ด าเนินการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความ
สามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ ความสามัคคี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract  
This quasi – experimental research was designed to study the effects of Physical 

Education learning management using cooperative approach on learning unity and 
achievement of upper secondary school students. The samples were mattayomsuksa 3 
Academic year 2 0 1 8  at Dipangkornwittayapat (Taweewattana) Under Royal Patronage 
School. They were selected by simple random sampling and assigned to be 82 
experimental group and 78 control group. The experimental group received Physical 
Education learning management using cooperative approach while the control group 
received a conventional learning management, conducted an 8 – week trial. A self 
administratered questionnaires was used to gather data and analysed through percentage, 
mean, standard deviation, t – test dependent and t – test independent. The result were 
as follows; (1) in the post test, the experimental group indicated statistically significance 
on learning achievement and unity better than in the pre – test at .05 level. And (2) in the 
post test, the experimental group indicated statistically significance on learning 
achievement and unity than the control group at .05 level. 
 
Keyword: learning management using cooperative approach, unity, achievement  
 
บทน า 
 ในสังคมมนุษย์ไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถจะด ารงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวดาย คนเป็นสัตว์
สังคมจึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว หมู่คณะ เป็นสถานบัน เป็นประเทศ คนกลุ่มใดสถานที่ใดมีความรัก
สามัคคีกัน ความเจริญ ก้าวหน้าของชนกลุ่มนั้น เป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง เหล่าศัตรูหมู่ใดไม่สามารถจะมา
ระรานข่มแหงรังแกได้ จะมีความเจริญสืบไป คนในสังคมนั้นก็จะอยู่กันด้วยความผาสุกสืบไป (ประยุทธ 
สุวรรณโกดา, 2530: น. 36 – 37) สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชน อยู่
รวมกันจ าเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและ ต้องน ามาใช้อยู่สม่ าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานด้วย
ความ ตั้งใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็ส าเร็จสมบูรณ์
งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง” คุณธรรมด้านความสามัคคีจึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เกิดแก่ประชาชน  
 พฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท างานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่สร้างความแตกแยก และไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: น. 5, 9) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันยังขาดมิติทางด้านคุณธรรมอยู่มาก ซึ่งถ้าหากสังคมเราเน้นแต่คนเก่งเราก็จะได้คนเก่ง แต่ถ้าหาก
คนเก่งเหล่านั้นขาดคุณธรรม จริยธรรม เขาก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว คิดถึงตัวเองมากกว่าส่วนรวม 
เพราะโดยปกติแล้วคนเก่งมักจะไม่อยากให้คนอ่ืนเก่งกว่า จึงถือว่าหากเราสอนโดยเน้นให้เด็กเป็นคนเก่ง 
โดยไม่ค านึงถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคม ดังที่เราเห็นกันอยู่เช่นทุกวันนี้ 
(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2550: น. 1) 
 วิชาพลศึกษาได้ถูกก าหนดให้เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจ
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ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครั ว เพศศึกษาและมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต ตลอดจนทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล รักการออกก าลังกาย โดยปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มี
น้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การเสริมสร้าง สุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ รู้จัก
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมพลศึกษาและ
กีฬาเป็นสื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย ด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านเจต
คติที่ดีไปพร้อมๆ กัน ด้วยการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
ส าคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการในด้านทักษะในการกีฬาที่ดียิ่งขึ้น ด้านความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการเล่นและการออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น ทางด้านคุณธรรม มีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคี มีการรู้จักแพ้ชนะ รู้จักอภัย มีความอดทนและมีความเชื่อมั่นในตนเองมาก
ยิ่งขึ้น มีพัฒนาการทางด้านเจตคติที่ดี เห็นคุณค่า และมีความรักในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเป็น
ประจ าควบคู่ไปพร้อมๆกันอีกด้วย (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548: น. 1,5) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษานอกจากจะเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่พัฒนาร่างกาย ความรู้ และเจตคติของนักเรียนแล้วยังช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในด้านความสามัคคีอีกด้วย  
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สามารถ
ช่วยปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดกับนักเรียนได้ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยมีความเชื่อว่า
การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสอนกันเองนี้ นักเรียนจะเรียนรู้อะไรต่างๆซึ่งกันและกัน การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือได้มีการพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายของครูผู้สอน ส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมความสามัคคีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมด้านความสามัคคีให้กับนักเรียนส่งเสริมทักษะทางสังคมในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตลอดจนการให้ความร่วมมือในชั้นเรียน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความสามัคคีและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความสามัคคีและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามัคคีของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
แบบร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาแบบร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง 
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3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามัคคีหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาแบบร่วมมือมีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการททดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือมีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เวลาด าเนินการวิจัย 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ 
กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 

เวลา(นาที) 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

1 ปฐมนิเทศ 50 
2 ประวัติ และความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล 50 
3 ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 50 

4 – 6 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 x 3 
7 – 8 สร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล 50 x 2 

PRE – TEST แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นอกเวลาเรียน) 
10 – 
11 

การเล่นลูกสองมือล่าง 
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ 

การเล่นลูกสองมือล่าง 
กิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ 

50 X 2 

12 – 
13 

การเล่นลูกสองมือบน 
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ 

การเล่นลูกสองมือบน 
กิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ 

50 X 2 

14 การเสิร์ฟลูกมือล่าง 
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ 

การเสิร์ฟลูกมือล่าง 
กิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ 

50 

15 การเสิร์ฟลูกมือบน 
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ 

การเสิร์ฟลูกมือบน 
กิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ 

50 

16 – 
17 

ทักษะการเล่นเป็นทีม 
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ 

ทักษะการเล่นเป็นทีม 
กิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ 

50 X 2 

POST – TESTแบบวัดพฤติกรรมความสามัคคีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นอกเวลาเรียน) 
18 ทบทวนทักษะ และทบทวนบทเรียน 50 

หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 9 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 สัปดาห์ที่ 19 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 66,367 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
ส านึกงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ านวน 160 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 82 คน และกลุ่ม
ควบคุมจ านวน 78 คน  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ จ านวน 8 แผน 
และแบบปกติ จ านวน 8 แผน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 2.1 แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคีใช้วัดการท ากิจกรรมการ
แสดงออก หรือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติตามความเป็นจริง ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก อดิศักดิ์ ดวงศรี (2553) น า
แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคีมาปรับแก้ไขแล้วหาคุณภาพเครื่องมือ ผลการวิเคราะห์ IOC เท่ากับ 0.95 

2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 0.27 – 0.78 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 ขึ้นไป ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ติดต่อโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพ่ือก าหนดวันเวลาในการ
ทดสอบ 

 2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือติดต่อท าการทดลองและขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยการวัดและประเมินผลแก่รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอน และร่วมกันก าหนดตารางเวลาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ 
 4. การด าเนินการก่อนทดลองการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ มีดังนี้ 

4.1 ท าการทดสอบพฤติกรรมความสามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนทดลองในสัปดาห์แรกก่อนท าการทดลอง (Pre – Test) 

4.2 น าผลการทดสอบก่อนการทดลองมาหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและท าการทดสอบ ค่า
ที (t – test) เพ่ือทดสอบว่านักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
ความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบปรากฎว่าทั้งสอง
กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. การด าเนินการทดลอง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาแบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติที่สร้างขึ้น จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 8 สัปดาห์ 
 6. หลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 
ผู้วิจัยด าเนินการวัดคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ทดสอบโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับ
เดียวกันกับแบบวัดก่อนทดลอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบวัดพฤติกรรม
ความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์
คะแนนพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ Paired Sample t – 
test และสถิติ Independent Sample t – test 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามัคคี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การทดลองภายในกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที (t – test Dependent) 
 2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามัคคี คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที (t – test Independent) 
 
ผลการวิจัย 
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
ทดลอง ภายในกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 

พฤติกรรมความสามัคคี  
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 71.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

7.59 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 80.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.75  
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 70.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.74 

หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 72.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.08  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 13.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.38 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 16.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 

กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 13.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.83 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 15.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.07  
 
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการ
ทดลองภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 

พฤติกรรมความสามัคคี  
กลุ่มทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีก่อนการทดลองเท่ากับ  71.20 

คะแนน คะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 80.88 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 1 

กลุ่มควบคุม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีก่อนการทดลองเท่ากับ  70.67 
คะแนน คะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 72.95 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองเท่ากับ  13.35 

คะแนน คะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 16.22 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 2 

กลุ่มควบคุม พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลองเท่ากับ  13.92 
คะแนน คะแนนหลังการทดลองเท่ากับ 15.68 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลังการทดลอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 

พฤติกรรมความสามัคคี หลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีของกลุ่ม
ทดลองเท่ากับ 80.88 คะแนน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีเท่ากับ 
72.95 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลัองกับสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลองเท่ากับ 16.22 คะแนน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 
15.68 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลัองกับสมมติฐานการวิจัยในข้อที่ 4 
 
สรุปผล 

ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความสามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในกลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง และหลังการทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ พบว่า 

1.1 กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือหลังการทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมความสามัคคีสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1.2 กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือหลังการทดลองมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ พบว่า 

2.1 กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ มีคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความสามัคคี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ประการที่ 1 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความสามัคคี ของ
นักเรียมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี พบว่ากลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีหลังการทดลอง (80.88 ± 6.75) สูงกว่าก่อนทดลอง (71.20 
± 7.59) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 1 และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
ความสามัคคีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ  (72.95 ± 6.08) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 3 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการ
ส่งเสริมด้านต่างๆ ตามท่ีผู้วิจัยจ าแนกได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันท ากิจกรรมใดๆให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ในขณะที่
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้เรียนมีความตั้งใจฝึกซ้อมเพ่ือต้องการเพ่ิมความ 
สามารถของทีม ทุกคนภายในทีมร่วมมือร่วมใจในการแข่งขันอย่างเต็มที่ สมาชิกภายในทีมสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยมีการวางแผน มีการแบ่งหน้าที่ เพ่ือให้ผลงานของทีมออกมาดีที่สุด 
รวมถึงเมื่อทีมประสบความส าเร็จ ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในตัวเอง และภูมิใจในตัวของเพ่ือนร่วมทีม 
หลังจากผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ จะเห็นได้ว่า สมาชิกในแต่ละทีมจะมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือความส าเร็จของทีม ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ดังที่ มลฤดี จีระสันติกุล (2549: น. 23) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามัคคีเป็นการรวมก าลังเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นก าลังความคิดเห็น ก าลังความรู้ โดยใช้ก าลังความสามารถเหล่านี้ร่วมกัน
ปฏิบัติงานด้วยความกลมเกลียว ไม่ทะเลาะวิวาท เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพ่ือท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

นอกจากนี้ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: น. 30) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนั้นมีลักษณะส าคัญคือ สมาชิกของกลุ่มมีความแตกต่างกันในความสามารถทางการเรียน เพศ และ
อายุ สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี
การพ่ึงพาอาศัยกัน และสมาชิกทุกคนจะต้องมีความตระหนักร่วมกันว่า งานของกลุ่มจะส าเร็จได้ต่อเมื่อ
สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริงภายในกลุ่ม ผู้เรียน
ต้องร่วมมือกันก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกัน การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ที่
ต้องการศึกษา ช่วยเหลือสนับสนุนให้ก าลังใจระหว่างเรียน ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะในการท างานร่วมกันจน
ส าเร็จ เช่น ทักษะผู้น า ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ย่อมขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนต้องยึดถือแนวปฏิบัติตามวิธีการท างานแบบกระบวนการกลุ่ม การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือนั้นจะเป็นพ้ืนฐานของวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กใน
กลุ่มเพ่ือน สังคมในห้องเรียน สังคมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมทั่วไป เมื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความส าคัญเท่าเทียมกันเมื่อได้รับมอบหมายงานไปแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบในงานนั้น สมาชิกจะมี
ความภูมิใจในความส าคัญของตนเองว่าเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของกลุ่มเท่าเทียมกับสมาชิกคนอ่ืน 
นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า ผู้ที่มีความ
สามัคคี คือผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ของตนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามที่
ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มี
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เหตุผล สามารถยอมรับความแตกต่างด้านความคิด ความเชื่อ รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ ดวงศรี 
(2553) ที่ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมฟุตบอลตามแนวคิดของคาร์รอลเพ่ือ
พัฒนาความสามัคคีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามัคคีหลังการ
ทดลอง ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามัคคีก่อนและ
หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามัคคีหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มคุม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พอทกี
เตอร์ และ เว็บ (Potgieter and Webb. 2004) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลต่อ
ทัศนคติและคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลการทดสอบทางวิชา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลคะแนนแตกต่างจากนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบมาตรฐาน กลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือยังส่งผลท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่มีหลากหลายเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม  

ประเด็นที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้เรียนที่มีทักษะดีจะช่วยสมาชิกในกลุ่มที่มีทักษะต่ ากว่า
สมาชิกคนอ่ืน ในขณะเดียวกันผู้เรียนที่มีทักษะต่ ากว่าสมาชิกคนอ่ืน ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพ่ือพัฒนา
ทักษะตนเองให้ได้ใกล้เคียงกับสมาชิกภายในกลุ่ม ดังที่ กนกวลี เอ่งฉ้วน (2529: น. 6) ได้กล่าวไว้ว่า การ
แสดงออกถึงการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ไม่คิดเอาดีเอาเด่นแต่ตัวเอง มีความจงรักภักดี
ต่อหมู่คณะ จะปลูกฝังให้มีการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและจะไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  

ประเด็นที่ 3 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และผู้เรียนได้ผ่อนคลายที่ได้ท า
กิจกรรมพลศึกษาร่วมกับเพ่ือน ผู้เรียนได้มีการวางแผน มีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลาปฏิบัติกิจกรรม 
และผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในทีม ดังที่ บุญสม โพธิ์เงิน (2537: น. 25) ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกัน
ปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จะท าให้งานส าเร็จได้ด้วยดี นอกจากนี้ สืบสาย 
บุญวรีบุตร (2541) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามัคคีในทีมเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากต่อการเล่นกีฬาประเภททีม 
เพราะถ้านักกีฬาสามัคคีกันหรือรวมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ย่อมมีผลต่อความสามารภายในทีม การ
ท างานประสานสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมทีมที่ช่วยในการเล่นและแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
บรรลุจุดหมายของทีมได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ พระมหาอุดม สารเมธี (2550: น. 8) ได้กล่าวไว้ว่า ความรักใคร่ และการนับถือกันและ
กัน มีความปรองดองกันโดยการที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน มีความคิดร่วมกัน จะ
ท าให้มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภกิจ วิริยะกิจ (2557) ที่ได้ศึกษาผลของ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมีน้ าใจนักกีฬาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน้ าใจนักกีฬาของนักเรียนกลุ่ มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 
10 และระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงขึ้นตามล าดับ  

ประการที่ 2 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง (16.22 ± 1.98) สูงกว่าก่อน
ทดลอง (13.35 ± 2.38) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 2 และมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมขึ้นต่อไป และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ (15.68 
± 2.07) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 4 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
แบบร่วมมือ เป็นการจัดการสอนอย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากการช่วยกันลงมือปฏิบัติ และสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนคือ เรียนให้สนุก เล่นให้รู้ 
ผู้เรียนจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ท าให้นักเรียนในกลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการ
ทางด้านความรู้ ดังที่  บัญญัติ ช านาญกิจ (2553) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ส่งเสรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะ กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึก
ความรู้ ทักษะความคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่และ
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัดว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนที่ควรน ามาใช้ได้ดีกับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพ่ือให้การ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทิศนา แขมมณี (2545) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนส าคัญที่
เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ 
จอห์นสัน (Roger Johnson) เขากล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมักไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือ
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไปทั้งๆที่มี
ผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่าความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ บึงบัว (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
เรียนผ่านเว็บโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดับสูงและการเรียนแบบร่วมมือระดับต่ าของนักเรียนช่วงชั้นที่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บไซต์โดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือระดับสูง และการเรียนแบบร่วมมือระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อน
เรียน และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เว็บโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดับสูง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บไซต์โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดับต่ า  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีภรณ์ มะเลโลหิต (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องผลของ
การเรียนแบบร่วมมือที่ใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษะ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตที่
เรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีความแตกต่างและทัศนคติของนิสิตที่มี
ต่อเทคนิคการสอนแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ชี้ให้เห็นว่ามีทัศนคติทางบวก 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ ธนทรัพย์วีรชา (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัววอย่างที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาน ดัท ทรัน (Van Dat Tran, 2004) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้ความจ าของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 
1 หลังการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนทดลอง และมีความรู้ความจ าดีกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการบรรยาย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สโคลนิค (Skolnick, 1981) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมพลศึกษาที่มีต่อผลการเรียนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า การเล่นเกม และการออกก าลังกายเพ่ือเสริมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายขั้นพ้ืนฐาน
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โนระ มัชซึ อัลฮามารี (Norah Mashouj Alshammari, 2015) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อประสิทธิภาพทางวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความเข้าใจเนื้อหาดีกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการบรรยายจากผู้สอน  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อะโนวา ฮอสเซียน และ มูฮัมหมัด (Anowar Hossain & 
Muhammad Rezal Kamel Ariffin, 2017) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการบูรณาการของโครงสร้างการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบดั้งเดิม  

อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กอคฮาน เบรักตาร์ (Gokhan Bayraktar, 2011) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบร่วมมือกับแบบดั้งเดิมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแนว
ทางการปฏิบัติในชั้นเรียนยิมนาสติก ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอน 2 วิธีคือ แบบร่วมมือกับแบบดั้งเดิมที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแนวทางการปฏิบัติในชั้นเรียนยิมนาสติก ทักษะของการปฏิบัติ
และทักษะทางทฤษฎีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีพัฒนาการที่สูงกว่านักเรียนที่เข้า
รับการเรียนรู้แบบดั้งเดิม โดยมีสาเหตุดังนี้ การเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับทั้งการร่วมมือของนักเรียนและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายและการมีคะแนนต่ าของสมาชิกสามารถ
ลดทอนคะแนนของทั้งกลุ่มได้ ท าให้เกิดความพยายามในการสอนหัวข้อของตนแก่เพ่ือนในกลุ่ม 
ขณะเดียวกันก็เกิดความกระตือรือร้นในกระบวนการการเรียนรู้ สาเหตุที่กลุ่มทดลองที่ใช้การสอนแบบ
ร่วมมือประสบความส าเร็จมากกว่ากลุ่มควบคุมอาจเป็นเพราะว่า กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนจะช่วยกัน
และกันในการเรียนรู้มากขึ้น กระตุ้นกันและกัน และยังท างานร่วมกันเป็นกลุ่มนอกเหนือจากการประชุม
ในชั้นเรียน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบร่วมมือมีประโยชน์มากกว่าการ
สอนแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักเรียนเหล่านี้เข้ารับวิธีการสอนแบบร่วมมือ  ท าให้พวกเขามีความ
เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล นักเรียนไม่ต้องรอเหมือนกับวิธีแบบเดิมท าให้
พวกเขามีความสนุกสนานมากขึ้น ยังเพ่ิมความส าเร็จทางการศึกษาอีกด้วย ประโยชน์ทั้งหมดนี้ส่งผล
กระทบทางบวกต่อทัศนคติของนักเรียนต่อบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมทักษะการตบ และการสกัดกั้น ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือในระดับชั้นที่

สูงขึ้นไป 
2. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีผลต่อความสามัคคีที่เหมาะสมกับ

นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เช่น ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอุดมศึกษา 
3. สามารถน ากิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือไปใช้กับกีฬาชนิดอื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแห่งหนึ่ง จ านวน 60 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วยกลุ่มทดลองที่
ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ และกลุ่มควบคุมที่ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย กิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกายและการ
เล่นอย่างสร้างสรรค์ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 แบบทดสอบวัด ความแม่นย าในการขว้าง
บอลของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76 และ .73 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า (1) หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 10 กลุ่มทดลองมีความแม่นย าในการขว้าง
บอลและมีทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด หลังการฝึกดีกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (2) กลุ่มควบคุมมีความแม่นย าในการขว้างบอลและมีทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง 
และการกระโดด หลังการฝึกดีกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (3) กลุ่มทดลองมี
ความแม่นย าในการขว้างบอลและมีทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ดีกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ท าให้
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ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของกลุ่มทดลองหลังการฝึกเป็นเวลา 10 สัปดาห์(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
21.90 คิดเป็นร้อยละ 73.00 อยู่ในระดับดี) มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าก่อนได้รับการฝึก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 
คิดเป็นร้อยละ 27.33 อยู่ในระดับน้อยที่สุด) (5) การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่าง
สร้างสรรค์ท าให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของกลุ่มทดลองหลังการฝึกเป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.50 คิดเป็นร้อยละ 91.67 อยู่ในระดับดีมาก) มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าก่อนได้รับการฝึก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.25 คิดเป็นร้อยละ 64.17 อยู่ในระดับปานกลาง) 

 
ค าส าคัญ: การเคลื่อนไหวร่างกาย/ การเล่นอย่างสร้างสรรค์/ ความแม่นย าในการขว้างบอล/ เด็กปฐมวัย 

 
ABSTRACT 

The purpose of the experimental design research was to study the effects of body 
movement and creative play training on the ball – throwing accuracy of pre – school 
children (kindergarten students). The subjects included sixty students in the 2018 academic 
year. They were purposely selected and divided into two groups by random sampling, 
with an experimental group and a control group. The only experimental subjects trained 
in body movement and creative play training program using two created 
research instruments: the first trained gross muscles by the body movement training 
program and the second trained the fine muscles by creative play training program with a 
content validity value of 1.00. The control subjects performed activities according to their 
teacher. The two groups were tested by two created researcher instruments, with ball – 
throwing accuracy tests for fine muscles and a four skills test for gross muscles, with 
reliability values of .76 and .73. The data from the test were also analyzed. The mean, 
percentage, standard deviation, and t – test were also taken into account. The results 
revealed the following: (1) the activities in the teaching program effected the ball – 
throwing accuracy of students. The control group showed statistically significant 
differences between and after ten weeks before treatment at a level of .05 ; (2) after ten 
weeks of treatment, the experimental and control groups had significant differences at a 
level of .05 ; (3) the body movement training program for gross muscles and the creative 
play training programs for fine muscles effected the ball – throwing accuracy of the 
students. The experimental group showed statistically significant difference between and 
after ten weeks treatment with a level of .05 before treatment; (4) after ten weeks 
treatment (r = 21.90 and 73.00% and at a good level), the body movement and the 
creative play training program effected to the fine muscle of the experimental group was 
better than before treatment (r = 8.20, 27.33% and at the lowest level); (5) after ten weeks 
treatment (r = 27.50, 91.67% and very good level), the body movement and the creative 
play training program effected the gross muscles of the experimental group and was better 
than before treatment ( r = 19.25, 64.17% and at a moderate level).  
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บทน า  

การเตรียมเด็กไทยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ.2558 รวมทั้งการเตรียมคุณลักษณะ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ท าให้การศึกษาต้องพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีทักษะ
ชีวิตที่ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็ก ท าให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้บริบทสังคมไทยที่เด็ก
อาศัยอยู่ และเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้การพัฒนาควรพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่
ช่วงของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2551: น. 16) ต้องได้รับ
การจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และน าประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเองในอนาคต การที่เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น ได้เล่น ส ารวจ ทดลอง หยิบ จับ เขย่า โยน 
หรือขว้างปา คือการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาถ้าเด็ก
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอย่างถูกวิธีให้เด็กใช้กล้ามเนื้อในการท างานได้คล่องแคล่วขึ้น จะ
ส่งผลให้เด็กสามารถร่วมและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาการด้านร่างกายที่ส าคัญ
ส าหรับเด็กปฐมวัย คือ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก 

การพัฒนาด้านร่างกายให้ได้ผลดีนั้น เด็กวัยนี้ควรได้วิ่งเล่นออกก าลังกายอย่างเพียงพอเพ่ือช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553: น. 124 – 128 ) การฝึกทักษะทางกายให้เด็ก 
ควรค่อยท าไปทีละน้อย เด็กยิ่งเจริญเติบโตขึ้นทักษะในการเคลื่อนไหวยิ่งมีความส าคัญต่อบุคลิกภาพของ
เด็กมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองต้องช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สามารถเคลื่อนไหวในระดับที่ตรงกับ
พัฒนาการตามวัย ส าหรับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กจะมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ประจ าวัน โดยกล้ามเนื้อเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันของตนเอง  เช่น 
การใส่หรือถอดกระดุม การรูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้
กล้ามเนื้อเล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล, น. 2546: 
111) และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมให้ใช้กล้ามเนื้อสายตาร่วมกับมือเพราะการ
ประสานงานของกล้ามเนื้อเล็กของเด็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร (Lowenfeld; & Lambert Brittain, 1964
อ้างถึงใน ลลิตพรรณ ทองงาม, 2539: น. 32) การเล่นและการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ จะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมทางมือและตามากที่สุดเด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เด็กจะใช้
มือในการหยิบจับวัสดุต่างๆท าให้เข้าใจวิธีการใช้นิ้วจับดินสอได้อย่างถูกวิธี  (พัฒนา ชัชพงศ์, 2541: น. 
122) สอดคล้องกับเยาวพา เดชะคุปต์ (2542: น. 22 – 24) กล่าวว่า การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง
เด็กก็พร้อมที่จะลากลีลามือซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเขียน เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้ว
มือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก ซึ่งกิจกรรมหรืออุปกรณ์ท่ีช่วยส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือ
กับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่ การร้อยลูกปัดร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เย็บกระดุม รูดซิป เรียงสี 
เรียงไม้หนีบ ปักหมุด ตอกตะปู เป็นต้น ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการท างานประสานกันระหว่างระบบประสาทและระบบ
กล้ามเนื้อของส่วนต่างๆ ของร่างกายนี้ อาจจะเรียกว่าเป็นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของส่วนต่างๆ 
ของร่างกายได้ (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548: น. 26) ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ร่างกาย
อยู่กับที่ ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ร่างกายเคลื่อนที่ และทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นประกอบการ
ใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น การขว้างลูกบอล การปาลูกบอล เป็นต้น ซึ่งนับเป็นพ้ืนฐานของทักษะที่ส าคัญมาก 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในวัยเด็กปฐมวัย จะเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การเคลื่อนไหวใน
กิจกรรมต่างๆ ในความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันให้เป็นไปด้วยดี มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเหล่านี้เองที่มีบทบาทอันส าคัญในการจะน าไปสู่ทักษะการเล่นกีฬาต่างๆ 
ดังนั้นถ้าเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้มีความพร้อม สมบูรณ์และแข็งแรง เชื่อว่าน่าจะส่งผล
ดีต่อกล้ามเนื้อใหญ่ที่จะน าไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการท างานประสานกันระหว่างระบบ
ประสาทและระบบกล้ามเนื้อ นั่นคือ ความสามารถในการขว้ างบอลได้อย่างแม่นย าในระดับดีนั่นเอง 
เพราะทักษะการขว้างบอลเป็นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตนที่จ าเป็นประการหนึ่ง ทักษะการขว้างลูกบอล
มีอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะใช้ว่าสถานการณ์ใดควรจะใช้วิธีขว้างแบบใด ส่วนใหญ่จะมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกความรวดเร็วและแม่นย า หรือเพ่ือให้ผู้รับสามารถรับลูกได้ง่ายที่สุด ตลอดจนการฝึก
ท่าทางขณะจับบอล และระยะทางท่ีจะต้องขว้างไปสู่เป้าหมาย ซึ่งในชีวิตประจ าวันก็ต้องใช้ทักษะด้านนี้ใน
การหยิบ จับ รับ ส่งของด้วยเช่นกัน ด้วยความส าคัญตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า ถ้ากล้ามเนื้อ
เล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าน่าจะส่งผลให้การท างานกล้ามเนื้อใหญ่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และส่งผลดีต่อการขว้างบอลของเด็กปฐมวัยให้มีรวดเร็วและแม่นย ามากข้ึนด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงสนใจ
ที่จะศึกษา ผลของการฝึกการเคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อความแม่นย าในการขว้างบอล
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ในลักษณะการจัดการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรม
เคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติจริงและการใช้กล้ามเนื้อเล็กเพ่ิม
มากขึ้น สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างเสริม
พัฒนาการในการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้งสร้างเสริมทักษะด้านร่างกายในการที่จะ
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเล่นกีฬาประเภทอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่มี
ต่อความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัย ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่าง
สร้างสรรค์กับเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายปกติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัย 
2. พัฒนาการทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และ
กระโดดของเด็กปฐมวัย 
 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย  
และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยน ากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่น

อย่างสร้างสรรค์และแบบทดสอบวัดความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัย ไปจัดกิจกรรมและเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) เลือกกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในล าดับท้าย โดยการทดสอบการขว้างบอลโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
แม่นย าในการขว้างบอล และทดสอบทักษะการยืน เดิน วิ่ง และกระโดด ผู้วิจัยน ากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ จ านวนอย่างละ 10 กิจกรรม แบบทดสอบวัดความแม่นย าในการ
ขว้างบอลของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็ก
ปฐมวัยที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านเรียบร้อยแล้ว น าไปใช้โดยผู้วิจัย
ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2560 รวม 10 กิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 3 ครั้ง พร้อมจัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายใน
สถานที่ท าการทดลองให้เหมาะสม 

2. ขั้นตอนก่อนการทดลองท าการประเมินความสามารถก่อนการทดลอง (Pre – test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดความแม่นย าในการขว้างบอลและแบบทดสอบทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่ง 
และทักษะการกระโดดของเด็กปฐมวัย ไปวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ขั้นตอนด าเนินการทดลอง ด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยน ากิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ที่ได้สร้างขึ้นมาทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 กิจกรรม 

4. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน รวมผู้ประเมิน 2 คน ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่าง
สร้างสรรค์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 
วัน/กิจกรรมละ 50นาที ในการด าเนินการทดลองในแต่ละวันนอกจากกิจกรรมที่ผู้วิจัยแล้ว กลุ่มตัวอย่าง
ยังได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ตามตารางกิจกรรมประจ าวันเหมือนเดิมทุกประการ ส าหรับกลุ่มควบคุมให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติตามระยะเวลาเท่ากันและจัดกิจกรรมประจ าวันในลักษณะเดียวกันทุก
ประการ 

5. ขั้นหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการ บูรณาการ
ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ผู้วิจัยท าการประเมินความสามารถ หลัง
การทดลอง (Post – test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้ 
แบบทดสอบวัดความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัยและแบบทดสอบทักษะการยืน ทักษะการ
เดิน ทักษะการวิ่ง และทักษะการกระโดดของเด็กปฐมวัยและวิเคราะห์เช่นเดียวกับก่อนการทดลอง 
 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 78 
 

ผลการวิจัย  
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
การทดสอบ N X̅ S.D. df t Sig 
ก่อนการทดลอง       
กลุ่มทดลอง 30 2.67 0.99 

58 .429 .670 
กลุ่มควบคุม 30 2.53 1.38 
หลังการทดลอง       
กลุ่มทดลอง 30 7.30 0.65 58 12.200 <.001 
กลุ่มควบคุม 30 5.27 0.64    

 
จากตาราง 1 พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีคะแนน

รวมเฉลี่ยการทดสอบวัดความแม่นย าในการขว้างบอล ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วย t 
พบว่าก่อนการทดลอง t = .429 และ หลังการทดลอง t = 12.200 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความแม่นย าในการขว้างบอลของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่ม
ทดลอง ที่ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการ
เล่นอย่างสร้างสรรค์ และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับกิจกรรมปกติระว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง 
กลุ่ม การทดสอบ N X̅ S.D. df t Sig 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนทดลอง 30 2.67 0.99 

29 24.559* <.001 
หลังทดลอง 30 7.30 0.65 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนทดลอง 30 2.53 1.38 

29 10.598* <.001 
หลังทดลอง 30 5.27 0.64 

 
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ

ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ด้วย t – test พบว่า t = 24.559 และ
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ ด้วย t – test พบว่า t = 10.598 ทั้งสองกลุ่มมี
คะแนนรวมเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็ก
ปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 
การทดสอบ N X̅ S.D. df t Sig 
ก่อนการทดลอง       
กลุ่มทดลอง 30 4.80 0.66 

58 .543 .589 
กลุ่มควบคุม 30 4.90 0.76 
หลังการทดลอง       
กลุ่มทดลอง 30 7.33 0.61 58 10.882* <.001 
กลุ่มควบคุม 30 5.77 0.50    

 
จากตาราง 3 พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีคะแนน

รวมเฉลี่ยการทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ด้วย t – test พบว่าก่อนการทดลอง t = .543 และ หลังการทดลอง t = 10.882* แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็ก
ปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ และกลุ่มควบคุมท่ีได้รับกิจกรรมปกติระว่างก่อนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง 
กลุ่ม การทดสอบ N X̅ S.D. df t Sig 

กลุ่มทดลอง 
ก่อนทดลอง 30 4.80 0.66 

29 17.879 <.001 
หลังทดลอง 30 7.33 0.61 

กลุ่มควบคุม 
ก่อนทดลอง 30 4.90 0.76 

29 6.117* <.001 
หลังทดลอง 30 5.77 0.50 

 
จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่าน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ด้วย t – test พบว่า t = 17.879 และกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ ด้วย t – test พบว่า t = 6.117* ทั้งสองกลุ่มมีคะแนน
รวมเฉลี่ยทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตาราง 5 ค่าร้อยละคะแนนความแม่นย าในการขว้างบอลก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบความแม่นย า
ในการขว้างบอลเด็กปฐมวัย ส าหรับวัดการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

ที ่
เป้าหมาย 
และระยะ 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
X̅ ร้อยละ แปรผล X̅ ร้อยละ แปรผล 

1 เป้าที่ 1 สูง 40 ซ.ม. 15 50.00 สามารถน้อยที่สุด 14.5 48.33 สามารถน้อยที่สุด 
2 เป้าที่ 2 สูง 20 ซ.ม. 11 36.67 สามารถน้อยที่สุด 12.5 41.67 สามารถน้อยที่สุด 
3 เป้าที่ 3 สูง 100 ซ.ม. 2.5 8.33 สามารถน้อยที่สุด 3 10.00 สามารถน้อยที่สุด 
4 เป้าที่ 4 สูง 60 ซ.ม. 5.5 18.33 สามารถน้อยที่สุด 7 23.33 สามารถน้อยที่สุด 
5 เป้าที่ 5 สูง 80 ซ.ม. 4 13.33 สามารถน้อยที่สุด 4 13.33 สามารถน้อยที่สุด 

รวมเฉลี่ย 7.6 25.33 สามารถน้อยที่สุด 8.2 27.33 สามารถน้อยที่สุด 
 
จากตาราง 5 พบว่า คะแนนทดสอบวัดความแม่นย าในการขว้างบอลก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง

มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 คิดเป็นร้อยละ 27.33 มีความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในระดับน้อย
ที่สุด กลุ่มควบคุม มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 7.60 คิดเป็นร้อยละ 25.33 มีความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กในระดับน้อยที่สุด 

 
ตาราง 6 ค่าร้อยละคะแนนความแม่นย าในการขว้างบอลหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบความแม่นย า
ในการขว้างบอลเด็กปฐมวัย ส าหรับวัดการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 

ที ่ เป้าหมายและระยะ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

X̅ ร้อยละ แปรผล X̅ ร้อยละ แปรผล 
1 เป้าที่ 1 สูง 40 ซ.ม. 25.5 85.00 สามารถดีมาก 28.5 95.00 สามารถดีมาก 
2 เป้าที่ 2 สูง 20 ซ.ม. 22 73.33 สามารถดี 26.5 88.33 สามารถดีมาก 
3 เป้าที่ 3 สูง 100 ซ.ม. 7 23.33 สามารถน้อยที่สุด 15.5 51.67 สามารถน้อย 
4 เป้าที่ 4 สูง 60 ซ.ม. 12.5 41.67 สามารถน้อยที่สุด 21 70.00 สามารถดี 
5 เป้าที่ 5 สูง 80 ซ.ม. 12 40.00 สามารถน้อยที่สุด 18 60.00 สามารถปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 15.8 52.67 สามารถน้อย 21.90 73.00 สามารถดี 
 
จากตาราง 6 พบว่า คะแนนทดสอบความแม่นย าในการขว้างบอลหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง 

ก่อนการทดลองมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 21.90 คิดเป็นร้อยละ 73.00 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กในระดับดี กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.80 คิดเป็นร้อยละ 52.67 มีความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กระดับน้อย 
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ตาราง 7 ค่าร้อยละคะแนนทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดก่อนการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่ง และทักษะการกระโดดของเด็กปฐมวัยส าหรับ
ส าหรับวัดการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ที ่ ทักษะ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

X̅ ร้อยละ แปรผล X̅ ร้อยละ แปรผล 
1 ทักษะการยืน. 24.5 81.67 สามารถดีมาก 24.5 81.67 สามารถดีมาก 
2 ทักษะการเดิน. 13.5 45.00 สามารถน้อยที่สุด 18.5 61.67 สามารถปานกลาง 
3 ทักษะการวิ่ง 17.5 58.33 สามารถน้อย 15.5 51.67 สามารถน้อย 
4 ทักษะการกระโดด 18 60.00 สามารถปานกลาง 18.5 61.67 สามารถปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 18.38 61.25 สามารถปานกลาง 19.25 64.17 สามารถปานกลาง 
 
จากตาราง 7 พบว่า คะแนนทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ก่อนการ

ทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 19.25 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในระดับ
ปานกลาง กลุ่มควบคุม มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 18.38 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใน
ระดับปานกลาง  

 
ตาราง 8 ค่าร้อยละคะแนนทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดหลังการทดลองโดยใช้
แบบทดสอบทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่ง และทักษะการกระโดดของเด็กปฐมวัยส าหรับ
ส าหรับวัดการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ที ่ ทักษะ 
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

X̅ ร้อยละ แปรผล X̅ ร้อยละ แปรผล 
1 ทักษะการยืน 26 86.67 สามารถดีมาก 30 100.00 สามารถดีมาก 
2 ทักษะการเดิน 19 63.33 สามารถปานกลาง 26 86.67 สามารถดีมาก 
3 ทักษะการวิ่ง 19.5 58.33 สามารถน้อย 25.5 85.00 สามารถดีมาก 
4 ทักษะการกระโดด 22 65.00 สามารถปานกลาง 28.5 95.00 สามารถดีมาก 

รวมเฉลี่ย 21.63 73.33 สามารถดี 27.50 91.67 สามารถดีมาก 
 
จากตาราง 8 พบว่า คะแนนทดสอบวัดทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด หลังการ

ทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 27.50 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในระดับ
ดีมาก กลุ่มควบคุม มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 21.63 มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในระดับดี  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
1.1 ผลการฝึกการเคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ที่มีต่อความแม่นย าในการขว้างบอล

ของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่ม พบว่า ก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยความแม่นย าใน
การขว้างบอล ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 2.67, S.D. = 0.99 และกลุ่มควบคุม 
ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 2.53, S.D. = 1.38 ส่วนหลังการทดลองเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า 
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กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยค่าเฉลี่ยความแม่นย าในการขว้างบอล ของกลุ่มทดลอง หลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 7.30, S.D. = 0.65 และกลุ่มควบคุม หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 5.27, 
S.D. = 0.64 เมื่อค านวณด้วยค่าทีโดยพบว่าก่อนการทดลอง t = .429 และ หลังการทดลอง t = 12.200 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกาย และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ มีความแม่นย าในการขว้างบอล ที่แตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเพียงอย่างเดียว 

1.2 ผลการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ที่มีต่อความแม่นย าในการ
ขว้างบอลของเด็กปฐมวัย ภายในกลุ่ม พบว่า คะแนนก่อนและหลังของกลุ่มทดลอง แตกต่างกัน โดย
ค่าเฉลี่ยความแม่นย าในการขว้างบอล ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 2.67, S.D. = 
0.99 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 7.30, S.D. = 0.65 และ คะแนนก่อนและหลังของกลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยความแม่นย าในการขว้างบอล ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ย X̅ = 2.53, S.D. = 1.38 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 5.27, S.D. = 0.64 เมื่อ
ค านวณด้วยค่าทีโดยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่าน
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ t = 24.559 และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ t = 10.598 ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนรวมเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ มีความ
แม่นย าในการขว้างบอล ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลอง 

 
2. การพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย 
2.1 ผลการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่ม 

พบว่า ก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด 
ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 4.80, S.D. = 
0.99 และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 4.90, S.D. = 0.76 ส่วนหลังการทดลองเป็น
เวลา 10 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยค่าเฉลี่ยทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการ
กระโดด ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 
7.33, S.D. = 0.61 และกลุ่มควบคุม หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 5.77, S.D. = 0.50 เมื่อค านวณ
ด้วยค่าที พบว่าก่อนการทดลอง t = .543 และ หลังการทดลอง t = 10.882* แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการ
เล่นอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ที่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว 

2.2 ผลการทดสอบทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัย ภายในกลุ่ม 
พบว่า คะแนนก่อนและหลังของกลุ่มทดลอง แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการ
กระโดด ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย  X̅ = 
4.80, S.D. = 0.66 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 7.33, S.D. = 0.61 และ คะแนนก่อนและ
หลังของกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ส าหรับการ
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 4.90, S.D. = 0.76 
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และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย X̅ = 5.77, S.D. = 0.50 เมื่อค านวณด้วยค่าทีโดยพบว่า กลุ่มทดลองที่
ได้รับกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่าง
สร้างสรรค์ t = 17.879 และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปกติ t = 6.117* ทั้งสอง
กลุ่มมีคะแนนรวมเฉลี่ยทักษะการยืน การเดิน การวิ่ง และการกระโดด ส าหรับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ มีความ
แม่นย าในการขว้างบอล ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลอง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู

และให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 26 – 28) การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก เพ่ือน าไปดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน รักษาความปลอดภัย และตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเองว่าสามารถที่จะท าหรือ
เล่นกิจกรรมต่างๆ ได้หรือไม่ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าเด็กมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อ
เล็ก และมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ดี เด็กจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
อย่างสนุกสนาน โดยไม่รู้สึกถูกแปลกแยกไปจากกลุ่ม ดังนั้นวิธีการจัดประสบการณ์ที่ส าคัญ คือ จัด
ประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา เป็นการจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งส าหรับ
เด็กปฐมวัย ต้องมีความเหมาะสมกับวัยและความพร้อมของสภาพร่างกายของเด็ก การใช้กีฬาสากลหรือ
อ่ืนๆ จึงอาจไม่เหมาะเพราะมีระดับของความหนักในการใช้ความสามารถของกล้ามเนื้อใหญ่มากเกินไป 
การพัฒนาเพ่ือให้เด็กมีความพร้อมจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กที่จะสามารถ
ส่งผลการพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่กล้ามเนื้อใหญ่ได้ การจัดกิจกรรมจึงควรให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ และกิจกรรมที่ใช้ก าลัง
และไม่ใช้ก าลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้อง
ออกก าลั งกายมากนัก เ พ่ือเด็กจะได้ ไม่ เหนื่อยเกินไป ( ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: น. 41 – 42) การน ากิจกรรมสร้างสรรค์มาประยุกต์กับการสอนทางพลศึกษา
จึงน่าจะเกิดประโยชน์เพราะ ศิลปะหรือวิธีการต่างๆ เช่น การวาดภาพ ระบายสี พิมพ์ภาพ ปั้น ฉีก ตัด ปะ 
การประดิษฐ์ ฯลฯ เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ และการเคลื่อนไหวร่างกายในการควบคุมล าตัว 
แขน นิ้วมือให้ประสานสัมพันธ์กันกับการใช้เครื่องมือต่างๆ (สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา , 2551: น. 20) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผกากานต์ น้อยเนียม (2556: น. 30) ที่กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีคุณค่าและ
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัย ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือให้พร้อมส าหรับการเขียนหนังสือ เมื่อ
ประกอบเข้ากับเกมต่างๆ ที่หลากหลาย ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในรูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ตามที่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(2560: น. 41 – 42) ก าหนด ได้แก่ การทรงตัว การยืดหยุ่น การฝึกความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ 
จังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระ การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะดนตรีที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แข็งแรง และ กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส เ ล่น
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เกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย การหยิบจับและใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน 
กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก คือ กล้ามเนื้อมือ – นิ้วมือ 
การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
ดังนั้นความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกิจกรรมตามรูปแบบ
บูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการเล่นอย่างสร้างสรรค์จึงมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นล าดับ ซึ่ง
สามารถน าสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการน ารูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่าง
สร้างสรรค์มาใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 4 ปี ระดับ ชั้นอนุบาลศึกษา ปีการศึกษา 2561 
เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า สามารถพัฒนาความแม่นย าในการขว้างบอลให้กับเด็กปฐมวัยได้ โดยมี
คะแนนรวมเฉลี่ยทดสอบหลังการทดลองเท่ากับ 7.30 เพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลองถึง 4.63 คะแนน ซึ่ง
แบบทดสอบความแม่นย าในการขว้างบอลเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ปฐมวัย เพราะเด็กจะต้องหยิบจับลูกบอลทีละลูกอย่างมั่นคงเพ่ือขว้างเป้าจ านวน 5 เป้า โดยยืนห่างเป้าใน
ระยะ 2 เมตร จะขว้างเป้าละ 2 ลูก ซึ่งก่อนการทดลองพบว่า เด็กส่วนใหญ่จะขว้างเป้าที่ 1 และ 2 ได้ดี 
เพราะอยู่ในระดับต่ า 40 และ 20 เซนติเมตรตามล าดับ แต่ในเป้าที่สูงได้แก่ เป้าที่ 3 และ 5 สูง 100 และ 
80 เซนติเมตรตามล าดับ เด็กจะขว้างไม่ค่อยได้คะแนน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะที่ห่างและความสูงของ
เป้า ประกอบกับความแข็งแรงกล้ามเนื้อของเด็กค่อนข้างน้อย จึงท าให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กส าหรับการขว้างอยู่ในระดับน้อยที่สุดตามไปด้วย สอดคล้องกับ เกรแฮมและคนอ่ืนๆ (Graham, 
George., et al. 1993: p. 372) ที่กล่าวว่า การขว้างมือเดียวเหนือศีรษะจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับ
ระยะห่างของเป้าหมายกับผู้ขว้างและวิธีการปฏิบัติในการขว้าง และหลังจากการทดลองเด็กได้ฝึกตาม
รูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่มีกิจกรรพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กได้แก่ การนวดดินน้ ามัน การตัดกระดาษแปะภาพลูกบอล ระบายสีเทียน+สีน้ า ประดิษฐ์
บอลกระดาษ ระบายสีสนามกีฬาของหนู กิจกรรมเป่าสีให้เป็นภาพ การร้อยเชือกที่รังดุมเพ่ือประดิษฐ์ลูก
หึ่ง การจุดสีบนกระดาษ การทากาวแปะกระดุมในภาพ และการร้อยลูกปัด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นการ
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อเล็ก พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก กล่าวคือ สามารถ
ขว้างบอลได้แม่นย ามากขึ้น มีคะแนนรวมเฉลี่ยสูงขึ้นถึง โดยมีความแม่นย าและความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กอยู่ในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลองพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ สายพิณ มะโนรัตน์ และคณะ (2560) ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการของกล้ามเนื้อเล็กเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า พัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
เล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยรวมและรายด้าน หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สอดคล้องกับ รวิพร ผาด่าน (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการทดลองอยู่ใน
ระดับดี และสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยเช่นกัน ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบความแม่นย าในการขว้างบอลหรือความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กนี้ ระหว่างกลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบปกติ พบว่า หลังการทดลองมีคะแนนรวมเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ที่กลุ่มทดลองได้รับจะเน้นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อเล็ก



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 85 
 

อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการจึงเกิดขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมปกติไม่ได้เน้นการใช้กล้ามเนื้อ
เล็ก สอดคล้องกับ สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา (2551) ได้ศึกษาเรื่องความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองหลังจากได้รับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร้อยดอกไม้สูงขึ้นและ
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส าหรับการพัฒนาการของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 4 ปี 
ระดับ ชั้นอนุบาลศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ได้รับรูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และการเล่นอย่างสร้างสรรค์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการยืน ทักษะการ
เดิน ทักษะการวิ่ง และทักษะการกระโดดได้ โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 7.33 เพ่ิมขึ้น
จากก่อนการทดลอง 2.53 โดยแบบทดสอบทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่ง และทักษะการ
กระโดดเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย การเคลื่อนไหวในลักษณะ
ต่างๆ ตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวจ านวน 10 เกม ได้แก่ เกมที่ต้องเลี้ยงดินน้ ามันก้อนกลมบนไม้ปิงปอง
เพ่ือไปส่งต่อให้เพ่ือน เกมขว้างบอลให้เข้าประตู เกมช่วยกันใช้ฟองน้ าจุ่มน้ าไปบีบใส่กะละมัง เกมโยนบอล
ให้เข้าที่หมาย (สมมติบอลเป็นอาหาร) เกมส่งหมอนข้ามศีรษะไปข้างหลัง เกมใช้ไม้เทนนิสพลาสติกตี
ลูกโป่ง เกมต่ายกระโดดสปริงสองเท้าข้ามเส้น เกมกลิ้งบอลรับ – ส่ง เกมจับเชือกเดินตามเส้น และเกม
ขว้างหอก (ใช้โฟมท าเป็นหอก) ซึ่งทุกเกมจะส่งผลโดยตรงให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ 
ที่ใช้ในการทรงตัว การเคลื่อนที่ และอ่ืนๆ จึงท าให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กส าหรับการยืน การ
เดิน การวิ่ง และการกระโดดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับรูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย และการเล่นอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น จะเห็นได้จากทักษะทั้ง 4 รายการ หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในระดับดีมากสอดคล้องกัน กิตติมา เฟ่ืองฟู 
(2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว
เชิงแอโรบิก พบว่า มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะการ
เดิน ทักษะการเขียน ทักษะการวิ่ง ทักษะการกระโดด ที่พัฒนาการแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สอดคล้องกับ ดวงพร พันธ์แสง (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ
ที่มีต่อผลการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมเชิงโยคะ 
เด็กปฐมวัยมีระดับคะแนนพัฒนาการด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง
โดยรวมและรายด้านทักษะ คือ ทักษะการเดิน ทักษะการยืน ทักษะการกระโดด ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่ง และทักษะการกระโดดหรือความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบปกติ พบว่า 
หลังการทดลองมีคะแนนรวมเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
รูปแบบบูรณาการการผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ท่ีกลุ่มทดลองได้รับ
เกมการเคลื่อนไหว การพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่จึงเกิดขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมปกติ การ
เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ จึงสามารถแสดงออกมาได้ในระดับดีมาก สอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนันต
พงษ์ (2553: น. 97) ที่กล่าวว่าความสามารถในการท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว จะ
ประกอบด้วย การทรงตัว การยืน การวิ่ง และสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2531: น. 23 – 24) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น รับลูกบอลที่กระดอนขึ้น
ด้วยมือทั้งสอง เดินขึ้นลงบันได้สลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว เดินต่อเท้าถอยหลังบนกระดานไม้ทรงตัวได้ วิ่ง
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ได้เร็วและหยุดได้ทันที และกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมร่วมกัน จึงน่าจะส่งผลดีต่อความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ตามเหตุผลที่ได้กล่าวอ้างถึงดังกล่าว 

การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเพ่ือการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง ไม่ว่าจะ
เป็นกล้ามเนื้อเล็กหรือกล้ามเนื้อใหญ่ เป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างเสริมศักยภาพของเด็กให้มีความ
พร้อมที่จะเลื่อนชั้นไปศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นด้วยความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่จึงต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน สอดคล้อง
กับ ละไม สีหาอาจ (2551: น. 10) ที่กล่าวว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก จะมีผล
ต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือท าหน้าที่ของ
ระบบอวัยวะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกายซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากการเจริญเติบโตที่สามารถวัดได้
จากความสูง น้ าหนัก ความแข็งแรงของร่างกายตลอดจนพัฒนาการของการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียน ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 555 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี
ส าหรับนักเรียน 3 ฉบับ ได้แก่ เครื่องมือวัดส าหรับครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน ส าหรับผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมิน และส าหรับนักเรียนประเมินตนเอง วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาด้วยการหาค่า IOC หาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด หาค่าอ านาจจ าแนกด้วย
วิธี Item total correlation และ หาความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการสร้างแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบด้วยแบบวัด 3 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดส าหรับครูมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
40 ข้อ แบบวัดส าหรับผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ และ แบบวัด
ส าหรับนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบสอบปรนัยชนิดสถานการณ์จ านวน 30 ข้อ ซึ่งแต่ละฉบับวัดลักษณะ
ความเป็นคนดี 5 ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และความขยันหมั่นเพียร  

2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปรากฏผลดังนี้ 
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2.1 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียน โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มี
ลักษณะความเป็นคนดีสูงและนักเรียนที่มีลักษณะความเป็นคนดีต่ ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  
0.422 ถึง 0.851 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้าน ตั้งแต ่0.888 ถึง 0.924 มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.970  

2.2 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียน
ที่มีลักษณะความเป็นคนดีสูงและนักเรียนที่มีลักษณะความเป็นคนดีต่ ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  
0.322 ถึง 0.742 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ตั้งแต่ 0.734 ถึง 0.844 และ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.936  

2.3 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มี
ลักษณะความเป็นคนดีสูงและนักเรียนที่มีลักษณะความเป็นคนดีต่ ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง แบบวัดมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  
0.234 ถึง 0.891 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ตั้งแต่ 0.465 ถึง 0.917 และ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.933  
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะความเป็นคนดี การพัฒนาเครื่องมือวัด 
 

ABSTRACT 
  

 This research aimed to develop and find the quality of good personality 
characteristics measuring instruments for prathomsuksa VI students in Chaiyaphum primary 
education service area office 1. The samples of this research were 555 persons consist of 
prathomsuksa VI students, teachers and parents. The instruments in this research were the 
good personality characteristics measuring instruments for prathomsuksa VI students 
consist of 3 instruments such as the instrument for teachers, parents and self – assessment 
by students. Analyzing the instruments quality by content validity using Index of item 
objective congruence (IOC), construct validity using known group technique, discrimination 
using Item total correlation and reliability using Cronbach alpha – coefficient. The research 
findings were: 
 1. The good personality characteristics measuring instruments for prathomsuksa VI 
students consist of 3 instruments such as the instrument for teachers; 40 items of rating 
scale, parents; 40 items of rating scale and self – assessment by students were 30 items 
of situation test. Each instrument consist of 5 components such as honesty, 
responsibility, discipline generosity and diligence.  
 2. The quality of the good personality characteristics measuring instruments of 
students as follows  
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2.1 The good personality characteristics measuring instruments of students for 
teachers had index of item objective congruence ranged from 0.60 – 1.00. The construct 
validity found that the average value of students with high personality characteristics and 
students with low personality characteristics were significantly different at the level of .01 
that mean the instrument have the construct validity. The discrimination ranged from 
0.422 – 0.851, item reliability ranged from 0.888 – 0.924 and whole of reliability was 0.970  

2.2 The good personality characteristics measuring instruments of students for 
parent had index of item objective congruence ranged from 0.60 – 1.00. The construct 
validity found that the average value of students with high personality characteristics and 
students with low personality characteristics were significantly different at the level of .01 
that mean the instrument have the construct validity. The discrimination ranged from 
0.322 – 0.742, item reliability ranged from 0.734 – 0.844 and whole of reliability is 0.936.  

2 . 3  The good personality characteristics measuring instruments of students 
students had index of item objective congruence ranged from 0.60 – 1.00. The construct 
validity found that the average value of students with high personality characteristics and 
students with low personality characteristics were significantly different at the level of .01 
that mean the instruments have the construct validity. The discrimination ranged from 
0.234 – 0.891, item reliability ranged from 0.465 – 0.917 and whole of reliability was 0.933.  

  
Keyword: good personality characteristics, measuring instrument development 
 
บทน า 
 แนวคิดในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ เพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หลักการจัดการศึกษายึดหลัก  3 
ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (นิรมล กิตติวิบูลย์, 2550) สอดคล้องกับบทบาทของ
ครูไทยในการศึกษา 4.0 นอกจากจะพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ผู้สอนต้องจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ที่จะบูรณาการการพัฒนาทักษะทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม การสร้าง
เสริมสุขภาพอนามัย การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก (สุนันท์ สีพาย, 2562) นอกจากนี้
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 คือ การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในยุคแห่งความรู้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากสาระวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องได้รับการ
ฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสาร สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงทักษะชีวิตที่
ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และผู้ประกอบการ ความรู้
ด้านพลเมืองดี สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ่งการเป็นพลเมืองดีหรือการเป็น
คนดีนั้น ถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต ซึ่งผู้เรียนทุกคนควรมีคุณลักษณะของความเป็นคนดี เพ่ือ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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จากสภาพการณ์ที่กล่าวมานี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันหาทาง
แก้ปัญหา ต้องพยายามปลูกฝังความเป็นคนดีให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นในประเด็นนี้ 
ส านักงานรับรองคุณภาพและประเมินมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้ความส าคัญในประเด็น
ความเป็นคนดีนี้อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการก าหนดให้ความเป็นคนดีนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 1 ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษา (พ.ศ. 2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านผู้เรียน 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556) ดังนั้น การปลูกฝังความเป็นคนดีให้แก่
ผู้เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งและเป็นบทบาทหน้าที่ของหลายฝ่ายร่วมกัน กระนั้น การปลูกฝังคุณลักษณะ
ความเป็นคนดีให้แก่ผู้เรียนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้วัดคุณลักษณะเหล่านี้ได้อย่าง
ชัดเจน ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงสมควรต้องมีเครื่องมือวัดคุณลักษณะภายในด้านความเป็นคนดี ซึ่งหากเรา
สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านความเป็นคนดีที่มีคุณภาพแล้วจะส่งผลดีอย่างยิ่ง เช่น เมื่อเรา
สามารถวัดระดับความดีของนักเรียนได้อย่างแม่นย าน่าเชื่อถือแล้ว ผู้ปกครอง หรือ ครู ก็จะสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนที่ยังมีระดับความดีไม่สูง ให้มีคุณลักษณะความเป็นคนดีเพ่ิมมากข้ึนและ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

การวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี  เป็นคุณลักษณะที่สังเกตได้ยาก การวัดให้ใกล้เคียงกับ
คุณลักษณะภายในของบุคคลมากที่สุดต้องอาศัยข้อมูลอ้างอิงหลายๆ ด้านร่วมกับเกณฑ์ที่ชัดเจนและ
เชื่อถือได้ แต่สภาพของการวัดด้านจิตพิสัยปัจจุบันยังเป็นปัญหา กล่าวคือ ยากต่อการให้นิยามที่ชัดเจน ผู้รู้
หลายคนให้นิยามไม่ตรงกัน ขาดทฤษฎีที่เป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือวัด ผลที่วัดออกมาจึงไม่มั่นใจ
เท่าที่ควร คุณลักษณะบางอย่าง บางส่วน ผันแปรไปตามเวลา สถานที่ อารมณ์ จึงวัดธรรมชาติแท้จริงได้
ยาก (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ธรรมชาติของการวัดจิตพิสัย เป็นคุณลักษณะด้านจิตใจที่มองไม่เห็นหรือ
เป็นนามธรรม เป็นการวัดทางอ้อม การวัดจิตพิสัยมีความคลาดเคลื่อนในการวัดเกิดขึ้นได้ง่าย อาจมีการเส
แสร้งและบิดเบือนค าตอบของผู้ถูกวัด การตอบของผู้ถูกวัดมีลักษณะเป็นไปตามที่สังคมมุ่งหวัง (ปรีชา 
เครือวรรณ และสมพงษ์ พันธุรัตน์, 2558)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็น
คนดีส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่จะจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่
ก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น หากมีเครื่องมือที่สามารถวัดระดับความเป็นคนดีของนักเรียนกลุ่มนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องที่จะได้
ทราบการพัฒนาของผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะความเป็นคนดีตามที่สถานศึกษาก าหนดหรือไม่  อย่างไร มี
ข้อบกพร่องในเรื่องใด ควรจะปรับปรุงพัฒนาปลูกฝัง และส่งเสริมคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือจะ
ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้
ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

2. เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 92 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้เครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ครูวัดผล/ครูฝ่ายวิชาการ นายทะเบียน ครู
แนะแนว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประเมินนักเรียนและจะได้ทราบว่านักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นคนดี อยู่ในระดับใด 
ซึ่งจะสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้ถูกต้องเหมาะสม 

2. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านอ่ืนส าหรับนักเรียน
ต่างระดับชั้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4,075 คน ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
252 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 4,075 คน รวมทั้งสิ้น 8,402 คน จากจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 252 
โรงเรียน  
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียน ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 
2561 ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด,2545: น. 40) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 555 คน ประกอบด้วยครู 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน 261 คน และนักเรียน 261 คน  
 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดี 3 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่ 1 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน  
ฉบับที่ 2 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  
ฉบับที่ 3 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน  

 เครื่องมือฉบับที่ 1 – 2 มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ส่วนเครื่องมือวัดฉบับที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 ฉบับที ่1 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน  
 

 
คุณลักษณะของนักเรยีน 

การปฏิบัต ิ
ปฏิบัต ิ

เป็นประจ า 
ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัต ิ

บ้าง 
ปฏิบัต ิ

นานๆ ครั้ง 
ไม่เคยปฏิบัติ 

1. ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.1 ไม่พูดใส่ร้ายคนอื่น  

     

1.2 ไม่โยนความผิดของตนไปให้ผู้อื่น      
1.3 ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน      
1.4 ไม่ลอกงานหรือการบ้านของผู้อื่น      
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ฉบับที่ 2 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
 

คุณลักษณะของนักเรยีน 
การปฏิบัต ิ

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 

ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัต ิ
บ้าง 

ปฏิบัต ิ
นานๆ ครั้ง 

ไม่เคยปฏิบัติ 

2. ด้านความรับผิดชอบ 
2.1 ดูแลรักษาทรัพยส์ินส่วนรวม 

     

2.2 ท างานเสร็จในเวลาที่ก าหนด      
2.3 ตรงต่อเวลา      
2.4 เอาใจใส่งานท่ีได้รับมอบหมาย      

 
ฉบับที่ 3 แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 

ตัวอย่าง 1. ถ้านักเรียนท าการบ้านเสร็จไม่ทันส่งครูตามก าหนด นักเรียนจะท าอย่างไร 
ก. ท าการบ้านให้เสร็จในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน  
ข. ขอยืมการบ้านเพ่ือนมาลอกเพ่ือส่งไปก่อน เพราะจะไม่เสร็จทันส่งครู  
ค. ไปบอกครูในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนถึงเหตุผลที่ไม่ได้ท าการบ้านและขอท าส่งในตอนเย็น  
ง. ไม่ท าการบ้านส่งครู  
จ. บอกครูว่าไม่สบาย ขอส่งการบ้านในวันต่อไป  
 

  1) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวัด ฉบับที่ 1 ส าหรับครู และฉบับที ่2 ส าหรับผู้ปกครอง 
ให้ 5 คะแนน ส าหรับค าตอบว่า ปฏิบัติเป็นประจ า 
ให้ 4 คะแนน ส าหรับค าตอบว่า ปฏิบัติบ่อย 
ให้ 3 คะแนน ส าหรับค าตอบว่า ปฏิบัติบ้าง 
ให้ 2 คะแนน ส าหรับค าตอบว่า ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 
ให้ 1 คะแนน ส าหรับค าตอบว่า ปฏิบัติน้อยมากหรือไม่เคยปฏิบัติ 

  2) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวัดเชิงสถานการณ์ ฉบับที่ 3 ส าหรับนักเรียนตรวจให้คะแนน
ตามข้ันตอนความรู้สึกของแเครธโวล และคณะ (Krathwohl, 1964, อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2543) ดังนี้ 
  ให้ 5 คะแนน ส าหรับตัวเลือกท่ีแสดงพฤติกรรมขั้นสร้างลักษณะนิสัยหรือการตอบสนอง 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดตามมาหรือคุณค่าของการกระท าเพ่ืออยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
  ให้ 4 คะแนน ส าหรับตัวเลือกที่แสดงพฤติกรรมขั้นสร้างระบบคุณค่า หรือการตอบสนอง 
โดยการเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
  ให้ 3 คะแนน ส าหรับตัวเลือกที่แสดงพฤติกรรมขั้นสร้างค่านิยมหรือการตอบสนอง โดย
ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือเห็นด้วย 
  ให้ 2 คะแนน ส าหรับตัวเลือกที่แสดงพฤติกรรมขั้นตอบสนองหรือการตอบสนองโดยยึด
ความพอใจของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของคนอ่ืน 
  ให้ 1 คะแนน ส าหรับตัวเลือกที่แสดงพฤติกรรมขั้นการรับ โดยการรู้จัก ความเต็มใจใน
การรับ ควบคุมหรือคัดเลือกสิ่งที่เอาใจใส่ 
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การแปลความหมายของคะแนน 
 ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 หาค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยน าคะแนนทุกข้อมารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวน
ข้อ แล้วน าคะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นคนดีอยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นคนดีอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นคนดีอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.50 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นคนดีอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 หมายถึง มีคุณลักษณะความเป็นคนดีอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ฉบับที ่3 แปลความหมายของคะแนน จ านวน 30 ข้อๆ ละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 150 คะแนน 
  121 – 150 มีคุณลักษณะความเป็นคนดีสูงมาก 
  91 – 120 มีคุณลักษณะความเป็นคนดีสูง 
  61 – 90   มีคุณลักษณะความเป็นคนดีปานกลาง 
  30 – 60  มีคุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า 

ขั้นตอนสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเครื่องมือ  
2. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนดีเพ่ือน ามาสังเคราะห์ 

และรวบรวมมาก าหนดลักษณะความเป็นคนดีในแต่ละด้าน 
3. สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นคนดี แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาตรวจสอบ 
4. สังเคราะห์คุณลักษณะความเป็นคนดีจากการศึกษาความคิดเห็นของนักการศึกษาและผู้น าทาง

ศาสนา จ านวน 9 ท่าน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่ามีคุณลักษณะที่คนดี ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความขยันหมั่นเพียร  

5. ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากครูผู้มีประสบการณ์การสอนในสาขาการสอนพุทธศาสนาหรือ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากโรงเรียนในอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 5 ท่าน 
ร่วมกันสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพ่ือสังเคราะห์ความคิดหลักและพฤติกรรมบ่งชี้ความเป็น
คนดีใน แต่ละด้าน พร้อมทั้งยกร่างนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้เพ่ือน าไปเขียนข้อค าถามใน
เครื่องมือ  

6. น าร่างนิยามความเป็นคนดีในรูปนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้มาเขียนจ าแนกเป็น
ด้านๆ และสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละด้าน  
 7. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือวัด  โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีทั้งสามฉบับ ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ  รายด้าน
ว่า วัดได้ตรงตามคุณลักษณะในแต่ละด้านท่ีก าหนดหรือไม่  

8. ทดลองครั้งที่ 1 น าเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี ฉบับที่ 1 ไปทดลองใช้กับครูประจ า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2 คน ฉบับที่ 2 ทดลองใช้กับผู้ปกครองของนักเรียน จ านวน 30 คน และ
ฉบับที่ 3 น าไปทดสอบกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน จากนั้นน าผลมาตรวจสอบความ
เข้าใจด้านภาษาและปรับปรุงข้อค าถามท่ียากและก ากวม เพ่ือใช้ในครั้งที่ 2  

9. ทดลองครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัดโดยน าเครื่องมือวัดที่คัดเลือก
จากการทดลองครั้งที ่1 ไปทดลองใช้ ดังนี้ 
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9.1 การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างด้วยการใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด  (Known Group 
method) โดยน าแบบวัดฯ ฉบับที่ 1 ไปทดลองใช้กับครูประจ าชั้น จ านวน 5 คน ฉบับที่ 2 ทดลองใช้กับ
ผู้ปกครอง จ านวน 60 คน และ ฉบับที่ 3 ทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีสูง 
จ านวน 30 คน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า จ านวน 30 คน  

9.2 การทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น โดยทดลองใช้
กับครูประจ าชั้น นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 368 
คน และหาค่าความเชื่อมั่น ค านวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  นอกจากนี้ ยังหาค่า
อ านาจจ าแนกโดยการหาความสัมพันธ์ของข้อค าถามนั้นๆ กับคะแนนรวมของข้อค าถามที่เหลือของแบบ
วัดทั้ง 3 ฉบับ (Item total correlation) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

10. จัดพิมพ์เครื่องมือวัดและเขียนคู่มือการใช้เครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
ตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัด  วิธีด าเนินการสอบ วิธีการตรวจให้คะแนน การแปล
ความหมายของคะแนน การรายงานผล และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทดลองครั้งที่ 1 น าเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี ฉบับที่ 1 แบบวัดฯส าหรับครูประจ า
ขั้นที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงไปทดลองใช้กับครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จ านวน  2 คน ฉบับที่ 2 แบบวัดฯส าหรับผู้ปกครอง ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นไปใช้ทดลองกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และแบบ
วัดฉบับที่ 3 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี น าไปทดสอบกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 
คน แล้วน าผลมาตรวจสอบความเข้าใจทางภาษาและปรับปรุงข้อค าถามท่ียากและก ากวม  

2. ทดลองครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัดโดยน าเครื่องมือวัดที่คัดเลือก
จากการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้ ดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างด้วยการใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known Group 
method) โดยน าแบบวัดฯ ฉบับที่ 1 ไปทดลองใช้กับครูประจ าชั้น จ านวน 5 คน ฉบับที่ 2 ทดลองใช้กับ
ผู้ปกครอง จ านวน 60 คน และ ฉบับที่ 3 ทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีสูง 
จ านวน 30 คน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า จ านวน 30 คน  

2.2 การทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น โดย
ทดลองใช้กับครูประจ าชั้น นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตาม
รายชื่อโรงเรียนในตารางที่ 4 จ านวน 368 คน และท าการหาคุณภาพของเครื่องมือทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้ 

 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ใช้การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการกับข้อค าถาม (สมนึก ภัททิยธนี. 2553: น. 220)  
  ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known Group method) โดย
การก าหนดคุณลักษณะของนักเรียนที่เป็นกลุ่มรู้ชัด ดังนี้ 
   1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
   2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี 
   3. นักเรียนที่ท าหน้าที่ประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
   4. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย  
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   5. นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมทางวิชาการที่บ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะของคนดี 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย 
ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ ความขยันหมั่นเพียร) 
   ส่วนคุณลักษณะของนักเรียนที่คุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า ได้แก่  เคยถูกลงโทษทาง
วินัย โดยการท าทันต์บน หักคะแนนความประพฤติ ถูกเชิญผู้ปกครองมาพบด้วยคดีความต่างๆ เช่น ลัก
ขโมย ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ไม่ส่งงาน ส่งงานช้า ไม่เข้าเรียน ท างานไม่เรียบร้อย พูดคุยหรือหยอกล้อกันใน
ชั้นเรียน และการแต่งกายไม่เรียบร้อย  
  ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item 
total correlation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจรูป ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง – 1.00 ถึง 
+1.00 โดยมีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ (ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2553)  
 0.60 – 1.00 อ านาจจ าแนกดีมาก  0.40 – 0.59 อ านาจจ าแนกดี 
 0.20 – 0.39 อ านาจจ าแนกพอใช้  0.10 – 0.19 อ านาจจ าแนกต่ า (ควรปรับปรุง/ตัดทิ้ง) 
 –1.00 – 0.09 อ านาจจ าแนกต่ ามาก (ตัดทิ้ง) 
   ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach alpha procedure) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง โดยมีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ (ภาควิชาวิจัย
และพัฒนาการศึกษา, 2553) 
 0.00 – 0.21 ความเชื่อมั่นต่ ามาก / ไม่มีเลย 0.21 – 0.40 ความเชื่อมั่นต่ า 
 0.41 – 0.70 ความเชื่อมั่นปานกลาง  0.71 – 1.00 ความเชื่อมั่นสูง   
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสร้างแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ประกอบด้วยแบบวัด 3 ฉบับ แต่ละฉบับวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี 5 ด้าน คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความขยันหมั่นเพียร โดยก าหนดกรอบพฤติกรรม
บ่งชี้แต่ละด้านด้วยการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงนิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของคุณลักษณะความเป็นคนดีรายด้าน 

คุณลักษณะ
ความเป็นคนดี 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

การกระท าของนักเรยีนที่ประพฤติตนอย่าง
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงท้ังที่บ้านและที่
โรงเรียน รวมถึง ความซื่อสตัย์ต่อตนเอง ความ
ซื่อสัตยต์่อผู้อื่นและความซื่อสัตยต์อ่หน้าที่ 

ไม่พูดใสร่้ายคนอื่น 
ไม่โยนความผิดของตนไปใหผู้้อื่น 
ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน 
ไม่ท าสิ่งผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
ไม่ลอกงานหรือการบ้านของผู้อื่น 
ไม่ฉีกหนังสือในห้องสมดุ 
คืนอุปกรณ์ที่ยมืมาจากเพื่อนเมื่อใช้เสร็จ 
ยอมรับผดิเมื่อท าความผดิ 
ไม่ช่วยปิดบังความผิดของผู้อื่น 
ส่งทรัพย์สิ่งของที่เก็บไดค้ืนเจ้าของ 
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คุณลักษณะ
ความเป็นคนดี 

นิยามเชิงปฏิบัตกิาร พฤติกรรมบ่งชี้ 

ด้านความ
รับผิดชอบ 

การกระท าของนักเรยีนที่มีความมุง่มั่นตั้งใจที่
จะปฏิบัตหิน้าท่ีให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ยอมรับผลของการกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ พยายามที่จะ
ปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีความส านึกใน
หน้าท่ีทั้งต่อตนเองและสังคม พยายามท างานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และไม่ละทิ้งงานเมื่อ
ประสบอุปสรรค 

ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม 
ท างานเสร็จในเวลาที่ก าหนด 
ตรงต่อเวลา 
เอาใจใส่งานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
มุ่งมั่นท างานส่วนรวมใหส้ าเร็จ 
ยินดีรับผิดชอบกับเพ่ือนหากงานกลุ่มมีความ
บกพร่อง 
ปกป้องช่ือเสียงของโรงเรียน 
มีความเป็นผู้น า 

ด้านความมี
ระเบียบวินยั 

การกระท าของนักเรยีนที่ถูกต้องตามกฎกติกา 
ข้อบังคับ หรือข้อตกลงท่ีสังคมยอมรับ 

ไม่หยอกล้อเพื่อนระหวา่งเข้าแถว 
เข้าแถวเพื่อรอรับอาหารหรือซื้อของ 
ทิ้งขยะเป็นท่ีเป็นทาง 
แต่งกายถูกระเบยีบโรงเรียน 
ไม่คุยเสียงดังในห้องเรยีน 
เก็บของเข้าที่เมื่อใช้เสร็จแล้ว 
เชื่อฟังค าสอนพ่อแม่และคร ู
ไม่กินขนมในห้องเรยีน 
ขออนุญาตคุณครูก่อนออกจากห้อง 
กลับบ้านตรงเวลา 

ด้านความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่

การกระท าของนักเรยีนที่แสดงออกถึง
ความรูส้ึกท่ีดีบุคคล กระท าเพื่อผูอ้ื่นและสังคม 
การแบ่งปันหรือของใช้ให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็ม
ใจโดยมไิด้ถูกบังคับหรือขอร้องให้ช่วยเหลือ 
โดยมิหวังผลตอบแทน 

ช่วยเพื่อนท างานท่ีได้รับมอบหมาย 
ช่วยอธิบายบทเรียนแก่เพื่อน 
ช่วยเพื่อนหรือครูถือของ 
ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียน 
ให้ก าลังใจเพื่อนท่ีผิดหวังหรือเสียใจ 
แบ่งสิ่งของให้แก่เพื่อนท่ีขาดแคลน 
รู้จักบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร ้
ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน 
อาสาท างานเพื่อส่วนรวม 
ช่วยสอนเพื่อนท าการบ้าน 

ด้านความ
ขยันหมั่นเพียร 

การกระท าของนักเรยีนที่แสดงให้เห็นว่ามี
ความบากบั่น พยายามท างานท่ีเกีย่วข้อง 
ได้แก่ วางแผน จัดระบบ และศึกษาหาความรู้
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

ท าการบ้านส่งครูสม่ าเสมอ 
อ่านหนังสือทบทวนการเรียน 
อ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนบทเรียน 
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
มาโรงเรียนทันเวลา 
ท าการบ้านด้วยตนเอง 
ช่วยงานบ้านโดยผู้ปกครองไมต่้องสั่ง 

  
น ากรอบพฤติกรรมบ่งชี้มาสร้างเป็นเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี 3 ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับที่ 1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้

ประเมิน เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ 
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  ฉบับที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
เป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 40 ข้อ 

 ฉบับที่ 3 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน  
เป็นแบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ฉบับที่ 1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครู
ประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน  

2.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 
2.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความ

เป็นคนดีสูงและกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มี
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 

2.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.422 ถึง 0.851 
2.1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ทั้งรายด้านและทั้งฉบับ พบว่า แบบวัดมีค่าความ

เชื่อมั่นรายด้าน ตั้งแต่ 0.888 – 0.924 และ มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.970  
2.2 ฉบับที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  
2.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 
2.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความ

เป็นคนดีสูงและกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
โดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน มีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 

2.2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.322 ถึง 0.742  
2.2.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ทั้งรายด้านและทั้งฉบับ พบว่า แบบวัดมีค่าความ

เชื่อมั่นรายด้าน ตั้งแต่ 0.734 – 0.844 และ มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.936  
2.3 ฉบับที่ 3 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

นักเรียนเป็นผู้ประเมิน 
2.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 
2.3.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความ

เป็นคนดีสูงและกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีต่ า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน มีความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 

2.3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าตั้งแต่ 0.234 ถึง 0.891 
2.3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด ทั้งรายด้านและทั้งฉบับ พบว่า แบบ

วัดมีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ตั้งแต่ 0.465 – 0.917 และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.933  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลค่าสถิติของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคน

ดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
1. การสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียน 

1.1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 
3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับ
นักเรียนโดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และฉบับที่ 3 
แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน มีลักษณะเป็นแบบวัดเชิง
สถานการณ์ ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่มีผู้ประเมินหลายกลุ่ม 
สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลาย และมีการประเมินจากหลายกลุ่ม ได้แก่ ตนเอง 
เพ่ือน ผู้ปกครอง และครู (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557) แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคน
ดีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วยคุณลักษณะความเป็นคนดี 5 ด้าน  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) เช่น ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม ด้าน
ความขยันหมั่นเพียร สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ด้านความมีระเบียบวินัย สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่ และด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 
ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึก และ
ต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เช่น ด้านความซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีระเบียบวินัย สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 3 มีวินัย ด้านความขยันหมั่นเพียร 
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งม่ันในการท างาน  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับนิยามของความฉลาดทางจริยธรรม (moral quotient) หรือความ
ฉลาดในการท าความดี ซึ่งหมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการควบคุมความประพฤติของตนเอง 
สามารถแยกแยะถูกผิดตามหลักการสากลได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ  4 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ ความเมตตากรุณา และการให้อภัย (ศิริลักษณ์ โดดหนู , 2558 อ้างถึงใน ตีรณา พลอยสวัสดิ์
ไชย สุวิมล ติรกานันท์ และกมลทิพย์ ศรีหาเศษ, 2562) ทั้งนี้ แบบวัดที่สร้างขึ้นมีข้อค าถามที่สัมพันธ์กับ
นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละด้านของคุณลักษณะความเป็นคนดีและมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการ
ทดลองใช้วัดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้ผลการวัดที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งนี้เป็นเพราะแบบวัด
คุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการสร้างตามล าดับขั้นตอน โดยผ่านการ
แนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาของข้อคาถาม ตลอดจนนิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษานิยามของความเป็นคนดีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และน าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์
คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ท าให้ได้คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนที่ครอบคลุม 
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1.2 การหาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนทั้ง 3 ฉบับ มีการหา
คุณภาพดังนี้ 

1.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60 ถึง1.00 ทั้งนี้เพราะแบบวัดที่สร้าง
ขึ้นมีการวิเคราะห์ตามพฤติกรรมบ่งชี้ของลักษณะความเป็นคนดีในแต่ละด้านจึงท าให้แบบวัดที่สร้างขึ้น
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความรอบรู้ในเรื่องลักษณะความ
เป็นคนดีแสดงว่า แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาสูงและใช้ได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างตามนิยามศัพท์และการสร้างสถานการณ์
ของแบบวัดแต่ละข้อสอดคล้องกับเนื้อหาองค์ประกอบของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีแต่ละด้านจึง
ท าให้ผลการประเมินความสอดคล้องด้านเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญได้คะแนนสูง  ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี (2553) ที่กล่าวว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ (2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544 โดย
แบบวัดดังกล่าวมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เท่ากับ 0.78 ถึง 1.00  

1.2.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด พบว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดีสูงและกลุ่มนักเรียนที่มีคุณลักษณะความเป็นคนดี
ต่ ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดี
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ฉบับ มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของบุญยภา ชมศิริ (2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต  1 สุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ 
(2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เอมอร สังเว (2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เจนจิรา ชิดชอบ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 
นิภา วงษ์สุรภินันท์ (2548) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 
กลิ่นประทุม แสงสุระ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้ าใจ
นักกีฬาของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6) สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น และ นาตยา รัศมี (2553) ได้สร้างแบบวัดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยเทคนิคที่งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นน ามาวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) มี 2 วิธี ได้แก่ เทคนิคกลุ่มรู้ชัดและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

1.2.3 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปีที่ 6 โดยการหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  (Item total 
Correlation : xyr ) ปรากฏว่า ฉบับที่ 1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีโดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน 
มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.422 ถึง 0.851 ฉบับที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีโดยผู้ปกครองเป็น
ผู้ประเมิน มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.232 ถึง 0.707 ฉบับที่ 3 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีโดย
นักเรียนเป็นผู้ประเมิน มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.234 ถึง 0.891 แสดงว่าแบบวัดคุณลักษณะความเป็น
คนดีส าหรับนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าอ านาจจ าแนกเป็นไปตามเกณฑ์  ทั้งนี้เป็นเพราะแบบวัด
คุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการสร้างตามล าดับขั้นตอน โดยผ่านการ
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แนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาของข้อค าถามในด้านของวิธีการหาคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการหาสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation : xyr ) ซึ่งภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา (2561) ระบุว่าวิธีการหาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามหรือแบบวัด มี
วิธีการหาคุณภาพคือ Item total Correlation และการใช้วิธีเปรียบเทียบด้วย t – test สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญยภา ชมศิริ (2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ 
(2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เอมอร สังเว (2547) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
นิภา วงษ์สุรภินันท์ (2548 ) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 
กลิ่นประทุม แสงสุระ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้านความมี
น้ าใจนักกีฬาของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) สังกัดโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกด้วยวิธีการหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation : xyr )  

1.2.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่า ฉบับที่ 1 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านตั้งแต่ 0.888 – 0.924 และมี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.970 ฉบับที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านตั้งแต่ 0.734 – 0.844 และ มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.936 ฉบับที่ 3 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านตั้งแต่  0.465 – 0.917 และ มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.933 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แบบวัดฉบับที่ 3 ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเองนั้น มี
ค่าความเชื่อมั่นต่ ากว่าการประเมินจากกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะความเป็นคนดีที่มุ่งวัด
ในครั้งนี้ เป็นการวัดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้านจิตพิสัย ซึ่งการประเมินจากบุคคลอ่ืนน่าจะมี
ความเหมาะสมมากกว่าการประเมินตนเอง เนื่องจากการประเมินเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการโดยบุคคลที่มี
ความรู้สึกนึกคิดในลักษณะของปุถุชนที่สามารถเกิดความล าเอียงเข้าข้างตนเองและบุคคลที่รักได้ (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 71 – 76) 
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ได้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หากต้องการน าไปใช้กับนักเรียนชั้นอ่ืนที่ใกล้เคียงกัน  ควรมีการน าไป
ทดลองใช้และหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อน 

2. แบบวัดลักษณะความเป็นคนดีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ข้อจ ากัดอยู่ เช่น การน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างควรระวังเรื่องข้อค าถาม ค าตอบ ควรอธิบายและชี้แจงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ให้ชัดเจน  เพราะถ้านักเรียนตอบไม่ตรงกับความรู้สึกอาจจะท าให้ผลการวัด
คลาดเคลื่อน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาค้นคว้าสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
2. ควรศึกษาค้นคว้า สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส าหรับนักเรียนทั่วประเทศและควร

หาเกณฑ์ปกติระดับชาติ 
3. ศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือด้วยวิธีอ่ืน เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

หรือการท าข้อสอบคู่ขนาน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก และ

ศึกษากระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎี การจัดการความรู้ (KM) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูล คือ 
ชุมชนที่มีอาชีพเป็นช่างท าเสื่อ ทั้งหมด 6 ชุมชน และโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน 2 โรงเรียน อันได้แก่ ชุมชน
บางสระเก้า, ชุมชนบ้านเสม็ดงาม, ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านท่าแฉลบ, ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก, 
ชุมชนบ้านเกาะโตนด, ศูนย์ศิลป์เสื่อต าบลบางสระเก้า, โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบล
บางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ชุมชนบางสระเก้า), โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี 
(ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก) และผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ 
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถิ่น ทั้งหมด 6 ชุมชน รวมถึงครูผู้สอนการทอเสื่อ
ในโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1.แนวค าถามส าหรับการสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่
เกี่ยวกับ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี  และ
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 2.แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม และสามารถสรุปผลการค้นคว้าได้ดังนี้ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการค้นคว้า ได้เป็น 2 ลักษณะ 1. การถ่ายทอด
ความรู้แบบนอกระบบ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ในครอบครัว และ ศูนย์หัตถกรรมทอเสื่อ  2. การ
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ถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฎฐวิทยาคาร) 
ต าบลบางสระเก้า และ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยการถ่ายทอดความรู้ชุมชนเกิดจาก
การที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันทุกขั้นตอน ได้แก่ 1) ร่วมกันวางแผนก าหนดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ 2) ร่วมกันปฏิบัติตามแผนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมถึงมอบหมายให้ผู้รู้หรือครู
ถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 3) ร่วมกันประเมินผลการด าเนินการ 4) ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินการ ในส่วนของกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม พบว่า ทั้งหมดนี้มี
ความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพราะทุกชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อกกจะมีการเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงท าให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ที่สร้างธุรกิจที่สืบ
ทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ ก่อให้เกิดรายได้หลักหรือรายได้เสริม เพื่อเลี้ยงชีพ อีกท้ังยังมีการเชื่อมต่อกันระหว่าง
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิต การจ าหน่าย การส่งต่อผลิตภัณฑ์ การหยิบยืมอุปกรณ์
บางชนิดที่ตนเองไม่มี หรือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ตนเองไม่สามารถผลิตเองได้ ท าให้เกิด
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างกัน และเป็นการกระจาย
รายได้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตอีกด้วย อีกท้ังยังสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพการทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี 
ภายในชุมชนนั้นยังมีการรวมกลุ่มของสมาชิกเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานการทอเสื่อกกเป็นผืน อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงสร้างความตะหนักในการ
ด ารงชีวิตในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
ค าส าคัญ: การถ่ายทอดความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การทอเสื่อกก 
 
Abstract 

This research article is a study of the process of transferring knowledge, local 
wisdom and the weaving of reed mats.This study also examined the production processes 
that affected producers, communities, societies and cultures. In the future,in each locality 
of Chanthaburi that still and preserve continew to the occupation of weaving reeds mats 
including the Bang Sra Kao Community, the Ban Samet Ngam community, the Ban Tha 
Chaliep community, the Community of the Roman Catholic churches, the Ban Ko Tanod 
Community and the Ban Khao Noi community, which could divide the knowledge transfer 
process into two types, as follows : (1)  Informal knowledge transfers include the Mat 
Weaving Handicraft Center and family. The teaching styles described the accumulation of 
knowledge among learners and demonstrating various steps, starting from the preparation 
of areas up to product development. The students practiced using the method of learning 
together with the instructors until they become proficient and could extend ideas in the 
sales process. (2) The trans for of knowledge in the system includes Watbangsrakao School 
(Phisit Witthayakhan), the Bang Sra Kao Sub – district and Streemandapitak School 
Chanthaburi. Is to the Arrange provide teaching and learning by determine is a local course. 
The teacher who taught local wisdom to educate students at the Wat Bang Sra Kao School 
was Veena Rungrueng, who taught students in fourth to sixth grade and the first to third 
you’re of The separation of production procedurs of reed products of second 
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education.were suitabie for the maturity of the students, such as have a better, a 
understanding of the material used. The teacher demonstrated each step to the students, 
and allowed the students to divide the practice group to practice, with the teacher 
providing advice. The transfer of knowledge among students in Streemandapitak School 
was defined as the local curriculum of the school. In order to preserve cultural heritage 
and to revive the Catholic community to go back to weaving mats again. The teacher who 
taught local wisdom to educate students was Saeing Cheusay the Head of Chantaboon 
Mat Handicraft Folk conservation, taught students in grade six of elementary education, to 
learn history and maintain a mat weaving career, by integrating weaving mat with other 
subject groups and using computers as teaching materials until the students received new 
pattern, which is caused by creativity, transformed a mat in to somthing to be more 
valuable than ordinary mats, and can add value to the product.  
 
Key words: Transferring knowledge, Local wisdom, weaving, reed mats 
 
บทน า 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ถือเป็นคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหนึ่ง มาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพใน
ท้องถิ่นนั้น อาทิ จังหวัดจันทบุรี มีภูมิศาสตร์ พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูก เพราะในพ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่
ติดทะเล ซึ่งมีน้ าจืดไหลมารวมกัน เรียกว่า (น้ ากร่อย) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เส้นกกของจังหวัดจันทบุรีมี
ลักษณะต่างจากท่ีอ่ืนๆ คือ จะมีเส้นที่ใหญ่ เหนียว เวลาผ่าตรอกออกมาจะมีเส้นเล็ก แข็งแรง ทนต่อการใช้
งาน เหมาะกับการทอเป็นลวดลายที่ใช้ความละเอียดสูง (สุเทพ สุสาสนี , 2553) ภูมิปัญญาดั้งเดิมของการ
ทอเสื่อกกได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากที่ลงมือปฏิบัติเพ่ือการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ของตนให้คุ้มค่า น ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตก็กลับกลายมาเป็นการทอเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบ
เป็นอาชีพเสริมหรือหลักเพ่ือหารายได้มาสู่ครอบครัว เพราะเสื่อกกจันทบูรนั้นมีจุดเด่นและมีความพิเศษ
ต่างจากท่ีอ่ืน ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น อีกทั้งยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร อาทิเช่น สีเสื่อกกแบบ
ดั้งเดิม คือสีแดง ด า ท าให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงท าให้อาชีพการทอเสื่อกกมีการพัฒนาการ
อย่างไม่หยุดนิ่งมาจนถึงปัจจุบัน  

ชุมชนที่มีความช านาญได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามตามยุค
สมัย สามารถส่งจ าหน่ายให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งภายในประเทศและยังสามารถส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้อีกด้วย ชุมชนเหล่านี้มีวีชีวิตที่ด ารงอยู่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญา มาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ก่อให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนาเลือกสรร ปรับปรุงองค์
ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในองค์กรท้องถิ่นนั้นๆ เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น คือความรู้ 
ความสามารถ และสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ในการด ารงชีวิตและการพัฒนาคนใน
สังคม เศรษฐกิจของชุมชนต่างๆ ที่คิดค้น ปรับปรุง สืบทอด ถ่ายถอดความรู้กันอย่างต่อเนื่อง (โกสุม เจริญ
รวย, 2551) เพราะกระบวนการที่ดีจะมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ เกิดความยั่งยืน
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และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้การถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาการทอเสื่อกกของ
ชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี ยังคงมีการพัฒนาอยู่ แต่หากยังมีปัญหาบางประการอยู่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
ปัญหาด้านการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นระบบ เพราะเป็นเพียงวิธีบอกเล่า ท าให้ดูและฝึกฝนในครอบครัว
เท่านั้น และอีกประการหนึ่ง คือ เด็กรุ่นใหม่เห็นว่าการทอเสื่อมีความยุ่งยาก กว่าจะได้มาซึ่งผลงานส าเร็จ
นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการทอนานและใช้คนทอหลายคน จึงต้องมีการแบ่งสรร  ปันส่วนค่าตอบแทน
ให้กับคนทอเท่าๆ กัน เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วจะเหลือรายได้ที่เป็นก าไรไม่มากนัก ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่
ไม่สนใจอาชีพทอเสื่อกกอย่างจริงจัง และนิยมไปประกอบอาชีพอ่ืนที่มีค่าตอบแทนสูงกว่านั่นเอง ซึ่งหาก
หมดรุ่นผู้ใหญ่ในปัจจุบันแล้ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับเรื่องเสื่อกกอาจสูญหายได้ 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษารูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก และศึกษากระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
วัฒนธรรม ในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ที่ยังคงมีการสืบทอดและด ารงอาชีพทอเสื่อกกอยู่ อันได้แก่ 
ชุมชนบ้านบางสระเก้า ชุมชนบ้านเสม็ดงาม ชุมชนบ้านท่าแฉลบ ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก ชุมชนบ้าน
เกาะโตนด และชุมชนบ้านเขาน้อย เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาการทอเสื่อกกต่อไป 
 

ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี  
2. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม  

 

ความส าคัญของการวิจัย  
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการถ่ายทอดความรู้และ

กระบวนการผลิต ทั้งภายในชุมชนและผู้ที่สนใจอาชีพทอเสื่อกก อีกท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในด้านการเรียน การสอนวิชาศิลปะพ้ืนบ้านภายในโรงเรียนอีกด้วย  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย  
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยนี้ มุ่งที่จะศึกษาข้อมูลการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรีเพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยน าเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) มีข้ันตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้ KM 
 

แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
แหล่งข้อมูล คือ ชุมชนทั้งหมด 6 ชุมชน แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. ชุมชนที่มีการจัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า, ชุมชนบ้านเสม็ดงาม, ชุมชน

บ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านท่าแฉลบ, ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
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 2. ชุมชนที่มีการเรียนการสอนวิชาเสื่อกกในสถานศึกษา ได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า คือ โรงเรียนวัด
บางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และขุมขนหลังวัด
โรมันคาทอลิก คือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถิ่น ทั้งหมด 6 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า, ชุมชนบ้านเสม็ดงาม, 
ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านท่าแฉลบ, ชุมชนบ้านเกาะโตนด, และครูผู้สอน 2 โรงเรียน อันได้แก่ 
ครูผู้สอนวิชาศิลปะพ้ืนบ้านท้องถิ่น (ทอเสื่อกก) โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระ
เก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ ครูผู้สอนวิชาศิลปะพ้ืนบ้านท้องถิ่น (ทอเสื่อกก) โรงเรียนสตรี
มารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกก
ของจังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1.แนวค าถามส าหรับการสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นที่เกี่ยวกับ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และวัฒนธรรม  
 2.แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี 
และกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยลงพื้นที่ด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ นักวิชาการศูนย์ศิลป์
เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถิ่น ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
พ้ืนบ้านโดยด าเนินการทุกชุมชน 
 2. ผู้วิจัยนัดหมายให้มาประชุม สัมมนา ทบทวน จุดเด่น จุดด้อย ในหัวข้อ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่
ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท า 
 4. น ารายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาษณ์มาวิเคราะห์  
 5. น าข้อมูลกลับไปให้ผู้ร่วมสัมมนาตรวจสอบความถูกต้อง 
 6. น าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งที่จะบรรยาย
ข้อเท็จจริง ตลอดจนการแปลความหมายเนื้อหาสาระจากการ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม จากการลงพ้ืนที่ด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ 
นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถิ่น 
ครูผู้สอนวิชาศิลปะพ้ืนบ้านโดยด าเนินการทุกชุมชน โดยการนัดหมายให้มาประชุม สัมมนา ทบทวน 
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จุดเด่น จุดด้อย ในหัวข้อ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี 
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม แล้วน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาท า จากนั้นน ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ น าข้อมูลกลับไปให้ผู้ร่วมสัมมนา
ตรวจสอบความถูกต้อง น าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์อีกครั้ง โดยใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้ KM 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้จัดท าตาราง โดยแบ่งออก ดังนี้ ช่องซ้ายคือ ขั้นตอนการด าเนินการร่วมกันตามทฤษฎี 
KM ช่องขวา คือรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็น
หัวข้อย่อย ดังนี้ ช่องซ้าย คือ กลุ่มชุมชนที่มีการถ่ายทอดความรู้ในระบบ  ช่องขวา คือ กลุ่มชุมชนที่มีการ
ถ่ายทอดความรู้นอกระบบ 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการร่วมกัน
ตามทฤษฎี KM 

 
รูปแบบการถา่ยทอดความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี 

 
 
 

ขั้นการก าหนด
รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้
และการวางแผน

ด าเนินงาน 

 
 
 
 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่  หัวหน้าศูนย์
วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อที่มีความช านาญ
ทางด้านการทอเสื่อกก กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอ
เส่ือ และช่างใหม่ ร่วมกันประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
เพื่อก าหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
2. หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสัมมนา
กลุ่มย่อยจนได้รูปแบบการถ่ายทอดความรู้แล้ว 
ผู้สอนจึงน าเอารูปแบบการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี้ไปใช้ในการสอนให้กับผู้ที่สนใจและได้
เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องการทอเสื่อกก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก ่ครูผู้สอนวชิา
ศิลปะพื้นบ้าน หัวหนา้ศูนยว์ิสาหกิจชุมชนและ
ช่างทอเสื่อที่มีความช านาญทางด้านการทอ
เส่ือกก ช่างใหม ่และตัวแทนนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดบาง
สระเก้า และนกัเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียน
สตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี ร่วมกัน
ประชุมสัมมนากลุ่มยอ่ยเพื่อก าหนดรูปแบบ
การถ่ายทอดความรู ้

 
 
 
 

ขั้นร่วมกัน
ปฏิบตัิงานตาม

แผนและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย

รวมถึงการ
มอบหมายให้ผู้รู้
หรือครูถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็น

ระบบ 

ขั้นตอนการ
ถ่ายทอด
ความรู ้

 
การถ่ายทอดความรู้นอกระบบ 

 
การถ่ายทอดความรู้ในระบบ 

 
ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 

ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยวิธีการพูดคุย 
ซักถามผู้เรียนถึงความรู้หรือประสบการณ์ใน
ด้านการทอเสื่อกกว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อ
ประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนเริ่มท า
การสอน  

มีกระบวนการน าเข้าสู่บทเรียนโดยวิธีการ
ซักถามผู้เรียนถึงความรู้หรือประสบการณ์
ในด้านการทอเสื่อกก และใช้วิธีการให้
ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 

ขั้นสอน 

ขั้นที่ 1 ครูสอนใช้วิธีการสอนแบบเล่าสู่กันฟัง 
มีลักษณะการให้ความรู้แบบไม่เป็นทางการ มี
การให้ความรู้แบบพ่อสอนลูก ค่อยเป็นค่อยไป 
ไม่มีกฎเกณฑ์หรือรูปแบบในการสอน เพื่อ
เป็นการสร้างความสนิมสนมให้กับผู้เรียนมาก
ยิ่ งขึ้น  ท าให้ เกิดการซึมซับท่ี เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ด้วยวิธีการดังกล่าวน้ีจะช่วยท าให้
ลูกเกิดความสนใจ สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
และจดจ าวิธีการได้อย่างรวดเร็ว  

ขั้นที่ 1 ผู้สอน ท าการสอนนักเรียนใน
ระดับชั้นตามระดับชั้นท่ีได้รับมอบหมาย 
ผู้สอนมีกระบวนการน าเข้าสู่บทเรียนโดย
วิธีการซักถามผู้เรียนถึงความรู้หรือ
ประสบการณ์ในด้านการทอเสื่อกก  
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ขั้นตอนการ
ด าเนินการ
ร่วมกันตาม
ทฤษฎี KM  

 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี 

  การถ่ายทอดความรู้นอกระบบ การถ่ายทอดความรู้ในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นร่วมกัน
ปฏิบัติงานตาม

แผนและหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมาย

รวมถึงการ
มอบหมายให้ผู้รู้
หรือครูถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็น

ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสอน 

ขั้นที่ 2 ผู้สอนท าการสาธิตวิธีการทอเสื่อกก
ให้ผู้เรียนดู พร้อมท้ังอธิบายถึงขั้นตอนและ
วิธีการทอเสื่อกกเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจ 
ขั้นที่ 3 ผู้สอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ใน
ส่วนผู้สอนจะคอยแนะน าผู้เรียน มีการถาม
ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในระหว่างท าการสอน 
และให้ก าลังใจผู้เรียนโดยการชื่นชมเม่ือ
ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
หากผู้เรียนเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน 
ผู้สอนจะเข้าไปแนะน าและบอกวิธีแก้ไข จน
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ 
ขั้นที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจ วิธีการใช้
อปุกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ 
และผู้เรียนสามารถทอเสื่อกกได้ 

ขั้นที่ 2 ผู้สอน (วีณา รุ่งเรือง ครูผู้สอนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) ท าการสาธิตวิธีการทอเสื่อกกให้ผู้เรียนดู 
พร้อมท้ังอธิบายถึงอุปกรณ์ในการทอเสื่อกก
ขั้นตอนและวิธีการทอเสื่อกกเบื้องต้น เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจ 
ขั้นที่ 3 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยการให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติ ผู้สอนจะคอยแนะน า ผู้เรียน
พร้อมท้ังปฏิบัติไปพร้อมกับผู้เรียน มีการถามตอบ
ข้อสงสัยต่างๆ ในระหว่างท าการสอน และให้
ก าลังใจผู้เรียน โดยการชื่นชมเม่ือผู้เรียนปฏิบัติ
ตามขัน้ตอนได้อย่างถูกต้อง  
ขั้นที่ 4 ผู้เรียนทุกกลุ่มมีความเข้าใจ วิธีการใช้
อุปกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ และ
ผู้เรียนสามารถทอเสื่อกกได้ 

การใช้สื่อ 
การสอน 

ไม่มีต ารา หรือ การใช้ส่ือการสอนใด ๆ เอกสารและซีดีประกอบการสอน 

 
การประเมิน

การสอน 

หลังจากผู้เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้สอน
ได้ท าการตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของผู้สอนเอง 

 – ประเมินประสิทธิภาพและมีการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 – จดบันทึกรายละเอียดทุกครั้งหลังการสอน 
 

ขั้นประเมินผล
กระบวนการ
ด าเนินการ 

 
 

หลังจากท าการสอน หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชน ได้ท าการนัดพบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อพิจารณา 
ประเมินผลการสอน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อน
อะไรบ้าง 

 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ
ร่วมกันตาม
ทฤษฎี KM  

ร่วมกัน
ปรับปรุงและ
พัฒนาผล

การ
ด าเนินการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้น า ข้อปัญหาและจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีได้จากการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยหลัง
การสอน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาด้านการถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาการทอเสื่อกกต่อไป 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม  
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม  

ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม 
กระบวนการผลติเสื่อกกจันทบูรทีส่่งผล
ต่อครอบครัว มดีังนี้  
กระบวนการผลติเสื่อกกจันทบูรทีส่่งผล
ต่อครอบครัวนั้นมีหลายปัจจัย เนือ่งจาก
อาชีพทอเสื่อกกเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงมีการสืบทอดภูมิ
ปัญญามิใหสู้ญหายไป และอาชีพการ
ทอเสื่อกกนั้นจะต้องใช้คนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการรวบรวมสมาชิก
ภายในครัวเรือนเพื่อท าการผลติเสือ่ ใช้
วิธีการซึมซับที่เป็นไปตามธรรมชาติ 
ด้วยวิธีการดังกลา่วนี้จะช่วยท าใหลู้ก
เกิดความสนใจ สามารถเรียนรูไ้ดด้ี
ยิ่งข้ึน เพราะสามารถจดจ าวิธีการได้
อย่างรวดเร็ว เมื่อลูกเกดิความช านาญก็
จะสามารถสร้างรายได้หลักเพื่อน ามาใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน 
อีกทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดให้กับสมาชิก
ภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
เพราะทุกครั้งท่ีท าการสอนจะมีการ
รวมกลุม่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มสนิท
สนม ใกล้ชิดและปลูกฝังวัฒนธรรมอันดี
งามให้กับลูกหลาน 

กระบวนการผลติเสื่อกกจันทบูรทีส่่งผล
ต่อชุมชน สังคม มีดังนี ้ 
เนื่องจากบางชุมชนมีการซื้อขายวตัถุดิบที่
ไม่สามารถผลติเองได้จากชุมชนท่ีอยู่
บริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้มีการกระจาย
รายได้อย่างท่ัวถึง บางชุมชนที่มีวัตถุดิบ
มาก ก็จะมีการทอเสื่อเป็นผืนเพื่อน าไป
จ าหน่ายให้กับชุมชนที่มีความสามารถใน
การแปรรปูผลิตภณัฑ์ ซึ่งชุมชนดังกล่าวนี้
จะท าหน้าท่ีสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ เป็นของ
ดี ของขึ้นช่ือประจ าท้องถิ่น ในแต่ละวัน
นั้นจะมีนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ
ผลิตภณัฑ์ดังกล่าวเข้ามาแลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีการแปรรูปจากศูนยด์ังกล่าวอีก
ด้วย ในส่วนของนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนท่ัวไป ก็จะแวะเวียนเข้ามาซื้อ
ผลิตภณัฑ์กลับไปบ้านเพื่อเป็นของฝาก 
หรือของที่ระลึกอีกด้วย เพราะภายใน
ศูนย์ฯ มีการผลิตเพื่อจ าหนา่ยและส่งออก
ทั้งใน และต่างประเทศ จึงก่อให้เกดิ
เครือข่าย ธุรกิจการค้าทางสังคมทีก่ว้าง
มากขึ้น ส่งผลใหค้นในชุมชนมีรายได้จาก
การส่งผืนเสื่อมากยิ่งข้ึน โดยในแตล่ะ
ชุมชนจะมีการหยบิยืมเครื่องมือการผลิต
เสื่อบางชนิดระหว่างชุมชน  

กระบวนการผลติเสื่อกกจันท
บูรที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม มี
ดังนี ้ 
มีการรวมกลุ่มภายในชุมชน
เพื่อผลิตเสื่อผืน ไวส้ าหรับใช้
ในกิจกรรมทางศาสนา โดย
ผู้น าของแต่ละชุมชนมีการ
รวมกลุม่สมาชิกภายในชุมชน
ท าการผลิตเสื่อผืนเพื่อน าไป
ถวายวัด ไว้ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ 
ผลิตเสื่อท่ีมีความกว้าง 5 คืบ 
และมีความยาวประมาน 10 
ถึง 20 เมตร ไว้ส าหรับปู
รองรับให้ประชาชน เสื่อ
ดังกล่าวมีความยาวมากจึงท า
ส่งผลใหต้้องใช้คนจ านวนมาก
ในการทอ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
เกิดการรวมตัวของสมาชิก
ภายในชุมชนขึ้น ส่งผลใหเ้กิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ และ
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่น
เรียนรูภ้ายในชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 

 
อภิปรายผล 
 จากการลงพ้ืนที่ด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ นักวิชาการศูนย์ศิลป์
เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถิ่น ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
พ้ืนบ้านโดยด าเนินการทุกชุมชน ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท า น ารายละเอียดเกี่ยวกับ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์ น าข้อมูลกลับไปให้ผู้ร่วมสัมมนาตรวจสอบความถูกต้อง น าข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว
มาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีการจัดการความรู้ KM จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 สาเหตุที่รูปแบบการถ่ายทอดความรู้แบบนอกระบบของทุกชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้มาอย่าง
ยาวนานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น อันเนื่องมากจากในทุกชุมชนมีจัดวางระบบที่ดี มีการสัมมนา
กลุ่มย่อยเพ่ือก าหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนนั้น ๆ เป็นผู้ร่วม
สังเคราะห์กระบวนการ ให้ได้มาซึ่งวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับคนในชุมชน หลังจากได้กระบวนการแล้ว 
ผู้สอนจะใช้วิธีการท างานร่วมกันเป็นทีม โดยจะแบ่งหน้าที่กันเพ่ือรับผิดชอบในส่วนของตนเอง ยกตัวอย่าง
เช่น ภายในศูนย์มีผู้ดูแลทั้งหมด 3 คน ประกอบไปด้วย หัวหน้าศูนย์ฯ และผู้ช่วยอีก 2 คน โดยหัวหน้า
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ศูนย์จะคอยท าหน้าที่วิเคราะห์จากความรู้และประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเป็นหลัก ในส่วนของผู้ช่วยนั้น
จะแบ่งหน้าที่เป็น 2 ส่วน หนึ่งคนท าหน้าที่สอนทฤษฎี มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดการซึมซับและสามารถเข้าถึงหลักคิดและวิธีการท า ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก่อน
การปฏิบัติงานจริง ส่วนผู้ช่วยอีกหนึ่งคนจะท าหน้าที่ลงมือทอเสื่อกกให้ผู้เรียนดู และหัวหน้าศูนย์ ฯ ก็จะ
คอยอธิบายวิธีและขั้นตอนต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย หลังจากจบกระบวนการสอนแล้ว ผู้สอนทุกคนได้
ร่วมกันประเมินวิธีการสอนของตนเองเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการสอนครั้งต่อไป ซึ่งรูปแบบ
การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า วิธีการปฏิบัติงานเป็นทีม และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจนนั้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้ดี ระบบการจัดการนี้จึงเป็นเหตุให้การถ่ายทอด
ความรู้ของชุมชนนั้นยังสามารถด ารงอยู่ได้จากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า 100 ปี มาจนถึงปัจจุบัน  
 การถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ หรือ การถ่ายทอดความรู้ภายในสถานศึกษา มีส่วนส าคัญใน
การอนุรักษ์องค์ความรู้ในเรื่องของการทอเสื่อเป็นอย่างมากเพราะในสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบแบบแผนตามหลักสูตร และมีความพร้อมทั้งในด้านต่าง ๆ ในด้าน
กระบวนการถ่ายทอดความรู้นั้น จะมีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับการถ่ายทอดความรู้แบบนอกระบบ ได้แก่ 
การร่วมสัมมนากลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพ่ือสกัดเอาความรู้มาใช้จริง แต่จะแตกต่างกันในด้าน
ของครูผู้สอน เพราะในสถานศึกษาจะต้องน าเอาผู้ที่มีพ้ืนฐานของการสอนเป็นอย่างดีมาท าการสอน และ
สื่อการเรียน การสอนที่ดึงเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน อาทิเช่น การสอนวิชา
ศิลปะพ้ืนบ้านของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี ได้น าเอาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มา ใช้ในการ
ออกแบบลวดลาย มีส่วนช่วยให้ประหยัดเวลาในการคิดลวดลายอีกทั้งยังสามารถออกแบบลวดลายที่
ซับซ้อนและหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น การน าเอาเทคโนโลยีมาบูรณาการควบคู่กับการสอนนั้น ท าให้ผู้เรียน
มีความสนใจในรายวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและเกิดการมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบ
ใหม่ ๆ น าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้รูปแบบการถ่ายทอดความรู้แบบในระบบเป็น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งด้วย 
 ในส่วนของศึกษากระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคต  นั้น มี
เพียงบางชุมชนที่สามารถท าการผลิตได้ในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การปลูกกก จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ แต่ใน
บางชุมชนไม่ได้มีแหล่งผลิต เพราะไม่มีพ้ืนที่ในการปลูกกก จึงต้องอาศัยการสั่งซื้อจากชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียงแต่จะมีการจัดหน่ายในรูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ าย 
เพราะทุกชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อกกจะมีการเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งภายในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม จึงท าให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ที่สร้างธุรกิจที่สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษ ก่อให้เกิด
รายได้หลักหรือรายได้เสริม เพ่ือเลี้ยงชีพ อีกท้ังยังมีการเชื่อมต่อกันระหว่างชุมชนบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านการผลิต การจ าหน่าย การส่งต่อผลิตภัณฑ์ การหยิบยืมอุปกรณ์บางชนิดที่ตนเองไม่มี หรือ การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบต่างๆ ที่ตนเองไม่สามารถผลิตเองได้ ท าให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ก่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างกัน และเป็นการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตอีก
ด้วย อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพการทอเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี ภายในชุมชนนั้นยังมีการ
รวมกลุ่มของสมาชิกเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานการทอเสื่อกกเป็นผืน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็น
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงสร้างความตะหนักในการด ารงชีวิตในสังคมให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จากการสัมภาษณ์ครูช่างหลายๆ ท่าน ให้ค าตอบที่คล้ายคลึงกัน ว่า ในภายภาค
หน้า อาชีพการท าเสื่อกกจันทบูรจะค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เพราะคนรุ่นหลังไม่มีความสนใจที่ท าการ
ฝึกฝนอาชีพนี้ เพราะเขาเหล่านั้นคิดว่า อาชีพการท าเสื่อกก อาจไม่เพียงพอต่อการชีพได้ รวมไปถึงความ
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นิยมในการท าอาชีพ อื่นๆ จึงท าให้ต้องขวนขวายไปศึกษาต่อในต่างจังหวัด หรือ ในตัวเมือง บางครอบครัว
เล่าว่า แปลงกกที่ได้รับมรดกจากรุ่นสู่รุ่นนั้น ได้มีการแบ่งขายให้นายทุนเพ่ือไปท ากิจการหรือธุรกิจไป
บางส่วนแล้ว ยังคงเหลือแค่เพียงรุ่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เท่านั้น ที่ยังคงอาชีพนี้ต่อไป เพราะพวกเขาได้
ถูกสั่งสมประสบการณ์และเห็นการท าอาชีพทอเสื่อมาตั้งแต่เด็กจนโต แนวโน้มในอนาคตข้างหน้าอาชีพ
การท าเสื่อกกอาจจะสูญหายไปคงเหลือไว้เพียงแค่อนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ดู  
 นอกเหนือจากการศึกษาค้นคว้าวัตถุประสงค์ในงานวิจัยเล่มนี้ทั้ง 2 แล้วนั้น ผู้วิจัยยังได้ข้อค้นพบ
ใหม่ ดังนี้ การถ่ายทอดความรู้แบบในระบบได้มีการจัดการแข่งขันผลงาน สร้างสรรค์ผลงานจากเสื่อกก
ภายในโรงเรียนวัดบางสระเก้า มีวิธีการคือ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ร่วมกันคิดรูปแบบการแข่งขันขึ้น โดยให้
นักเรียนที่มีความสามารถด้านการทอเสื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีส่วนช่วยในการ
ดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ผลที่ได้รับ คือ ผู้เรียนมีความสนใจในวิชาทอเสื่อกกมากยิ่งขึ้น 
ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมท่ีอยู่ในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากการศึกษาวิจัยพบว่า การถ่ายทอดความรู้การท าอาชีพทอเสื่อกกนอกระบบ เช่นศูนย์การ
เรียนรู้การทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทอเสื่อ ยังไม่มีการจัดระบบการถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตรฐานกลาง 
ควรมีการจัดวางระบบที่ดี และก าหนดมาตรฐานของแต่ละแห่งว่าควรมีการจัดการอย่างไร พร้อมทั้งมีการ
จดบันทึกรายละเอียดของการเรียน การสอนในแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ถึงข้อดี และข้อเสีย เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป  
 2. ในด้านของการผลิตผลงาน การจ าหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน ควรมีส่วนที่
เกี่ยวข้องมาให้การสนับสนุนและรองรับสินค้าที่ชุมชนผลิตออกมา น าไปจ าหน่ายโดยการกระจายสินค้าไป
ยังทั่วประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและรายได้ให้กับชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการน าองค์ความรู้ เรื่องของเสื่อกกจันทบูรและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก มาจัดให้อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการสนับสนุนการจ าหน่ายและการส่งออกให้กับชุมชน โดยมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้สนับสนุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการปรึกษาออนไลน์รายบุคคล
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ พนักงานบริษัทเอกชนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคะแนนความเครียดในการท างานตั้งแต่  79 
คะแนนขึ้นไป จ านวน 20 คน และมีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่ม
ควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดในการท างานและโปรแกรม
การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดย
ให้การปรึกษาแก่กลุ่มทดลองจ านวน 8 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
การปรึกษาใดๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปร
ระหว่างกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี นิวแมน – คูลส์ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานต่ ากว่าพนักงานบริษัทกลุ่มควบคุมในระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานบริษัทกลุ่มทดลองมีค่า
คะแนนเฉลี่ยความเครียดในการท างานในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: ความเครียดในการท างาน/ พนักงานบริษัท/ การปรึกษาออนไลน์/ ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 
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Abstract  
 This quasi – experimental research aimed to study the effects of Online Individual 
Counseling based Solution Focused Brief Therapy on Work – Related Stress of Employees. 
The sample group were company employees having a high work – related stresses level 
between 79 and above. About 20 people were randomly assigned into two groups. They 
volunteered to participate in the study. The simple random sampling method was adopted 
to assign there sample into two groups equally: 10 for an experimental group and 10 for 
a control group. The research materials were work – related stress level testing and online 
individual counseling solution focus brief therapy program. The intervention was 
administered for an experimental group in 8 sessions. Each session took and the counseling 
was done 60 minutes once a week. The sample is the control group did not receive any 
consultation. The data were analyzed by using repeated measures analysis of variance: 
one between – subjects variable and one within – subject variable and tested of pair 
differences, using Newman – Keul's Method. The results revealed that on average, the 
score of work – related stress of employees in the experimental were lower than this in 
the control groups with statistically significant difference at .05 level when measuring in 
the post – test and follow – up phases. The mean score of work – related stress of 
experimental group employees in the post – test and follow – up phases were lower than 
the one in the pre – test phase with statistically significant different at .05 level. 
 
Keywords: Work – Related Stress/ Employees/ Online Counseling/ Solution Focused Brief 

Therapy 
บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนขับเคลื่อนไปได้โดยคนหรือพนักงานในองค์การ  ซึ่งฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ก็เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อองค์การมากอย่างยิ่งหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากงานในฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ที่หลากหลายประกอบด้วย งานวางแผนนโยบาย การออกกฎระเบียบข้อบังคับ 
การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง การก าหนดเงินเดือน การสรรกาบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง 
การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการ และการให้ออกจากงาน (สมาน รังสิ
โยกฤษณ์, 2540, อ้างถึงใน สุนันทา สมใจ, 2557) จากลักษณะงานที่หลากหลายนี้จะเห็นได้ว่ามีสภาวะที่
ก่อให้เกิดความ เครียดของพนักงานในหน่วยงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Slater & Gordon 
Lawyers (2014) ได้ท าการส ารวจจ านวนพนักงาน 2,053 คน ที่ท างานเต็มเวลา พบว่าพนักงานที่ท างาน
ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นกลุ่มที่มีความเครียดสูงที่สุดถึงร้อยละ 62 และจากการที่ผู้วิจัยได้ท างาน
บริษัทเอกชนในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ พบว่า หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานในแผนกประสบปัญหาดังที่
กล่าวมาและจากการที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลที่ท างานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทหลาย
แห่งซึ่งก็ได้พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันจึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษาถึงความเครียดในการ
ท างานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ความเครียดในการท างานเป็นความรู้สึกและสภาวะอารมณ์ของบุคคลที่เป็นผลมาจากสิ่งต่างๆ
จากการท างานท าให้ร่างกายและจิตใจเสียดุลยภาพที่คนปกติพึงมี ความเครียดยังรวมไปถึงความบีบคั้น
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ต่างๆ ทั้งทางกาย ทางใจ และทางอารมณ์ (ศุภชัย ยาวะประภาษ , 2552) เป็นภาวะจิตใจที่ก าลังเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในตัวคนหรือนอกตัวคนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง
ผลกระทบประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความเครียดคือประสิทธิภาพงานที่ลดลง มีงานวิจัยพบความสัมพันธ์
เชิงลบระหว่างความเครียดจากงานและประสิทธิภาพงาน ดังเช่น ผลการศึกษาของ Ekienabor (2016) 
พบว่าความเครียดจากงานนั้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท างานของพนักงาน นอกจากนี้
ความเครียดยังมีผลกระทบต่อความมุ่งมั่นในการท างาน เมื่อความเครียดสูงขึ้นโดยที่ไม่มีการตระหนักใน
การจัดการเพ่ือแก้ปัญหาจะส่งผลให้ความสามารถในการท างานของพนักงานลดลงส่งผลเสี่ยงต่อชื่อเสียง
ขององค์การและการสูญเสียพนักงานที่มีทักษะ ซึ่งสถานการณ์ เหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับความสนใจจาก
ผู้บริหารองค์การเพ่ือที่จะพัฒนาการใช้หลักปฏิบัติในการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงาน การส ารวจสถานการณ์ประชากรวัยแรงงานทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้
ระบุว่า มีประชากรวัยแรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาจากการท างานมากกว่า 1,900 ล้านคนทั่วโลก โดย
ในจ านวนนี้ ร้อยละ 8 ของแรงงานทั้งหมดประสบปัญหาความเครียดจากการท างานสอดคล้องกับข้อมูลใน
ปี พ.ศ. 2560 ของการให้บริการทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบประชาชนโทรปรึกษาเรื่องปัญหาเครียด 
วิตกกังวลมากเป็นอันดับ 1 เกือบ 30,000 สายและเป็นวัยท างานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของสายที่
โทรขอรับบริการทั้งหมด ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “สุขใจ วัย
ท างาน” “Mental Health in the workplace” ปี พ.ศ. 2561 ของกรมสุขภาพจิต ท่านอธิบดีกรม
สุขภาพจิต ได้เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพจิตที่พบมากในวัยท างานมีภาวะเครียดและวิตกกังวลรวมอยู่ด้วย 
(กรมสุขภาพจิต, 2561) และยังมีข้อมูลเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2562 ได้มีรายงานถึงสถิติการให้การปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1323 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
พบว่า ปัญหาด้านความเครียดและวิตกกังวลมีถึงร้อยละ 27 ของสายที่โทรเข้ามารับบริการทั้งหมด (กรม
สุขภาพจิต, 2562) และจากนโยบายของทางกรมสุขภาพจิต ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2559 นั้นได้กล่าวว่า 
ในวัยท างาน ควรได้รับการช่วยเหลือทั้งทางสังคมและจิตใจ ควรที่จะป้องกันและก าจัดความเครียดในวัย
ท างาน นอกจากนี้ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “สุขใจ วัยท างาน” 
“Mental Health in the workplace” ปี 2561 ทางกรมสุขภาพจิตก็ได้ให้ความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพจิตของคนวัยท างาน โดยเร่งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ช่วยส่งเสริมให้คนในวัยท างาน
มีภาวะสุขภาพจิตที่ดี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสุขภาพจิต สามารถช่วยดึงศักยภาพของคนวัยท างานได้
อย่างเต็มที่ ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี (กรมสุขภาพจิต, 2561) 

การช่วยเหลือบุคคลที่มีความเครียดมีหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ใช้คือการให้การปรึกษา โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution – Focused Brief 
Therapy): SFBT ซึ่งเป็นทฤษฎีการปรึกษาในกลุ่ม Postmodern (Corey, 2009) และพัฒนามาจาก
แนวคิดการปรึกษาเชิงกลยุทธ์ เป็นการบ าบัดที่มีแนวคิดมุ่งถึงอนาคตมากกว่าเรื่องของอดีต มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ ในการบ าบัด โดยมุ่งเน้นถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน โดยการใช้เทคนิคที่มีอยู่ในทฤษฎีในการบ าบัด เช่น ค าถามปาฏิหาริย์ (Miracle 
Question) ที่เป็นเทคนิคส าคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบ SFBT ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือหาค าตอบ และทางออกให้กับปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ได้ และตระหนักได้ว่า
ตนเองมีศักยภาพในการแก้ปัญหา การค้นหาข้อยกเว้น (Exceptions) จะชี้น าให้เห็นว่าบางครั้งปัญหา
ไม่ได้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่ เมื่อสามารถระบุข้อยกเว้นได้แล้ว ตัวอย่างของความส าเร็จหรือ
ข้อยกเว้นนั่นเองจะถูกน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (กุลวิณ ชุ่มฤทัย, 2562) เป็นต้น การบ าบัด
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ด้วยทฤษฎีนี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ภายในระยะเวลาที่ไม่นาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
MacDonald (2016) พบว่าการบ าบัดโดยใช้ทฤษฎีนี้มีแนวโน้มจะให้ผลดีเมื่อใช้เวลาเกิน 60% ขึ้นไปหรือ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 – 6.5 ครั้งของระยะเวลาในการบ าบัด และทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นยังสามารถ
น ามาใช้ในการช่วยในเรื่องของความเครียดได้อีกด้วย โดย Beauchemin (2015) ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อความเครียดและสุขภาพ พบว่า การช่วยเหลือด้าน
สุขภาพที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น สามารถยกระดับการรับรู้เรื่องสุขภาพและ
ความเครียดได้ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาแบบปกติ นอกจากนี้ผลลัพธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการ
ชว่ยเหลือดังกล่าวยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

การให้การปรึกษาถึงแม้จะเป็นแนวทางที่ดีในการช่วยบุคคลให้หาทางออกจากปัญหาได้ แต่ใน
สังคมไทยนั้นมี ค่านิยมและความเชื่อที่ว่าการไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานั้น ต้องเป็นคนที่มีความ
ผิดปกติทางจิต เป็นคนวิกลจริตหรือคนโรคจิตเท่านั้น ด้วยค่านิยมและความเชื่อเช่นนี้ของคนในสังคมไทย 
การให้การปรึกษาจึงอาจเข้าถึงบุคคลได้ค่อนข้างยาก ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยจึงเป็นช่องทางที่ดีใน
การให้การปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป (ณัฐวุฒิ สรพิพัฒน์เจริญ , 2558) การปรึกษาออนไลน์รูปแบบวีดีโอคอ
ลจึงนับว่าเป็นทางเลือกที่ดี Mallen (2005) ได้ศึกษาถึงประโยชน์ของวีดีโอคอลในการให้การปรึกษาแก่ผู้
ที่รับบริการนั้นสามารถสร้างการติดต่อสื่อสารที่สามารถตอบโต้กันได้อย่างทันทีทันใดทั้งทางเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวระหว่างคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุนี้จึงเปรียบได้ว่าวีดีโอคอลคล้ายคลึงกับการ
ติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า (เจอหน้ากันจริง) งานวิจัยของ Steel, Cox & Garry (2011) ที่ได้ศึกษา
ความส าคัญต่อแนวทางการรักษาโดยการใช้วีดีโอคอลส าหรับผู้ป่วยเรื้อรังทางจิตและสุขภาพ ก็แสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์ในการรักษาและความพึงพอใจของผู้เข้ารับการรักษาใกล้เคียงกับกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา
แบบเจอตัว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการปรึกษาออนไลน์รายบุคคล
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในการลดระดับความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้จากการปรึกษามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยลดระดับความเครียดใน
การท างาน ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการท างานมากข้ึน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในองค์การเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาผลการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎี เน้นทางออกระยะสั้นต่อความเครียดในการ
ท างานของพนักงานบริษัท 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีคะแนน
ความเครียดในการท างานในระยะหลังการทดลอง และในระยะติดตามผล ต่ ากว่ากลุ่มควบคุม 
 2. กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีคะแนน
ความเครียดในการท างานในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ต่ ากว่าระยะก่อนทดลอง 
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ตัวแปรตาม 
ความเครียดในการท างาน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาโดยใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยให้เข้าถึงการ
รับการปรึกษาได้ง่ายขึ้น 

2.สามารถน ารูปแบบการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นไปพัฒนาและ
น าไปปรับใช้กับบุคคลและหน่วยงานอ่ืนอย่างเหมาะสมต่อไปและช่วยประหยัดเวลาเพ่ิมความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้นในการรับบริการปรึกษา 
 
ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 1. ผู้เข้าร่วมทดลองต้องใช้สมาร์ทโฟนที่มีโปรแกรมไลน์ (Line Application) เป็นช่องทางในการ
สื่อสาร และสามารถใช้โปรแกรม Line Application ได้เป็นอย่างด ี
 2. สถานที่ในการปรึกษาต้องไม่อับสัญญาณและสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยผ่านทาง
สัญญาณไวไฟ (Wi – Fi) หรือสัญญาณเครือข่ายของสมาร์ทโฟนระบบ 4G 
 3. ในการรับบริการปรึกษาผู้เข้าร่วมการทดลองต้องอยู่ในสถานที่ปราศจากเสียงและสิ่งรบกวน
รอบข้าง 
 4. ผู้เข้าร่วมการทดลองต้องรับการปรึกษาในช่วงเวลาที่ได้ท าการตกลงร่วมกัน ไว้ระหว่างผู้วิจัย
และผู้เข้าร่วมทดลอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย      

   
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อความเครียดในการ

ท างานของพนักงานบริษัท 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร คือ พนักงานบริษัทเอกชน 2 แห่ง และบริษัทในเครือ จ านวน 80 คน ที่ท างานในฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ทุกต าแหน่ง และมีความสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทเอกชน 2 แห่งและบริษัทในเครือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คะแนนความเครียดในการท างานอยู่ในระดับรุนแรง คือตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป จ านวน 20 คนท าการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้พนักงานจากบริษัทแรกเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และให้
พนักงานจากบริษัทที่สองเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน (พนักงานทั้งสองบริษัทมีคุณลักษณะไม่แตกต่างกัน) 
 
  

ตัวแปรต้น 
การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้น

ทางออกระยะสั้น 
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งานวิจัยเกี่ยวกับการปรึกษาออนไลน์ 
 ตั้งแต่ปี ค.ศ.1961 มีการใช้วิดีโอคอลเกิดข้ึนเป็นครั้งแรกส าหรับกลุ่มจิตบ าบัด (Wittson, Affleck 
& Johnson, 1961) ได้มีการใช้วิดีโอคอลเพ่ือการรักษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้มีการพัฒนาขึ้นในอีก
หลายๆ ประเทศ อุมาภรณ์ สุขารมณ์ (2559) ได้ให้ความหมาย การปรึกษาออนไลน์ไว้ว่า เป็นรูปแบบการ
ปรึกษาที่ผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาอยู่คนละสถานที่ อาจเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นคนละเวลาหรือ
เกิดขึ้นเวลาเดียวกันก็ได้โดยใช้การสื่อสารกันผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการศึกษาเรื่องการบริการ
สุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลในหลายๆ งานวิจัย โดยงานวิจัยของ Meier (2000) ได้ท าการศึกษากลุ่ม
ผู้รับบริการออนไลน์จากความเครียดเกี่ยวกับงาน โดยกลุ่มดังกล่าว (กลุ่มผู้บริหารระดับสูงจ านวน 52 คน) 
ได้มีความพึงพอใจเป็นอย่างสูงในการรับบริการออนไลน์ ทั้งในแง่ประสบการณ์ที่ได้รับและหัวข้อในการ
พูดคุย โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ 83 ข้อที่ผู้ท าการศึกษาได้จัดท าขึ้น โดยสมาชิกกลุ่มยังบอกอีกว่า
พวกเขารู้สึกได้รับความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในการเข้ารับบริการเพราะสามารถขอค าปรึกษา
ได้จากที่บ้าน และงานวิจัยของ Bouchard et al. (2000) เป็นคนแรกท่ีได้ท าการรายงานเกี่ยวกับหลักฐาน
การรักษาภาวะตื่นตระหนกที่มาพร้อมกับโรคกลัวชุมชน (PA – Panic Disorder with Agoraphobia) ที่
ประสบความส าเร็จด้วยการใช้วิดีโอคอลในการบ าบัด การศึกษาของพวกเขามีผู้เข้าร่วม 8 คนที่ได้รับการ
รักษาด้วยการใช้วิดีโอคอลร่วมกับวิธีการตามทฤษฎี CBT ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการลดสภาวะ
การเกิดอาการของผู้เข้าร่วม การมีส่วนร่วมในการรักษาและมีความพึงพอใจในระดับสูง 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีเนน้ทางออกระยะสั้น 
 การปรึกษาตามทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นได้มีการพัฒนามานานแล้วกว่า 50 ปี ซึ่งมีการคิดค้น
ขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.1970 โดย Steve De Shazer และ Insoo Kim Berg ณ สถาบัน Brief Family 
Therapy ใน Milwaukee สหรัฐอเมริกา ถูกใช้ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกน าไปใช้ทั่วโลกใน
เวลาต่อมา ปัจจุบันได้รับความนิยม เพราะเป็นวิธีการปรึกษาระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
มากกว่าเพียงแค่พยายามจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การปรึกษาตามทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเชื่อว่าทุกคน
นั้นมีความสามารถในการที่จะก าหนดเป้าหมายของตนเอง ซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนมีความเฉพาะตัวและ
ต้องก าหนดเป้าหมายด้วยคนๆ นั้นเองเท่านั้น (Prochaska & Norcross, 2007 cite in Corey, 2009) 
งานวิจัยของ Barandeh et al. (2010) ท าการศึกษาผลของทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในการลด
ความเครียดในการท างานของพนักงานหญิง จ านวน 24 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้เข้ารับโปรแกรมการปรึกษา 8 ครั้ง ผลการวิจัย พบว่า การปรึกษาโดยใช้
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดในการท างาน และยังมีประโยชน์ในการ
ลดความเครียดระหว่างบุคคล อาการทางกายภาพและความเครียดจากอคติในงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภมาส หวานสนิท (2559) ได้ศึกษาผลการปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิต
ชั้นปีที่ 4 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 16 คน ผลการวิจัย พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา ในระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยให้พนักงานบริษัท 2 แห่งและบริษัทในเครือ จ านวน 80 คน ท าแบบ
วัดความเครียดในการท างานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คัดเลือกพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีคะแนน
ความเครียดในการท างานอยู่ในระดับรุนแรง คือ ตั้งแต่ ระดับคะแนน 79 คะแนนขึ้นไป จ านวน 20 คน 
และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้พนักงานจากบริษัทแรกเป็นกลุ่มทดลอง 
10 คน และให้พนักงานจากบริษัทที่สองเป็นกลุ่มควบคุม 10 คน คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งนี้จะเป็น
คะแนนของระยะก่อนการทดลองและจะด าเนินการทดลองให้การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้นผ่านโปรแกรม Line application กับกลุ่มทดลอง โดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น 8 ครั้ง ครั้ง
ละ 60 นาที ให้การปรึกษาคนละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมทั้งหมด 8 สัปดาห์ ให้การปรึกษาในวันจันทร์ถึงวัน
พฤหัส ในช่วงระยะเวลา 20.00 ถึง 22.00 และวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงระยะเวลา 10.00 ถึง 16.00 ของ
ทุกสัปดาห์ 
 2. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้พนักงานบริษัทเอกชนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมท าแบบวัดความเครียดในการท างาน หลังจากการทดลองในครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นขั้นยุติการปรึกษา 
คะแนนจากการท าแบบวัดครั้งนี้จะเก็บผลเป็นคะแนนหลังจากการทดลอง 

3. ระยะติดตามผล หลังจากการทดลองเสร็จเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้พนักงานบริษัทเอกชน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดความเครียดในการท างาน เพ่ือเก็บผลคะแนน
เป็นคะแนนในระยะติดตามผล (Follow – Up) โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการตอบแบบวัด
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบวัดความเครียดในการท างานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 20 ข้อ ตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหา (ContentValidity) โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1 และมีค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.91 

2. โปรแกรมการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ของคะแนนความเครียดในการท างานของกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล  
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานในระยะก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated – 
measures analysis of variance: One between – subjects variance and one with in subjects 
variance) ของฮาวเวล (Howell) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีของนิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure)  
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทของกลุ่ม  
ทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
 ก่อนทดลอง หลังทดลอง ติดตามผล  ก่อนทดลอง หลังทดลอง ติดตามผล 

X  83.90 56.40 54.80 X  83.70 83.60 82.90 
SD 2.77 3.06 3.49 SD 3.20 2.88 4.48 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานบริษัทในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างาน
ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 83.90 56.40 และ 54.80 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 83.70 83.60 และ 82.90 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผล 

Source of Variances SS df MS F 
ระยะก่อนการทดลอง     
 Between group 0.20 1 0.20 0.02 
 Error 610.30 54 11.30  
ระยะหลังการทดลอง     
 Between group 3699.20 1 3699.20 327.36* 
 Error 610.30 54 11.30  
ระยะติดตามผล     
 Between group 3948.05 1 3948.05 349.38* 
 Error 610.30 54 11.30  

ปรับค่า df เป็น 24, F 05.  (1, 24) = 4.26 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกัน 

 ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล พบว่า พนักงานบริษัท กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาในการทดลองของพนักงานบริษัทกลุ่มทดลองที่ได้รับ 
การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 

Source of Variances SS df MS F p 
Between Subjects 257.93 9    
Interval 5352.07 2 559.31 19.33* 0.00 
Error 520.83 18 28.94   
Total 5614.97 29    

F (2, 18) = 3.55  
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทที่ได้รับการ
ปรึกษารายออนไลน์บุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในระยะเวลาก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนข้างต้นแสดงว่า ต้องมีระยะเวลาการทดสอบอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบเปรียบเทียบด้วยวิธีการทดสอบรายคู่ โดยวิธีของ นิวแมน – คูลส์ 
(Newman – Keuls procedure) ดังตารางที่ 4 
 
 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทที่ได้รับ 
การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
ของนิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure) 

 X  
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผล 

83.90 56.40 54.80 
ระยะก่อนการทดลอง 

83.90 
 –   – 27.50*  – 29.10* 

ระยะหลังการทดลอง 
56.40 

 –   –   – 1.60 

ระยะติดตามผล 54.80  –   –   –  
r  2 3 
r.95 (r, 18)  2.97 3.61 

r.95 (r, 18) errorMS

n
   5.05 6.14 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทที่ได้รับการ

ปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 2 คู่ คือ 1) คะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 2) คะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนที่เข้ารับการปรึกษาใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่พบความแตกต่าง  
 
อภิปรายผล 
 1. พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะสั้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานในระยะหลังการทดลองต่ า และระยะติดตามผลต่ า
กว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองหลังจาก
สิ้นสุดการปรึกษาแล้วในระยะหลังการทดลองนั้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และถึงแม้ว่าจะยุติการปรึกษาไปแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความเครียดในการท างานในระยะติดตามผลของกลุ่มทดลองก็ยังต่ ากว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็ นว่าผล
ของโปรแกรมการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 8 ครั้ง เป็น
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ระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพในการท าให้พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองสามารถจัดการความเครียด
ในการท างานที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ท าให้ความเครียดในการท างานของพนักงานบริษัทกลุ่มทดลองนั้น
ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็นการให้การปรึกษาที่มีแนวคิดมุ่งถึงอนาคต
มากกว่าเรื่องของอดีตใช้ระยะเวลาอันสั้นในการเข้าโปรแกรมการปรึกษา มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านมุมมองต่อสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงด้านความคิด และทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น
ยังมีเทคนิคที่ช่วยให้ได้เรียนรู้และฝึกฝนในการหาทางออกและจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น อย่างเช่น 
เทคนิคการใช้ค าถามปาฏิหาริย์ ซึ่งจะท าให้ผู้รับการปรึกษาถูกกระตุ้นให้แสดงออกถึงสิ่งที่แตกต่างไปจาก
เดิมมากกว่าที่จะจมอยู่กับปัญหา ในโปรแกรมการปรึกษาของผู้วิจัยก็ได้มีการใช้เทคนิคค าถามปาฏิหาริย์นี้
ในการให้การปรึกษาครั้งที่ 6 ค าถามปาฏิหาริย์จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาในมุมมอง
ใหม่ช่วยในการระบุทางออกหรือวิธีจัดการความเครียดที่ปรากฏขึ้น นอกจากทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น
จะมีเทคนิคที่ช่วยให้หาทางออกได้แล้ว ยังมีจุดเด่นตรงที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการปรึกษา มีความกระชับ 
และการน าเอารูปแบบออนไลน์ โดยใช้วีดีโอคอลเข้ามาช่วยในการปรึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนกับการให้การ
ปรึกษาแบบเผชิญหน้ากันจริงๆ และเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบาย มีความรวดเร็วในการปรึกษาอีกด้วย 
ผู้รับการปรึกษาสามารถรับการปรึกษาได้จากที่บ้านหรือจากสถานที่ที่ผู้รับการปรึกษารู้สึกสะดวกในการ
รับการปรึกษาจากผู้วิจัย ท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความสบายใจที่จะพูดคุย ไม่รู้สึกเกร็ง ส่งผลให้การ
ปรึกษาในแต่ละครั้งเป็นไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bouchard et al. (2000) เป็นคนแรกที่ได้
ท าการรายงานเกี่ยวกับหลักฐานการรักษาภาวะตื่นตระหนกที่มาพร้อมกับโรคกลัวชุมชน (Panic Disorder 
with Agoraphobia) ที่ประสบความส าเร็จด้วยการใช้วิดีโอคอลในการบ าบัด มีผู้เข้าร่วม 8 คนที่ได้รับการ
รักษาด้วยการใช้วิดีโอคอลร่วมกับวิธีการตามทฤษฎี CBT ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการลดสภาวะ
การเกิดอาการของผู้เข้าร่วม การมีส่วนร่วมในการรักษาและมีความพึงพอใจในระดับสูง  จึงสรุปได้ว่า 
พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นส่งผลให้
พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าสิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยลดความเครียดในการท างานได้เป็นอย่างดี 
 ส่วนกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปรึกษา ผู้วิจัยได้ท าการแนะน าว่าควรที่จะหาแนวทางการจัดการ
กับความเครียดของตนเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการให้ลองเข้าพบนักจิตวิทยาตามศูนย์บริการต่างๆ หรือถ้า
ไม่สะดวกไปที่ศูนย์บริการก็สามารถผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ได้ เนื่องจากปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชั่นที่
สามารถรับการปรึกษาจากนักจิตวิทยาแบบออนไลน์ที่สามารถโหลดมาใช้งานในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้
แล้ว และอีกช่องทางหนึ่งคือสามารถโทรปรึกษาสายด่วนปัญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตได้ที่เบอร์ 
1323  
 2. พนักงานบริษัทกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในการท างานในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นช่วยให้ผู้รับ
การปรึกษาสามารถสร้างมุมมองใหม่ ไม่ยึดติดกับความในอดีต ไม่มัวแต่คิดถึงสาเหตุของปัญหา และ
สามารถสร้างทางออกให้กับตัวเองได้ เกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการสิ่งที่เป็นปัญหาได้ดี เกิดการพัฒนาตนเอง
ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กน้อย แต่ส าหรับทฤษฎีเน้นทางออก
ระยะสั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความก้าวหน้าของ
ผู้รับการปรึกษา ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นช่วยท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยท า มีการก าหนดเป้าหมายเฉพาะของตนเองที่จะสร้างขึ้น เรียนรู้ที่จะค้นหา
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วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือไปสู่ยังเป้าหมายที่ตนเองต้องการ อย่างเช่น การปรึกษาในครั้งที่ 7 
เป็นการทบทวนแนวทางการจัดการความเครียดของตนเองที่ผ่านมา มีความส าคัญในการช่วยให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้และเข้าใจความสามารถของตนเองในการจัดการความเครียดมากข้ึน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม ช่วยให้เกิดการรู้เท่าทันความเครียดและพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความเครียด ท า
ให้จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี จากการปรึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานบริษัท
กลุ่มทดลองยังคงมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดในการท างานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายของการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Beauchemin (2015) ได้ศึกษาผลของการช่วยเหลือทางสุขภาพด้วยทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่เน้น
การแก้ปัญหาต่อความเครียดและสุขภาพของนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสุ่มเลือก โดยแบ่ง เป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่วิจัยคือ Perceived Stress Scale และการเข้าร่วมโปรแกรม
ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ผลการวิจัย พบว่า การช่วยเหลือด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาด้วยทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น สามารถยกระดับการรับรู้เรื่องสุขภาพและความเครียดได้ และ
มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาแบบปกติ นอกจากนี้ผลลัพธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังคงมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องอีกด้วย และจากการที่ผู้วิจัยได้ให้การปรึกษาแก่ผู้รับการ
ปรึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยใช้วีดีโอคอล สามารถโต้ตอบกันได้อย่างทันทีทันใด ท าให้การปรึกษานั้น
มีความสะดวกสบาย ท าให้ผู้รับการปรึกษากล้าที่จะพูดคุย การใช้วีดีโอคอลเข้ามาช่วยในการปรึกษาจึงมี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการปรึกษาแบบเผชิญหน้ากัน สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Greene et 
al. (2010, as cited Simpson, 2009) ผู้เข้าร่วมการบ าบัดจ านวน 112 คนที่ได้มาจากการสุ่มให้ไปบ าบัด
ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบที่ผ่านวีดีโอคอลส าหรับโรค PTSD แม้ว่าจะมีโอกาสมากที่จะสามารถตรวจพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างเงื่อนไขต่างๆ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก แต่ข้อค้นพบอีกครั้งก็
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขต่างๆ ข้อสรุป
ที่ได้คือการบ าบัดแบบตัวต่อตัวและแบบที่ผ่านวีดีโอคอลมีประสิทธิภาพเหมือนกันนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. การที่จะน าโปรแกรมการปรึกษาออนไลน์รายบุคคลทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นไปใช้ผู้วิจัย
และผู้รับการปรึกษาจะต้องสามารถใช้โปรแกรม Line Application ได้เป็นอย่างด ี

2. แบบวัดความเครียดที่ใช้ในครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับบริบท
ความเครียดในการท างานเท่านั้น ผู้ที่สนใจจะน าแบบวัดไปใช้วัดความเครียดในแบบอื่นๆ ควรน าข้อค าถาม
มาปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับความเครียดที่จะท าการวัด 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

โปรแกรมที่ใช้ในการวีดีโอคอลครั้งนี้เป็นโปรแกรม LINE application ซึ่งในบางครั้ง สัญญาณ
อาจจะไม่เสถียร ในการปรึกษาออนไลน์ในการวิจัยครั้งถัดไปอาจจะลองเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มากกว่าเดิม เช่น โปรแกรม Skype หรือสร้างโปรแกรมส าหรับใช้ในการปรึกษา
รูปแบบวีดีโอคอลขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้ส าหรับการปรึกษาโดยเฉพาะ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริมสร้างการปรับตัว

ทางอารมณ์ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวด้วยการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายใน
ครอบครัว ที่มีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ า จ านวน 20 คน และมีความสมัครใจในการเข้า
ร่วมการวิจัย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์และโปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยด าเนินการทดลองให้การปรึกษาแก่กลุ่มทดลอง จ านวน 
10 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัด
ซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของนิวแมน  – คูลส์ ผล
การศึกษาพบว่า สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัว
ทางอารมณ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวทาง
อารมณ์ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: การปรับตัวทางอารมณ์, สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัว , ความรุนแรงภายใน
ครอบครัว 
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Abstract 
 This research is quasi – experimental research. The objective was to study the 
effect of enhancing the emotional adjustment of family abused women by using rational 
emotive behavior therapy. The sample group used in the study was 20 family abused 
women with low emotional adjustment, voluntary participation in research which divided 
into two groups,10 for experimental groups and 10 for control  
groups. The tools used in this research consisted of emotional adjustment test and 
individual counseling programs of rational emotive behavior therapy which was developed 
by a researcher. The intervention was administered to the experimental group for 10 
sessions, 60 minutes each and twice a week. The data analyzed by using repeated measure 
analysis of variance: one’s between – subject variable, one’s within – subject variable and 
another one’s tested of pair difference by Newman – Kool's method 

The results had statistical significance interaction at 0.05 level. The mean scores of 
emotional adjustment of family abused women in experimental group was higher than 
control group with statistical significance at 0.05 level for post – test and follow – up 
phases. The mean scores of emotional adjustment of family abused women in the 
experimental group was higher than family abused women in the control group for the 
post – test and follow – up phases had higher than in the pre – experimental period with 
statistical significance at 0.05 level. 

 
Keyword: Emotional adjustment, Domestic violence against women, Domestic violence 
 
บทน า 

การใช้ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
ชายและหญิงจ านวนมาก นิยมใช้ชีวิตสมรสกันเร็วขึ้นโดยมีการศึกษาพฤติกรรมของคู่ตนเองน้อยลง อาจ
ท าให้ไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ในเวลาต่อมา การไม่ดูแลเอาใจใส่กัน การขาดการสื่อสารที่ดีระหว่าง
กันอาจก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นได้ (ปวีณภัศร์ มิ่งขวัญธนรัชต์ , เพ็ญนภา กุลนภาดล และดล
ดาว ปูรณานนท์, 2561) สตรีที่ถูกกระท ารุนแรงส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากคนในครอบครัวหรือบุคคล
ภายในบ้าน โดยพบว่าสามีหรือคนรักเป็นผู้กระท า ซึ่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยการท าร้าย
ร่างกายภรรยาโดยสามีนั้น เป็นวิธีการหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคู่สมรส ในปี 2559 ข้อมูล
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง
ภายในครอบครัว แสดงจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติ 
โดยจ าแนกความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าและผู้ถูกกระท า ช่วงอายุ ประเภท สาเหตุ และสถานที่เกิด
เหตุการณ์ เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่บันทึกในปี 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 749 ราย ซึ่งยังไม่รวม
เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีการรายงานเข้าสู่ระบบ ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าโดยเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีจ านวน 636 ราย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท าที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ระหว่างสามี/ภรรยา จ านวน 433 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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68.08 รองลงมา ระหว่างบิดามารดากระท าต่อบุตร จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.18 และญาติ 
จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.46 (อัจฉพรรณ ทับทิมทอง และคณะ, 2559) 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนับวันจะยิ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาและอุปสรรค
คือ ทัศนคติและความเชื่อของคน โดยเฉพาะปัญหาในการแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้นตอของ
ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ตามมา ในสังคมไทยยังมีค่านิยมที่ว่าสตรีเป็นเพียงสมบัติของผู้ชาย เนื่องจาก
แนวคิดระบบชายเป็นใหญ่ จึงท าให้ผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับภรรยาน ามาใช้เพ่ือแสดงอ านาจค่านิยมใน
เรื่องนี้ ลักษณะของสตรีในกลุ่มนี้คือ การพ่ึงพา โดยรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถด าเนินชีวิตเองได้โดย
ปราศจากผู้ชาย ภรรยากลุ่มนี้มักมาจากครอบครัวที่ฝ่ายชายมีลักษณะก้าวร้าว และฝ่ายหญิงมีลักษณะ
คล้อยตาม ดังนั้นเมื่อสตรีเหล่านี้ถูกกระท าความรุนแรงจึงมักจะมองว่าเป็นเรื่องปกติ และมักโทษตัวเองว่า
เป็นฝ่ายผิด สมควรได้รับการลงโทษจากสามี ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การบาดเจ็บทางร่างกาย ความพิการ
และสูญเสียชีวิต และยังส่งผลให้เกิดบาดแผลทางจิตใจต่อภรรยาที่ถูกท าร้ายอีกด้วย โดยภรรยาที่ถูก
กระท ารุนแรงจะเกิดความรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หวาดกลัว บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว 
อารมณ์รุนแรงขึ้น มีอาการย้ าคิดย้ าท า วิตกกังวล และตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ท าให้สุขภาพจิตเสื่อมได้ 
ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถูกกระท าความรุนแรงมีท้ังทางกายและใจ ยิ่งถูกกระท าความรุนแรงมากก็จะส่งผล
ให้เกิดภาวะซึมเศร้า เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ ซึ่งบาดแผลภายในจิตใจของสตรีไม่อาจลบเลือนไปได้ง่ายๆ 
ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางกาย วาจา บุคลิกภาพและการด าเนิน
ชีวิต (ตีรณา พลอยสวัสดิ์ไชย, สุวิมล ติรกานันท์, และกมลทิพย์ ศรีหาเกษ, 2562) บางคนมีอาการเครียด 
ท้อแท้เรื้อรัง สูญเสียความมั่นใจในตนเอง กลัวสังคมไม่ยอมรับ อับอาย ซึมเศร้า หรือบางรายมีอาการทาง
จิต หวาดกลัว หวาดผวา แม้เหตุการณ์สิ้นสุดมาเป็นเวลานานแล้ว เป็นต้น (ส านักพัฒนาสุขภาพจิต, 2543) 

การปรับตัวทางอารมณ์ ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวมีความส าคัญ 
อย่างยิ่ง เพราะหากสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวมีการปรับตัวทางอารมณ์ที่ไม่ดี สามารถ
ส่งผลให้เกิดภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ตามมา (สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และคณะ , 2558) จากการศึกษา
ที่กล่าวในข้างต้นจะพบว่า สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้ง
พฤติกรรมภายในและภายนอก มักมีสาเหตุมาจากการถูกท าร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางด้านอารมณ์ เพราะมีการปรับตัวทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ความ
รุนแรงภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นได้ การปรับตัวทางอารมณ์ มีองค์ประกอบคือ การรับรู้ เข้าใจปัญหา และ
สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับความเป็นจริง 
และสามารถแสดงออกได้อย่างสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การพัฒนาการปรับตัวทางอารมณ์
จึงอาจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะอยู่กับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมนั้นๆ อย่างมั่นคงและมีความสุขตามอัตภาพ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาการปรับตัวทางอารมณ์ของสตรี
ที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม (Ellis, Albert and John M. Whiteley, 1979) ซึ่งเป็นกระบวนการให้การช่วยเหลือระหว่าง
บุคคลที่มุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทาง
อารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การเปลี่ยนความคิดให้สมเหตุสมผลจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์และพฤติกรรมที่ดีขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์ดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาผลของการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 

ต่อการปรับตัวทางอารมณ์ในกลุ่มสตรีที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ที่ได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 

อารมณ์ และพฤติกรรม มีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ ในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูง
กว่ากลุ่มควบคุม 

2. สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ทีได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม มีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูง
กว่าในระยะก่อนการทดลอง 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.สามารถน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการให้การปรึกษาแก่สตรีที่มีปัญหาด้านการ
ปรับตัวทางอารมณ์ อันเนื่องมาจากถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัว 

2.สามารถน าผลการให้การปรึกษาทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม มาเป็นแนวทาง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัว 

3.สามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ที่
มีปัญหาด้านการปรับตัวทางอารมณ์ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1) ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่การได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณา

เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมการไม่ได้รับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม  

2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การปรับตัวทางอารมณ์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การปรับตัวทางอารมณ์ หมายถึง กระบวนการภายในจิตใจของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงใน

ครอบครัว มีการเรียนรู้และท าความเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค โดยอาศัย
กลไกต่างๆ ให้สามารถรักษาสมดุลทางจิตใจ และอารมณ์ จนสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง

การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล 
อารมณ์ และพฤติกรรม 

การปรับตัวทางอารมณ์ 
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เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้โดยไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของผู้อ่ืน โดยวัดได้จากแบบวัดการปรับตัวทาง
อารมณ์ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 

2. การให้การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม หมายถึง 
กระบวนการให้การช่วยเหลือระหว่างบุคคลที่มุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อที่ ไม่
สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามมา การเปลี่ยน
ความคิดให้สมเหตุสมผลจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยมีเทคนิค 
การปรึกษา ได้ แก่ เทคนิคทางปัญญา ( Cognitive Techniques)เทคนิคทางอารมณ์ (Emotive 
Techniques) เทคนิคทางพฤติกรรม (Behavioral Techniques)  

3. สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัว หมายถึง สตรีที่เข้ารับการช่วยเหลือจากศูนย์
ธารชีวิตสตรี ซอยนาเกลือ 25 ที่เป็นผู้ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัว มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี 

4. ความรุนแรงภายในครอบครัว หมายถึง กระท าการใดๆ ที่ส่งผลให้บุคคลในครอบครัว 
เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่น การทุบตีท าร้ายร่างกาย การด่าทอ ดูถูก เหยียดหยาม 
จ ากัดสิทธิ์ถูกกีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและการใช้ชีวิตส่วนตัว 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ สตรีที่มาขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ธารชีวิตสตรี 
ซอยนาเกลือ 25 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน 82 คนกลุ่มตัวอย่าง คือสตรีที่มา
ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ธารชีวิตสตรี ที่มีประวัติการได้รับความรุนแรงภายในครอบครัว เช่น ได้รับ
ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางสังคม หรือได้รับ
ความรุนแรงในหลายรูปแบบควบคู่กันไป ผู้วิจัยให้สตรีที่ได้รับความรุนแรงภายในครอบครัวท าแบบวัดการ
ปรับตัวทางอารมณ์น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์มาจัดเรียงคะแนนจากน้อย
ที่สุดไปมากท่ีสุด คัดเลือกสตรีที่มีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ต่ ากว่า 127 คะแนน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 20 คน สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมทดลองเมื่อได้กลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจจ านวน 
20 คนแล้ว ท าการจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มทดลองจ านวน 10 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์ที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการปรับตัวทางอารมณ์ของอะกิลเลอรา และ แมสสิค (Aquilera& Messick, 1974) ที่มีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับที่ .98 และโปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 
โดยโปรแกรมมีจ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที 

3. วิธีด าเนินการทดลองแบ่ง4 ระยะ คือ ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยให้สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัวที่มาเข้ารับการช่วยเหลือที่ศูนย์ธารชีวิตสตรีจ านวน 82 คน ท าแบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์ 
คัดเลือกสตรีที่มีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ าจ านวน 20 คน และท าการสุ่มอย่างง่ายโดย
ใช้วิธีจับฉลาก (Random Assignment) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน กลุ่ม
ควบคุม จ านวน 10 คน คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งนี้จะเป็นคะแนนของระยะก่อนการทดลองระยะทดลอง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม กับกลุ่ม
ทดลอง โดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น 10 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับ
การปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมแต่ยังคงได้รับการดูแลด้านจิตใจจาก
ศูนย์ธารชีวิตสตรีเป็นปกติระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์ หลังจากการทดลองในครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นขั้นยุติ
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การปรึกษา คะแนนจากการท าแบบวัดครั้งนี้จะเก็บผลเป็นคะแนนหลังจากการทดลองระยะติดตามผล 
หลังจากการทดลองเสร็จเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยให้สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดการปรับตัวทางอารมณ์ เพ่ือเก็บผลคะแนนเป็นคะแนนในระยะติดตาม
ผลและน าข้อมูลที่ได้ในระยะก่อนการทดลอง หลังจากการทดลอง และระยะติดตามผลไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ของคะแนนการปรับตัวทาง
อารมณ์ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล 
โดยการน าเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิในระยะต่างๆ ของการทดลอง และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภท
หนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม (Repeated – measures analysis of variance: 
One between – subjects variance and one with in subjects variance) ของฮาวเวล (Howell, 
2007, p. 461) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
โดยวิธีของ นิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure) 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตัวทางอารมณ์ การทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะ

ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล และผลทดสอบย่อยของระยะเวลาในสตรีที่ถูก
กระท าความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับการเสริมสร้างการปรับตัวทางอารมณ์ด้วยการปรึกษารายบุคคล
ทฤษฎีพจิารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1 – 2 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล 

V SS df MS F 
ระยะก่อนการทดลอง     
Between group 0.05 1 0.05 0.00* 
 Error 496.5 8 27.5833  
ระยะหลังการทดลอง     
Between group 3484.8 1 3484.8 109.24* 
 Error 574.2 8 31.9  
ระยะติดตามผล     
Between group 4774.05 1 4774.05 41.22* 
 Error 608.5 8 33.8056  

ปรับค่าdf เป็น26, F 05. (1,26)=4.225 ด้วยวิธีการของ Welch – Satterwaite (Howell, 2007, p.459)* p < .05 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ที่ไม่แตกต่างกัน ในระยะหลังการทดลอง 
พบว่า สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัว กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนการ
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ปรับตัวทางอารมณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนในระยะติดตามผลพบว่า สตรีที่
ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทาง
อารมณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ต้องมีระยะเวลาการทดสอบอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบด้วยวิธีการทดสอบรายคู่ โดยวิธีของ 
นิวแมน – คูลล์ (Newman – Keuls procedure) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์
ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างระยะหลังการทดลองกับระยะก่อนการทดลอง 
ระยะติดตามผลกับระยะก่อนการทดลอง และระยะติดตามผลกับระยะหลังการทดลอง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ของสตรีที่ถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ที่เข้ารับ
การปรึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของนิวแมน  – คูลส์ (Newman – Keuls 
procedure) 

X  
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผล 

122.3 148.7 150.8 
122.3  –  26.4* 28.500* 
148.7  –   –  2.100* 
150.8  –   –   –  

r  2 3 
q.95 (r, 18)  2.97 3.610 

q.95 (r, 18) errorMS

n
 

 3.769 4.582 

* p < .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เข้ารับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 2 คู่คือ 1) คะแนนการปรับตัวทางอารมณ์เฉลี่ยในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะ
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนการปรับตัวทางอารมณ์เฉลี่ยในระยะติดตาม
ผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทาง
อารมณ์ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่พบ
ความแตกต่าง แสดงว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ของสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เข้ารับการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ในระยะหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และไม่พบ
ความแตกต่างในระยะติดตามผลและระยะหลังการทดลอง 
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อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อการปรับตัว
ทางอารมณ์ในกลุ่มสตรีที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว สามารถอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ว่า 
กระบวนการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมที่น ามาใช้ในการปรึกษานั้น 
มีวิธีการและรูปแบบต่างๆ ในการช่วยเสริมสร้างการปรับตัวทางอารมณ์ ท าให้ ได้เรียนรู้ถึงวิธีคิด การ
พัฒนาและการวางแผนให้ตนเอง  สามารถควบคุมและปรับอารมณ์ของตนเองได้มากกว่ า 
ที่เคยเป็น จากการที่สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงภายในครอบครัวที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้ง 10 
ครั้ง น ามาปฏิบัติและปรับใช้เพ่ือเสริมสร้างการปรับตัวทางอารมณ์ของตนเอง และเผชิญกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อตนเอง เพ่ือที่จะท าตามเป้าหมายในชีวิตต่อไป การปรึกษา
รายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อการปรับตัวทางอารมณ์ในกลุ่มสตรีที่ได้รับ
ความรุนแรงในครอบครัว สามารถช่วยเพ่ิมคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ของกลุ่มสตรีที่ได้รับความ
รุนแรงในครอบครัวได้ โดยคะแนนระยะหลังการทดลองสูงขึ้นจากระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .05  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์ เดชพิทักษ์ (2555) ที่ศึกษาการมองโลกในแง่ดีเพ่ือการ
ปรับตัวทางสังคมของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ โดยการให้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 
และพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปีจ านวน 20 คนจากส านักงานคุมความ
ประพฤติจังหวัดชลบุรี ที่มีคะแนนการมองโลกในแง่ดีต่ ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดการมองโลกในแง่ดีและโปรแกรม
การให้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม โดยให้การปรึกษาทั้งหมด 10 ครั้ง 
ครั้งละ 60 นาที ผลการวิจัยพบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองและระยะเวลาในการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดีเพ่ือการปรับตัวทางสังคมสูงกว่า
กลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใน
กลุ่มทดลองมีคะแนนการมองโลกในแง่ดีเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ในระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลสูงกว่าจากระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพล สูอ าพัน (2542) ที่กล่าวว่าอารมณ์เป็นปัจจัยต่อพัฒนาการด้าน
บวกกับเด็กๆ จนกระทั่งเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ อารมณ์ทุกข์ซึ่งเป็นอารมณ์ตรงกัน
ข้ามกับอารมณ์สุขนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะเหนี่ยวรั้งและมีผลด้านลบต่อพัฒนาการของบุคคลได้เป็นอย่างมาก 
อารมณ์มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับตัว ท าให้การด าเนินชีวิต
มีความหมายแตกต่างไปจากเครื่องจักร เราใช้อารมณ์เป็นเครื่องบ่งชี้ความรู้สึกนึกคิด ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะ
รู้จักตนเองและผู้อ่ืน เป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจท าให้เกิดความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวา ท าให้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ให้การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นสัญญาณเตือนภัยให้รู้จักการต่อสู้ การเอาตัวรอด และการแสดงออก
ทางอารมณ์ยังสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพจิตของบุคคลได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพล พร้อม
เที่ยงตรง (2549) เรื่องการศึกษาและพัฒนาการปรับตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาการปรับตัวทางอารมณ์ของนักเรียนวัยรุ่น โดยให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเกสตัลท์กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ตั้งแต่เปอร์เซนไทล์ที่ 25 ลงมา จ านวน 8 
คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการปรับตัวทางอารมณ์ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช ้
 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือดูแลสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวช่วย
ส่งเสริมการปรับตัวทางอารมณ์โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับตัวทางอารมณ์ผ่านการเรียน การ
สอน หรือกิจกรรมที่ทางสถาบันจัดขึ้น 
 2. โปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมีประสิทธิภาพ
ในการช่วยเสริมสร้างการปรับตัวทางอารมณ์ ควรน าโปรแกรมไปลองใช้กับทุกเพศไม่ใช่เพียงเฉพาะสตรี
เท่านั้น อาจจะท าการปรับกิจกรรมบ้างเล็กน้อยเพ่ือให้เข้ากับบริบทของกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ได ้
 

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการติดตามผลการให้การปรึกษาในระยะยาวหลังเสร็จสิ้นการทดลองไปแล้ว โดยอาจใช้
เวลาในการติดตามในระยะ 3 – 6 เดือน 
 2. ควรปรับเปลี่ยนจากการให้การปรึกษารายบุคคล ไปเป็นการปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือลดระยะเวลา
ในการทดลองให้สั้นลงได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอาศัยอยู่ใน
ต าบลหนองตะพาน ปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบในระดับต่ ากว่า 50  คะแนน 
และสมัครใจเข้าร่วมการทดลองจ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 10 คน และ
กลุ่มควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองคือ แบบวัดภูมิคุ้มกันทางใจ และโปรแกรมการปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง
จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 45 – 60 นาที ด าเนินการทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ และใช้
การวิเคราะห์ความ แปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีนิวแมน – คูลส์ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ีมา
จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจ แตกต่างจากกลุ่มควบคุมในระยะ
หลังการทดลองและระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจ ในระยะ หลัง
ทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ/ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา/ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว/ การ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง 
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Abstract  
 This quasi – experimental research aimed to study the Enhancing Resilience 
Quotient of Primary School Students from Single Family through Reality Therapy Group 
Counselling. The sample group were Primary School Students from Single Family and live 
in Tambol Nongtapaan, in the academic year of 2018 .  Who had lower than 50  score of 
Resilience Quotient test and volunteered to participate in the study? The 20 samples were 
randomly assigned into two groups; experiment group and controlled group. The research 
materials were Resilience Quotient test and reality group counseling theory program. The 
intervention was administered for 10  session of 45 –  60  minutes duration, once a week 
for 10 weeks and the data were analyzed by using repeated measures analysis of variance: 
one between – subjects variable and one within – subject variable and tested of pair 
differences, using Newman – Keul's Method. The results were that there was the 
experimental and control group had Resilience Quotient scores after post – test and follow 
up session significantly difference at statistical level .05. The experimental group had the 
Resilience Quotient scores had in post – testing session and follow up session higher than 
the pre – testing session significantly at statistical level to .05 
 
Keywords: Enhancing Resilience Quotient/ Primary School Students/ Single Parent  
Family / Reality Therapy Group Counselling 
 
บทน า 
 ภูมิคุ้มกันทางใจ (RQ: Resilience Quotient) ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นควรเสริมสร้างให้กับ
เด็กและเยาวชน (อรพินทร์ ชูชม, สุภาพร ธนะชานันท์ และทัศนา ทองภักดี, 2554) เป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคล
สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆ ไปได้ เป็นการฟ้ืนฟูสภาพอารมณ์และจิตใจได้อย่าง
รวดเร็วมีความยืดหยุ่น สามารถท าให้ปรับตัวได้ดีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีจิตใจที่เข้มแข็ง การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางใจให้กับเด็กเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้เด็กมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจและเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ความเข้มแข็งทางใจนี้เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝนตั้งแต่เล็ก เพราะหากต่อไป
การด าเนินชีวิตประจ าวันเกิด เจอสถานะการณ์ที่ล าบาก เกิดเหตุการณ์พบเจออุปสรรคใดๆ หากไม่มีความ
เข้มแข็งทางใจ ขาดทักษะ ไม่มีความรู้ต่อการพบเจอแก้ไขปัญหาอุปสรรคการที่เด็กมีความสามารถควบคุม 
ตนเองได้เป็นอย่างดีจะต้องเป็นคนที่สามารถมีพลังใจที่เข้มแข็งการที่เด็กมีภูมิคุ้มกันทางใจก็เสมือนกับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันอย่างหนึ่งให้กับเด็ก เพ่ือให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า  
 สิ่งที่ส าคัญส าหรับเด็กคือสถาบันครอบครัว แต่ในบางครอบครัวก็อาจะไม่สมบูรณ์แบบ ครอบครัว
ซึ่งที่มีเพียงพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เลี้ยงดูลูกเป็นหลัก เช่น มารดาเลี้ยงดูบุตรตามล าพังท าให้
เด็กที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ ท าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยทั้ง
ทาง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญา เด็กขาดคนปรึกษาขาดความเข้าใจส่งผล
กระทบด้านความรู้สึกความอบอุ่นอาจสามารถท าให้สภาวะด้านจิตใจเกิดความแตกต่างหลายด้าน ซึ่งเด็กที่
ต้องเผชิญจากสถานการณ์ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอาจจะส่งผลให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางใจต่ า ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้แก่เด็กที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดย
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การให้การปรึกษากลุ่มการพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้บุคคลผ่านทุก
สถานการณ์ มีคุณภาพ มีจิตใจดี มีความสุข มีความรับผิดชอบ ปรับตัวได้ มีพลังก าลังใจ สามารถท าหน้าที่
ของตนได ้
 การปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริง มีความเชื่อว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีและมีความสามารถที่จะ
รับผิดชอบต่อตนเองสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ด้วยตนเอง การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงมี
จุดมุ่งหมายของการปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงช่วยให้บุคคลรับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหาและมีทักษะ
ในการคิดแก้ปัญหาโดยพิจารณาความเป็นจริง มีการวางแผนการด าเนินชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไป
วันๆ และมุ่งมั่นที่จะด าเนินชีวิตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความคิดพัฒนาตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง 
เพ่ือปรับพฤติกรรมให้ตรงกับความต้องการที่เหมาะสมกับวัย 
 จากเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
ใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความ
จริงซึ่งผู้ให้การปรึกษาให้ความช่วยเหลือผู้มารับการปรึกษากลุ่มอย่างเป็นระบบตามกระบวนการให้การ
ปรึกษากลุ่มเพ่ือให้นักเรียนสามารถมีภูมิคุ้มกันทางใจ (RQ) ที่เข้มแข็ง ให้เกิดความกล้าพร้อมเผชิญกับ
ปัญหาอุปสรรคและเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ก็สามารถต่อสู้และช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรค
ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในพื้นเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะพาน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1.กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการปรึกษาภูมิคุ้มกันทางใจด้วยการปรึกษากลุ่ม
ทฤษฎีเผชิญความจริงระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

2. กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการปรึกษาภูมิคุ้มกันทางใจด้วยการปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนทดลอง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เผชิญความจริงมีภูมิคุ้มกันทางใจและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองได้มากขึ้น 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้าร่วมการปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เผชิญความจริงมีความสามรถในการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการทางอารมณ์ของตนเองได้ 
 3. สามารถน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อภูมิคุ้มกันทางใจไปพัฒนาและ
ปรับใช้กับบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสมต่อไป 
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ตัวแปรตาม 
ภูมิคุ้มกันทางใจ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย      

   
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ีมาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ท าการศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งมีทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง จ านวน 93 คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและมี
คะแนนภูมิคุ้มกันทางใจอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 คะแนน จ านวน 20 คน ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยให้เป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และให้เป็นกลุ่มควบคุม 10 คน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทางใจ (Resilience quotient) 
 มาริสา ต่อทีฆะ (2559) อธิบายว่า ลักษณะของบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันทางใจ ประกอบไปด้วยการ
มองโลกในแง่ดีที่แสดงถึง การคิดในทางบวกเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค ความชอบเสี่ยงที่แสดง
ถึงการคาดหวังผลเชิงบวกจากการกระท าที่ตื่นเต้นและท้าทาย การมีสติ  – สัมปชัญญะที่แสดงถึงการ
ตระหนักรู้ในการกระท าของตนเอง และการจัดการกับความเครียดที่แสดงถึงความสามารถในการปรับตัว
และการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และมีงานวิจัยของ เพ็ญนภา กุลนภาดล และจุฑามาศ แหนจอน 
(2558) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจวัยสูงอายุโดยการบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและเครือข่ายประชาสังคม จากผลการวิจัยพบว่า 1) ภูมิคุ้มกันทางใจ (Resilience quotient) 
ของผู้สูงอายุ ในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.41 องค์ประกอบ
ของภูมิคุ้มกันทางใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดการตนเองในการด าเนินชีวิต รองลงมาได้แก่ 
องค์ประกอบ ด้านการเผชิญปัญหา องค์ประกอบ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน องค์ประกอบด้าน
ความมุ่งหมายในชีวิต และ องค์ประกอบด้านการมีมุมมองชีวิตทางบวก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2) ผลการ
พัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจวัยสูงอายุ ด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมครอบครัว 
ประชาสังคม และกระบวนการปรึกษา พบว่า หลังจากที่กลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมดังกล่าว มีคะแนน
ภูมิคุ้มกันทางใจโดยรวมและองค์ประกอบเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่า โปรแกรมนี้ ส่งผล
ให้ภูมิคุ้มกันทางใจของผู้สูงอายุ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีแบบเผชิญความจริง (RT) 
 ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2559) กล่าวว่า การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเพ่ือช่วยให้บุคคล
รับผิดชอบที่จะแก้ไขปัญหาและมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาโดยพิจารณาความเป็นจริง มีการวางแผนการ
ด าเนินชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปวันๆ และมุ่งมั่นที่จะด าเนินการไปตามโครงการที่วางไว้ มีความคิด
พัฒนาตัวเอง เพื่อมีวุฒิภาวะที่จะช่วยตัวเองได้ บอกกับตัวเองอยู่ตลอดว่าเกิดมาท าไม ต้องการอะไรในชีวิต 
ด าเนินชีวิตไปตามความต้องการของตัวเองโดยไม่กระทบสิทธิของคนอื่น มีการใคร่ครวญ พิจารณาว่าอะไร
ถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควรสิ่งใดพึงกระท า สิ่งใดควรละเว้น มีการตระหนักรู้คุณค่าของตน ว่าเป็น

ตัวแปรต้น 
การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง 
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คนที่มีประโยชน์สามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนได้ มอบความรักให้กับบุคคลอ่ืน ประกอบคุณงามความดีต่อ
สังคม ซึ่งจะก่อตั้งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีค่า 
 กลาสเซอร์ มีหลักการที่อธิบายขั้นตอนส าคัญที่สามารถใช้ในโปรแกรมการให้การปรึกษาตาม
ทฤษฎีเผชิญความจริง ดังต่อไปนี้ 
 1. W = Want คือ การส ารวจความต้องการและรับการรับรู้ของผู้รับค าปรึกษา 
 2. D = Direction and doing/focus on current behavior) คือ การให้ความสนใจที่พฤติกรรม
ในปัจจุบัน 
 3. E = Getting client to evaluate their behavior) คือการให้ผู้ รับการปรึกษาประเมิน
พฤติกรรม 
 4. P = Planning and commitment คือการวางแผนและข้อผูกพัน 
 งานวิจัยของ นิสรา ค ามณี และวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ (2560) ได้ท าการศึกษา เรื่องการ
พัฒนาการปรึกษากลุ่มบูรณาการพหุทฤษฎีระหว่างทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมและทฤษฎีเผชิญความจริงเพ่ือ
เสริมสร้างเหตุผลเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ต้องขัง
หญิงที่มีคดีต้องโทษ 10 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในทัณฑสถานหญิงชลบุรี ที่มีคะแนนแบบวัดเหตุผลเพ่ือการด ารงชีวิต
อยู่ ในระดับต่ า กว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่ม
บูรณาการพหุทฤษฎี มีเหตุผลเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มบูรณา
การพหุทฤษฎี มีเหตุผลเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในระยะหลังทดลองและระยะติดตามผล สูงกว่าในระยะก่อน
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร ปานขาว , เพ็ญนภา 
กุลนภาดล และดลดาว ปูรณานนท์ (2561) ท าการศึกษาเรื่อง ผลการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการ
ยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จากการวิจัยพบว่า โปรแกรมการปรึกษารายบุคคลทฤษฎี
เผชิญความจริงที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้การปรึกษาภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม จ านวน 12 ครั้ง ครั้งละ 45 
– 60 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ สามารถช่วยพัฒนาการยอมรับของภรรยาผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะลุกลามได้ โดยช่วยให้ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม กลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษารายบุคคล
ทฤษฎีเผชิญความจริงได้พัฒนาการยอมรับช่วยให้ภรรยาผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม สามารถเผชิญความเป็น
จริงในปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม โดยการที่ภรรยามีความเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ ข้อดี ข้อเสีย 
ข้อจ ากัดของตนเอง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เห็นคุณค่าในชีวิตของตน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ท าให้
สามารถปรับตัว เข้าใจและยอมรับสามีที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
วิธีการวิจัย 
การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 
93 คน ท าแบบวัดภูมิคุ้มกันทางใจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 คะแนน จ านวน 20 คน และท าการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยให้เป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และให้เป็นกลุ่มควบคุม 10 
คน คะแนนที่ได้จากการวัดครั้งนี้จะเป็นคะแนนของระยะก่อนการทดลองและผู้วิจัยจะด าเนินการทดลอง
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวด้วยการ
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ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงกับกลุ่มทดลอง โดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น 10 ครั้ง ครั้งละ 50  – 60 
นาที ให้การปรึกษาคนละ 2 ครั้งต่อสัปดาห์  

2. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดภูมิคุ้มกันทางใจ หลังจากการทดลองในครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นขั้นยุติการ
ปรึกษา คะแนนในครั้งนี้เป็นคะแนนหลังจากการทดลอง 

3. ระยะติดตามผล หลังจากการทดลองเสร็จเป็นเวลา 1 เดือน ผู้วิจัยให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบวัดภูมิคุ้มกันทางใจอีกครั้ง
เป็นคะแนนในระยะติดตามผล โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการตอบแบบวัดก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง และระยะติดตามผลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบวัดภูมิคุ้มกันทางใจที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 30 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1 และมีค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.7 

2. การให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ของคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ใน
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล โดยการน าเสนอในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิในระยะต่างๆ ของการทดลอง  
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจในระยะก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายใน ของฮาวเวล (Howell, 
2007, p. 461) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
โดยวิธีของนิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure)  
 
ผลการวิจัย 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล และผลทดสอบย่อยของระยะเวลาในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองที่ได้รับปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
การปรึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและ
ระยะติดตามผล  

Source of Variances SS df MS F 
ระยะก่อนการทดลอง     
 Between group 18.050 1 18.050 0.914 
 Error 1066.300 54 19.746  
ระยะหลังการทดลอง     
 Between group 1920.800 1 1920.800 97.275* 
 Error 1066.300 54 19.746  
ระยะติดตามผล     
 Between group 2420.000 1 2420.000 122.556* 
 Error 1066.300 54 19.746  

ปรับค่า df เป็น 26, F 05.  (1, 26) = 4.225 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัว

เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ นั่นคือ ในระยะก่อนการทดลอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจไม่แตกต่างกัน 

ในระยะหลังการทดลอง พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และในระยะติดตามผล พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาในการทดลองของกลุ่มทดลองของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง  

Source of Variances SS df MS F p 
Between Subjects 622.833 9    
Interval 2121.700 2 1060.850 21.904* .000 
Error 871.767 18 48.432   
Total 3616.300 29    

F(2, 18) = 3.555  
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มา

จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ระยะเวลาก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแสดงว่า ต้องมีระยะเวลา
การทดสอบอย่างน้อย 1 คู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบด้วย
วิธีการทดสอบรายคู่ โดยวิธีนิวแมน – คูลล์ (Newman – Keuls procedure) ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มา
จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้ารับการปรึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ  
นิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure)  

X  
ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง ระยะติดตามผล 

36.00 57.80 58.30 
36.00  –  21.80* 22.30* 
57.80  –   –  0.50 
58.30  –   –   –  
r  2 3 
q.95 (r, 18)  2.97 3.61 

q.95 (r, 18) errorMS

n
   6.54 7.96 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มา
จากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 2 คู่ คือ 1) คะแนนเฉลี่ยในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ีมาจากครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยวในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐาน ข้อ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง มีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจ ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า ภูมิคุ้มกันทางใจเป็นตัวที่สามารถ
ควบคุมตนเอง มองตนเองในเชิงบวกให้มีจิตใจที่เข็มแข็งซึ่งจะส่งผลให้บุคคลทนต่อความยากล าบาก ที่ต้อง
เผชิญในภาวะวิกฤตโดยไม่ได้คาดคิดท าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น บุคคลอันเป็นที่รักเสียชีวิต บาดเจ็บ  
พ่อแม่ทะเลาะกัน หย่าร้าง ถูกทอดทิ้ง โดดเดี่ยว เร่ร่อน ถูกทารุณ เมื่อบุคคลได้รับการฝึกทักษะภูมิคุ้มกัน
ทางใจที่ช่วยให้มีจิตใจที่เข็มแข็งก็สามารถผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรวรรณ 
พานิชเจริญ (2552) เพ่ือศึกษาผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเผชิญปัญหาของ
วัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชลบุรี อายุ 15 – 18 ปี มีความสมัครใจในการเข้าร่วม 16 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 
คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองสองตัวประกอบแบบวัดซ้ าหนึ่งตัวประกอบ เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบวัดการเผชิญปัญหา ผลการวิจัยพบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการเผชิญปัญหาในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยการเผชิญ
ปัญหาในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐาน ข้อ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริง มีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจ ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 144 
 

สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า การที่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวได้รับการฝึกฝนภูมิคุ้มกันทางใจที่ดีเข้มแข็งตั้งแต่เด็กด้วยตัวเอง
รู้จักพ่ึงพาตัวเอง ผ่านทักษะวิชาความรู้ ปรับตัว เข้าใจ ยอมรับ เมื่อพบอุปสรรคและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
สังคมครอบครัว สังคมชุมชนการเผชิญกับสถานการณ์เหตุการณ์ท่ีกระทบสภาพจิตใจจากครอบครัวที่มีพ่อ
แม่เลี้ยงเดี่ยว ผ่านเป็นกระบวนการปรับตัวและฟ้ืนตัวเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์
ระทมของชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเอาชนะปัญหาอุปสรรคของชีวิตโดยใช้ความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับ
ตัวเองมากยิ่งขึ้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ย วที่ได้เข้ารับการปรึกษานั้น 
สามารถท่ีจะปรับตัวและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางใจได้ดีขึ้นหลังจากที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความ
จริง และในระยะติดตามผลการทดลองหลังจากยุติการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงไปแล้ว 1 เดือน 
เด็กนักเรียนยังมีค่าเฉลี่ยคะแนนภูมิคุ้มกันทางใจสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง แสดงว่านักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสามารถพัฒนาตนเอง ท าให้มีภูมิคุ้มกันทางใจเพ่ิมข้ึน มีก าลังใจ
ที่ดีเข้มแข็ง มีการวางแผนชีวิตของตนเอง  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ปิตินิตย์นิรันดร์ เพ็ญนภา กุลนภาดล และดลดาว ปูรณานนท์ 
(2561) ได้ศึกษาถึงผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิต
ปริญญาตรี พบว่า นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อพฤติกรรม
การติดสมาร์ทโฟนมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนที่ต่ าลงกว่ากลุ่มควบคุม จากการทดลอง
ผู้วิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงมีเป้าหมาย และรับรู้
ถึงความต้องการของตนเองทราบว่าพฤติกรรมที่ตนได้กระท าและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ 
และมีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เมื่อสมาชิกเกิดการ
รับรู้จึงเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่ตนเองตั้งใจ และส่งผลถึงระยะติดตาม
ผล เนื่องจากเป็นความต้องการที่แท้จริง ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญ
ความจริง และมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของตนเองตามปกติ ไม่ได้รับการเรียนรู้ ไม่ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ไม่เข้าใจถึงวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงท าให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้
สมาร์ทโฟน ของตนเอง จึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนของนิสิตปริญญาตรีกลุ่ม
ทดลอง และนิสิตปริญญาตรีกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน 
 จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาจึงมาสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มาจาก
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจใน
ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. โปรแกรมการปรึกษาทฤษฎีเผชิญความจริงมีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
ใจได้จริง ควรน าไปลองใช้กับบุคคลอื่นไม่ใช่แค่เฉพาะผู้มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเท่านั้น 
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ช่วยให้เด็กสามารถมองเห็นเป้าหมายในชีวิตของตนเอง สามารถอธิบายความ
เป็นตัวเองได้ ช่วยให้มีพลังใจในการ ฮึด อึด สู้ กับชีวิตของตนเองต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มของพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยวของเด็กนักเรียน ให้ได้เข้าร่วมโปรแกรมการ
ปรึกษาด้วย 
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 2. ผู้ที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับเด็กวัยเรียนจะต้องมีความเข้าใจในพัฒนาของเด็กด้วย เพราะบางทีเด็ก
อาจจะเข้ากลุ่มนานๆ ไม่ได้ มีอาการซนหรือดื้อบ้าง ควรหากิจกรรมให้เด็กได้ท าอยู่เสมอ 
 3. ในการน าแบบวัดไปใช้กับเด็กควรปรับข้อค าถามในแบบวัดภูมิคุ้มกันทางใจให้อ่านง่ายไม่
ซับซ้อนจนเกินไป เพราะเด็กอาจไม่เข้าใจค าถาม ต้องให้ผู้วิจัยเป็นคนอ่านให้ฟังท าให้เกิดการเสียเวลาได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้นต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษา คือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ที่มีคะแนนจากการจากคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในเด็ก ในระดับปานกลางถึงน้อยและสมัครใจเข้าร่วมการทดลองจ านวน 20 คน โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าในเด็ก CDI และโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่ม
ทดลอง ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น จ านวน 8 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที ด าเนินการ
ทดลอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า ประเภท 
หนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี นิวแมน – 
คูลส์ ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ในกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าแตกต่างจากกลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ในกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้า ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้า  ระยะหลังทดลอง
และระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : ภาวะซึมเศร้า, นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 
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Abstract 
 This quasi – experimental research aimed to study the effects of solution – focus 
brief therapy On secondary school students'depression group counselling. The sample 
group was secondary school students from secondary school in Chonburi. The students 
had moderate to low level scores from doing a depression test and volunteered to 
participate in the study. About 20 samples were randomly assigned into two groups; 
experiment group and controlled group. The data collection instruments were a 
depression test and a solution – focus brief therapy group counseling theory program. The 
intervention was administed for 8 sessions taking of 60 minutes in each time, once a week 
for 8 weeks and the data was analyzed by using repeated measures analysis of variance: 
one between – subjects variable and one within – subjects variable and tested of pair 
differences, using Newman – Keul’s Method. The experimental and control group had 
depression scores after post – test and follow up session significantly difference at 
statistical level .05. The experimental group had the depression scores from their post – 
testing session and follow up session lower than the one in their pre – testing session at 
statistically significant level of .05 level. 
 
Keywords: Depression / Secondary School Students / Solution Focus Brief Therapy 
 
บทน า 
 ปัญหาสุขภาพจิตเป็นภัยเงียบคุกคามสังคมไทย อาการป่วยทางจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว ยิ่งไปกว่านั้น 
ปัจจุบันมีปริมาณผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอาการป่วยทางจิตสัญญาณแรกของการฆ่าตัวตาย ข้อมูล  จาก
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยตัวเลขปี 2561 มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน โดย
ทุกๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนฆ่าตัวตายส าเร็จเฉลี่ย 1 คน สัดส่วนผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิง โรคซึมเศร้าเป็น
หนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดการฆ่าตัวตาย โดยทั่วไปพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากว่า 300 ล้านคน (กรม
สุขภาพจิต, 2561) โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง สารเคมีที่ชื่อเซโรโทนิน 
(Serotonin) จะมีปริมาณลดลง ท าให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกท้อแท้ หงอยเหงา เบื่อหน่าย ไม่สนุกสนานกับชีวิต 
ซึ่งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ อาการของโรคส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และหากได้รับ
การบ าบัดอย่างถูกต้องสามารถหายได้ หากอาการซึมเศร้ารุนแรงอาจถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ (กรมสุขภาพจิต , 
2561) ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคซึมเศร้า ปัจจัยแรก คือ พันธุกรรม พบว่า ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าคน
อ่ืนๆ ในครอบครัวมีโอกาสป่วยได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า การถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีประมาณร้อยละ 
31 – 42 ปัจจัยที่สอง คือ สารสื่อประสาทในสมอง มีความผิดปกติในบริเวณส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
และ การแสดงออกของอารมณ์ ปัจจัยที่สาม เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เป็นสาเหตุท าให้เกิด
อาการซึมเศร้าในการเริ่มต้นของการเกิดโรค และการกลับมาเป็นซ้ าหลังหายดีแล้ว เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเครียด ได้แก่ ปัญหาทางด้านการเงิน ตกงาน ออกจากงาน อยู่คนเดียว สูญเสียของรักหรือคนที่รัก 
ขัดแย้งกับบุคคลอ่ืน เมื่อประสบเหตุการณ์เหล่านี้แล้วจะเกิดอาการซึมเศร้าได้ทันทีหรือบางรายอาจจะมี
อาการซึมเศร้าเกิดหลังจากนั้นสองสามเดือน 
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ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีความรู้สึกท้อแท้ หงอยเหงา เบื่อหน่าย ไม่สนุกสนานกับชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ อาการของโรคจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และหากไม่ได้
รับการบ าบัดรักษาอย่างถูกต้อง ปล่อยเรื้อรังนานเป็นเดือนเป็นปี จะกลับมาเป็นซ้ าได้บ่อย หากได้รับการ
บ าบัดรักษาอย่างถูกต้องสามารถหายได้ ซึ่งอาการของโรคซึมเศร้านั้นรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ (กรม
สุขภาพจิต, 2561)  

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเป็นเหตุปัจจัยปัญหาที่ส าคัญที่ทุกฝ่ายควรรับรู้และตื่นตัวในการสร้าง
มาตรการเพ่ือป้องกัน ดูแล และส่งเสริมเพ่ือให้วัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จากแนวคิดของเบ็คและคณะ 
(Beck et al., 1979) มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ เกิดจากการเรียนรู้โดย
การท างานของกระบวนการทางปัญญา เมื่อบุคคลรับสิ่งเร้าเข้าไป กระบวนการทางปัญญาจะรับรู้และแปล
ความ สิ่งเร้าที่เข้ามาจะท าให้บุคคลแสดงอารมณ์ พฤติกรรม และความคิดมากยิ่งขึ้น วัยรุ่นเป็นบุคคลที่มี
อายุระหว่าง 12 – 25 ปี ที่มีล าดับขั้นของชีวิตของบุคคลระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงเวลาของ
พัฒนาการที่วัยรุ่นต้องเปลี่ยนจากการต้องการพ่ึงพาผู้อ่ืนสู่ความเป็นผู้มีอิสระและมีวุฒิภาวะโดยมีพัฒนา
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมกัน ซึ่งเด็กแต่ละคนจะเข้าสู่วุฒิภาวะไม่พร้อมกัน วัยรุ่น
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันเป็นยุคข่าวสาร
ไร้พรมแดน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมากขึ้น วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิต เป็นวันวิกฤต (Critical Period) หรือวัยพายุบุแคม (Strom and Stress) เนื่องจากวัยรุ่นมี
การปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตอย่างมาก บางครั้งวัยรุ่นอาจพบปัญหาและมีความยากล าบากในการ
ปรับตัว มีความสับสนทางจิตใจมากกว่าวัยอ่ืนๆ จึงนับเป็นความส าคัญที่ผู้ให้การปรึกษาต้องเรียนรู้
พัฒนาการของวัยรุ่น หลักการทางจิตวิทยาวัยรุ่น เพ่ือให้สามารถเข้าใจวัยรุ่น รู้เท่าทัน และมีหลักการใน
การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ในช่วงเวลาแห่งความสุข เด็กและวัยรุ่นร้อยละ 20 มีความผิดปกติทางจิต 
หนึ่งอาการหรือหลายๆอาการเกิดขึ้นได้ ความผิดปกติเหล่านี้ส่วนใหญ่อาจจะถูกมองว่าเป็นการพูดเกินจริง
หรือถูกบิดเบือนจากพฤติกรรมและอารมณ์ปกติ เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เด็กและวัยรุ่นต่างมีความหลากหลาย
ทางอารมณ์ บางคนขี้อาย และเกียจคร้าน บางคนเข้าสังคมได้ดี บางคนมีระเบียบและระมัดระวัง บางคนมี
ความประมาท เด็กจะท าตัวเหมือนเด็กปกติ หรือความผิดปกติ สิ่งเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับความบกพร่องและ
รับความกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาการต่างๆ อาการของความผิดปกติหลายอย่างกับพฤติกรรมและอารมณ์
ของเด็กปกติ อาจมีความทับซ้อนกันได้ ดังนั้นการจัดการปัญหาด้านพฤติกรรมในวัยเด็กที่เหมาะสม อาจ
ช่วยลดความเสี่ยงของสภาวะจิตใจที่อ่อนแอในวัยเด็ก และก่อให้เกิดอารมณ์แปรปรวนเป็นอย่างมาก การ
รักษาที่มีประสิทธิภาพของความผิดปกติบางอย่างในวัยเด็กอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของความผิดปกติทาง
อารมณ์ในชีวิตวัยผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อไปได้ (เพ็ญนภา กุลนภาดล, 2562) 

จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัญหาพฤติกรรมเป็นปัญหาที่ส าคัญในช่วงวัยรุ่นตอนต้น ซึ่ งปัญหา
เหล่านี้ไม่ซับซ้อนมากนัก วัยรุ่นก็จะสามารถด าเนินชีวิตในช่วงเวลานี้ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นและ
เจริญเติบโตได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนมากและวัยรุ่นไม่สามารถ
จัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะท าให้วัยรุ่นตอนต้นเกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ และเกิดภาวะซึมเศร้าได้ 
(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545) เนื่องจากภาวะซึมเศร้าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของบุคคลด้านจิตใจต่อ
ภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์ที่มีความเครียดแสดงในรูปของความเบี่ยงเบนทางอารมณ์ ความคิด และการ
รับรู้ ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ดังนั้นปัญหาซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาที่พบร่วมกันได้บ่อยในวัยรุ่น จาก
การศึกษาของฐิตวี แก้วพรสรรค์ และเบญจพร ตันติสูติ (2555) พบว่า วัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงใน
การเกิดโรคทางจิตอ่ืนๆ ได้แก่ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ มีความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติด ได้แก่ บุหรี่ และยา
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เสพติดอ่ืนๆ มีปัญหาในการปรับตัวในสังคม เช่น ปัญหาสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม เพ่ือนและคนใน
ครอบครัว ปัญหาไม่ประสบความส าเร็จทางด้านการเรียน และมีโอกาสกลับมาเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคน
ทั่วไป 

การประเมินภาวะซึมเศร้า ในงานวิจัยในครั้งนี้ได้น าแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก Children’s 
Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย เป็นแบบวัดที่ศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอุมาพร ตรังค
สมบัติแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นโดย Maria Kovacs เขียนจาก Beck Depression 
Inventory ในแบบวัดมี 27 ข้อค าถาม เกี่ยวกับอาการซึมเศร้าในด้านต่างๆที่พบในเด็ก แต่ละตัวเลือกจะมี
คะแนนความรุนแรงของอาการดังนี้ คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีอาการเศร้าเลย หรือมีน้อย คะแนน 1 
หมายถึง มีอาการบ่อยๆ และคะแนน 2 หมายถึง มีอาการตลอดเวลา คะแนนรวมของ CDI มีตั้งแต่ 0 – 
52 เนื่องจากความรู้สึก และความนึกคิดของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ส าคัญในการประเมินภาวะซึมเศร้า จึงควรมี
การประเมินเพ่ือศึกษาความรู้สึก เพ่ือได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545) 

จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว
เป็นโรงเรียนประจ า นักเรียนจะต้องพักนอนอยู่หอพักทุกคน ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจนักเรียนในโรงเรียน
เกี่ยวกับความซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 286 คน ท าแบบวัดซึมเศร้า (9Q) มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความซึมเศร้า
ปานกลางจ านวน 20 คน ซึ่งวิธีการดูแลนักเรียนในหอพักนั้น จะมีวิธีการดูแลตามระเบียบการดูแลนักเรียน
ในหอพักตามหลักสูตรของโรงเรียน เมื่อพบปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและน าทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบเน้นทางออกระยะสั้นมาใช้กับนักเรียนเพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้นักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าปาน
กลางมีระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าเพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม 
 การปรึกษากลุ่มเป็นแนวทางในการช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าได้ดีในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกระบวนการกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้ส ารวจตนเองจากการสร้างสัมพันธภาพ
กับสมาชิกกลุ่มคนอื่นๆก่อให้เกิดความพยายามในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของตนเอง สมาชิก
ในกลุ่มเกิดการยอมรับ การให้เกียรติกันและกัน ให้ความอบอุ่น การสื่อสารและการท าความเข้าใจผู้รับการ
ปรึกษาที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจและปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้น ผู้รับค าปรึกษาจะเกิดความเข้าใจและ
สามารถน าวิธี กระบวนการและความคิดของสมาชิกในกลุ่มไปปรับใช้แก้ไขปัญหาของตนเอง ดังนั้นการ
ปรึกษากลุ่ม จึงเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาที่คล้ายกัน มาร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาในบรรยากาศที่อบอุ่น มีการยอมรับ และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันหาวิธีแก้ไขที่ดี
ที่สุดของตนเอง Trotzer (2006) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมาใช้ในโปรแกรม
การปรึกษา ทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมองมุมมองปัญหาที่ประสบอยู่ด้วยมุมมอง
ทางบวก ให้ความส าคัญกับความเชื่อท่ีสามารถบรรลุได้ ช่วยให้สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะของ
การแก้ปัญหาไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ (Corey, 2004, pp.388 – 389) นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกกลุ่ม
เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตนต้องการในการด าเนินชีวิต ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้สึกเคารพในตนเองสูงขึ้น 
โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจในการที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต (De Jong & Berg, 
2002, p. 80) มีเป้าหมายที่ก าหนดขั้นมีเงื่อนไขอยู่สภาพจริงที่สามารถปฏิบัติได้ส าเร็จตามที่ตั้งไว้ ซึ่งน ามา
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพสามารถด าเนินได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้และสอดคล้องกับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดนี้สามารถน ามาใช้พัฒนาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งหมด 8 ครั้ง 
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 จากสภาวะดังกล่าวข้างตันได้ความว่าภาวะซึมเศร้าก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมาย ซึ่ง
วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ท าให้วัยรุ่นเกิดปัญหาทางจิตใจ
ได้ง่าย เมื่อต้องมาประสบกับภาวะวิกฤตในชีวิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถพบได้มากและควรได้รับการ
ช่วยเหลือ คือ ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภาวะซึมเศร้าของนั กเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับ  ชั้น
มัธยมศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีคะแนนภาวะซึมเศร้า
ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่ากลุ่มควบคุม 
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีคะแนนภาวะซึมเศร้า
ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่าก่อนทดลอง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาครั้งจะเป็นแนวทางให้ครูผู้ดูแลนักเรียน น าไปปฏิบัติใช้ต่อไปในอนาคตเมื่อ
ประสบปัญหา หรือให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลได้ทราบถึงปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน และทราบวิธีในการ
จัดการแก้ไขปัญหานั้นและเป็นแนวทางในการน าไปช่วยเหลือนักเรียนรายอื่นๆที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน เพ่ือ
ลดการเป็นภาวะซึมเศร้าของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 3. สามารถเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ให้การปรึกษา ครูแนะแนว อาจารย์ที่
ปรึกษา นักจิตวิทยา ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า 
 4. ผลการศึกษาครั้งจะเป็นแนวทางให้นักเรียน น าไปปฏิบัติใช้ต่อไปในอนาคตเมื่อประสบปัญหา 
หรือให้ค าแนะน ากับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่ส่งผลต่อภาวะ
ซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยสรุปได้ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. การได้รับการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 
(Solution focus Brief Therapy) 
2. การไม่ได้รับการปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะ
สั้น (Non-Solution focus Brief Therapy) 

 
ภาวะซึมเศร้าของ 

นักเรียนวัยรุ่นระดับ
มัธยมศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จ านวน 286 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี  ที่มีคะแนน
ภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย คือ ตั้งแต่ 13 ลงไป จ านวน 20 คน ท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกลุ่มทดลอง 10 คน 
กลุ่มควบคุม 10 คน (นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งสองกลุ่มมีคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า 
 นันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์ (2559) ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่แสดงออกถึงความผิดปกติ 
เช่น อารมณ์เศร้า ไม่มีความสุข เบื่อหน่าย หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เซื่องซึม นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ขาด
สมาธิ วิตกกังวล มองโลกในแง่ลบ ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งคน
ปกติ ผู้ป่วยทางกาย และผู้ป่วยทางจิตเวช อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้าธรรมดาจนถึงภาวะซึมเศร้า
รุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด จากการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า
ในผู้ป่ วยเด็กและวัยรุ่นที่ มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของ เจกิตาน์ มูลไธสงและปิยนุช ชมพูกาศ (2558) จากผลการศึกษาพบว่า จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 96 คนแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 เพศหญิงจ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.2 ผู้ที่มีคะแนนดิบจากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression 
Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทยมากกว่า 15 คะแนนขึ้นไป ถือว่ามีภาวะซึมเศร้า พบว่า จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.8 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 

แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดการบ าบัดแบบกลยุทธ์ในสถาบันวิจัยทางจิตโดยสตีฟ เดอ 
เชเซอร์ และอินซู คิมเบิร์ก (Steve de Shazer & Insoo kim Berg) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ขึ้นที่ศูนย์การให้
ค าปรึกษาระยะสั้นมิลวาย์คีร์ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1970 (Corey, 2005, p.388) โดยการให้ปรึกษาแบบ
เน้นทางออกระยะสั้นมีความแตกต่างกับวิธีการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดแบบดั้งเดิมต่างๆที่เคยมีมา คือละ
เว้นการให้ความสนใจกับอดีต แต่มุ่งเน้นความส าคัญไปที่ปัจจุบันและอนาคต (Corey, 2005, p.388) 
กล่าวได้ว่าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเน้นทางออกระยะสั้น (Solution – Focused Therapy) เป็น
ทฤษฎีที่มีลักษณะเด่นคือ การให้ความส าคัญกับทางออกมากกว่าปัญหา โดยมุ่งหมายให้ผู้รับค าปรึกษา
สามารถสร้างผลลัพธ์ในการรับบริการที่ตนพอใจได้ด้วยการร่วมมือกับผู้ให้ค าปรึกษาสร้างทางออกจาก
ปัญหาของตน จากการศึกษาผลการศึกษากลุ่มตามทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อการแก้ปัญหาเชิงสังคม
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของ กุลวิณ ชุมฤทัย (2562) พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนการแก้ปัญหาเชิงสังคมสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม ในระยะ
หลังการทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
การแก้ปัญหาเชิงสังคมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่า การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเน้นทางออกระยะ
สั้นมีผลต่อการแก้ปัญหาเชิงสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท าแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในเด็ก แล้วน าคะแนนที่ได้มาคัดเลือกแบบประเมินความซึมเศร้าที่มีคะแนนระดับปานกลาง ถึง 
น้อย และน ามาจัดเรียงคะแนน โดยเรียงจากผู้ที่มีค่าของคะแนนในระดับน้อยสุดขึ้นไป มาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน และท าการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีการจับฉลาก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 10 คน 
กลุ่มควบคุม 10 คน คะแนนการท าแบบประเมินความซึมเศร้าที่ได้จากการวัดครั้งนี้จะเป็นคะแนนของ
ระยะก่อนการทดลอง 
 2. ระยะทดลอง นัดพบกลุ่มทดลองเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการ
วิจัยโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นกับกลุ่มทดลอง โดย
โปรแกรมแบ่งออกเป็น 8 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รายละเอียดการปรึกษาแต่ละครั้งมีดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ 
  ครั้งที่ 2 ก าหนดเป้าหมายสู่การพัฒนาตนเอง 
  ครั้งที่ 3 ด าเนินตามเป้าหมาย 
  ครั้งที่ 4 เปลี่ยนความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  ครั้งที่ 5 สร้างความเชื่อม่ันสู่การเปลี่ยนแปลง 
  ครั้งที่ 6 การคาดการณ์พฤติกรรมการลดลงของภาวะซึมเศร้าของตนเอง 
  ครั้งที่ 7 การคงไว้ซึ่งความสุขทีย่ั่งยืน 
  ครั้งที่ 8 ยุติการปรึกษา    
 ส่วนกลุ่มควบคุมจะใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 
 3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น หลังจากการ
ทดลองในครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นขั้นยุติการปรึกษา ผู้วิจัยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมท าแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก คะแนนจากการท าแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าครั้งนี้จะเป็นผล
คะแนนของระยะหลังการทดลอง 
 4. ระยะติดตามผล ภายหลังการสิ้นสุดการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าฉบับเดิมอีกครั้ง เพ่ือ
เก็บคะแนนในระยะติดตามผล 
 น าผลที่ได้จากการตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Children’s Depression Inventory : CDI) ในเด็กมีค่าอ านาจ
จ าแนกระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<10 ก าลัง 6 มีความตรงใน
การจ าแนก (Discriminant Validity) สูงจาก Receiver operating Characteristic curve คะแนนที่เป็น
จุดตัดแยกภาวะซึมเศร้าที่มีความส าคัญทางคลินิก คือ 15 คะแนนขึ้นไป ที่คะแนนนี้ CDI ฉบับภาษาไทยมี 
Sensitivity = 78.7% specificity = 91.3% และมี accuracy = 87%  
 2. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น (Solution – focused brief therapy) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ของคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผล โดยการน าเสนอ
ในรูปแบบตารางและแผนภูมิในระยะต่างๆของการทดลอง 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบประเมินซ้ าประเภทหนึ่งตัวแปรระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม 
(Repeated – measures analysis of variance : One between – subjects variance and one 
within – subjects variance) ของฮาวเวล (Howell, 2007,p. 461) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ นิวแมน – คูลส์ (Newman – 
keuls procedure) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล  

 
กลุ่มทดลอง 

 
กลุ่มควบคุม 

ระยะก่อน
ทดลอง 

ระยะหลัง
ทดลอง 

ระยะ
ติดตามผล 

ระยะก่อน
ทดลอง 

ระยะหลัง
ทดลอง 

ระยะ
ติดตามผล 

x̅ 
SD 

12.5 
0.527 

9.1 
0.876 

8.8 
0.789 

x̅ 
SD 

13 
0 

12.7 
2.263 

13 
1.826 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ในกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าในระยะ
ก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เป็น 12.5 9.1 และ 8.8 ตามล าดับ ส่วนกลุ่ม
ควบคุม ที่ไม่ได้รับการทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดล
อง และระยะติดตามผล เป็น 0 2.263 และ 1.826 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบผลย่อยของวิธีการทดลองในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง 
และระยะติดตามผล 

Source of Variances SS df MS F 
ระยะก่อนการทดลอง     
 Between group 1.25 1 1.25 0.741* 
 Error 91.1 54 1.687  
ระยะหลังการทดลอง     
 Between group 64.8 1 64.8 38.410* 
 Error 91.1 54 1.687  
ระยะติดตามผล     
 Between group 88.2 1 88.2 52.281* 
 Error 91.1 54 1.687  

ปรับค่า df เป็น 24, F.05 (1,40) = 4.08 ด้วยวิธีการของ Welch – Satterwaite (Howell, 2007, p.495) * p < .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนภาวะซึมเศร้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบผลย่อยของระยะเวลาในการทดลองของกลุ่มทดลอง 

Source of Variances SS df MS F p 
Between Subjects 84.4667 2 42.2333 156.20548 .000 
Interval 15 27 0.5556   
Error 4.8667 18 0.2704   
Total 99.4667 29    

* p < .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในระยะเวลาก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนข้างต้น แสดงว่า ต้องมีระยะเวลาการทดสอบอย่างน้อย 1 คู่ 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบเปรียบเทียบด้วยวิธีการทดสอบ
รายคู่ โดยวิธีของนิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure) ดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการ
ปรึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของนิวแมน – คูลส์ (Newman – Keuls procedure) 

 x̅ 
ระยะติดตามผล ระยะหลังทดลอง ระยะก่อนทดลอง 

8.80 9.10 12.50 
ระยะติดตามผล 8.80  –  0.30 3.70* 
ระยะหลังการทดลอง 9.10  –   –  3.40* 
ระยะก่อนการทดลอง 12.50  –   –   –  
R   2 3 
q.95 (r, 18)   2.97 3.61 

q.95 (r, 18) errorMS

n
    0.49 0.59 

*p < .05 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการ
ปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 คู่ คือ 1) 
คะแนนเฉลี่ยระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
2) คะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามต่ ากว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะ
ที่ค่าเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการปรึกษากลุ่มในระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผล 
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เน้นทางออกระยะสั้นมีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้า ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเน้น
ทางออกระยะสั้น (Solution – Focused Therapy) เป็นทฤษฎีที่มีลักษณะเด่นคือ การให้ความส าคัญกับ
ทางออกมากกว่าปัญหา และทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น ยังอยู่บนความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า ทุกคนมีความ
เข้มแข็งและมีความสามารถที่จะสร้างทางออกจากปัญหาที่ตนเองเผชิญได้ ซึ่งนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นในแต่ละ
ครั้งของการปรึกษาจะได้ท ากิจกรรมต่างๆ ตามใบงานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ท าให้เกิดการฝึกฝนตนเอง 
ได้พัฒนาตนเอง ได้เห็นหนทางและวิธีการในการหาทางออกจากสิ่งที่เผชิญอยู่ ได้ท าในสิ่งที่แตกต่างไปจาก
เดิมเพ่ือน าไปสู่จุดหมายใหม่ที่ดีกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงและมีวิธีการจัดการภาวะซึมเศร้าของตนเองได้ดี
มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการน าเอาโปรแกรมการปรึกษาที่ได้จากการเข้ากลุ่มการปรึกษานั้นมาปรับใช้และ
ปฏิบัติต่อตนเองได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ในการปรึกษาครั้งที่ 4 เปลี่ยนความคิดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
เป็นการช่วยให้กลุ่มทดลองได้สร้างกรอบแนวใหม่ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและยัง
ช่วยให้เข้าใจและระบุถึงวิธีการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้ งนี้จะใช้
เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วย เช่น ค าถามเพ่ือเปลี่ยนกรอบแนวคิด การให้งานที่มอบหมาย เป็นเทคนิคที่ช่วยให้
กลุ่มทดลองได้พัฒนาและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงศรี สารภูษิต 
(2558) ได้ศึกษา การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยการปรึกษา



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 156 
 

กลุ่มทฤษฎีเน้นทางระยะสั้น ผลการศึกษาพบว่าระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผลมีคะแนนความมั่นคงทางอารมณ์แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนน
เฉลี่ยความม่ันคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ส่วนกลุ่มควบคุมนั้นไม่ได้รับการปรึกษาและฝึกฝนใดๆ จึงท าให้ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก็จะ
ยังคงสูงอยู่เช่นเดิมเมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนภาวะซึมเศร้ากับกลุ่มทดลอง 

จึงสรุปได้ว่า การให้การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางระยะสั้นส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการปรึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าในระยะติดตามผล
การทดลองมีความแตกต่างกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีกลุ่ม
ควบคุมซึ่งไม่ได้รับการปรึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎี
เน้นทางออกระยะสั้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้า ในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่า
ระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อภิปรายได้ว่า การที่นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีได้รับการฝึกฝน ฝึกท ากิจกรรมตามแผ่นใบงานในแต่ละครั้ง
นั้น ท าให้นักเรียนกลุ่มทดลองได้มีการปรับตัว เข้าใจ ยอมรับ และเห็นหนทางในการที่จะท าให้ตนเองดีขึ้น
จากภาวะซึมเศร้า เนื่องจากโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีเทคนิคที่ใช้เช้ามาช่วย
ในการปรึกษาหลากหลาย อย่างเช่น เทคนิคการหาข้อยกเว้น ผู้ให้การปรึกษาแบบเน้นทางออกระยะสั้น 
ถามค าถามข้อยกเว้นกับผู้รับการปรึกษาในช่วงเวลาที่ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นหรือเมื่อปัญหาไม่ได้รุนแรงหรือใช้
ค าถามปาฏิหาริย์ (Miracle Question) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส าคัญของทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น โดย
เทคนิคนี้จะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งสมมติฐานในการพิจารณาทางออก อย่างเช่น การปรึกษาครั้ง
ที่ 6 การคาดการณ์พฤติกรรมการลดลงของภาวะซึมเศร้าของตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้ค าถามปาฏิหาริย์ในครั้งนี้
ด้วยเพื่อให้กลุ่มทดลองได้รับรู้ความรู้สึกและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของตนเองที่สามารถคาดการณ์ได้  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีที่ได้เข้ารับการปรึกษานั้น 
สามารถที่จะปรับตัวและเรียนรู้ในการจัดการภาวะซึมเศร้าของตนเองได้ดีขึ้นหลังจากที่เข้ารับการปรึกษา 
นั่นแสดงว่าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง มี
ประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศร้าได้จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล
ลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังเช่นงานวิจัยของ วิคโทริจา เชพูกิเน่ และ  ไรทิส 
ปาค โรนิส (Viktorija & Rytis, 2011) ได้ท าการศึกษากระบวนการสะท้อนความคิดภายในตนโดยใช้การ
ปรึกษาทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเ พ่ือส่งเสริมความงอกงามส่วนบุคคล (Personal Growth) 
ท าการศึกษากับนิสิตปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา จ านวน 236 คน มหาวิทยาลัย Vytautas Magnus 
University ท าการศึกษา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกใช้การสะท้อนความคิดแบบเน้นทางออก จ านวน 137 คน 
กลุ่มที่ 2 ใช้การสังเกตทั่วไป จ านวน 47 คน และกลุ่มที่ 3 ไม่มีกระบวนการ จ านวน 52 คน ผลการวิจัย 
แสดงให้ว่า การสะท้อนคิดแบบเน้นทางออก ช่วยให้นิสิตการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลในทางบวกท้ังในเรื่อง
เพศเรื่องชีวิตที่พวกเขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงมันโดยที่กลุ่มตัวอย่างได้ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นแรง
กระตุ้นให้กับตนเองได้ จากงานวิจัยที่สอดคล้องจะเห็นได้ว่าทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นทฤษฎีนี้มี
ประสิทธิภาพและยังช่วยให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอีกด้วย 
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จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาจึงมาสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อภาวะซึมเศร้าในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลต่ ากว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. โปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะ
ซึมเศร้าได้จริง ในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะซึมเศร้าที่อยู่ในระดับน้อยกับปานกลางเท่านั้น  
 2. ครูหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกับนักเรียนสามารถน าโปรแกรมการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้น
ทางออกระยะสั้นไปใช้กับนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อยและปานกลางได้ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากการท าวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบว่าผู้ปกครองมีส่วนต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้การท า
วิจัยในครั้งต่อไปควรท าวิจัยโดยให้ผู้ปกครองรับทราบความคิด และจัดการปรึกษากลุ่มแบบครอบครัวเพื่อ
การปรึกษาภาวะซึมเศร้าที่ดีขึ้น  
 2. ควรมีการศึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นต่อภาวะซึมเศร้าที่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ 
เช่น นักเรียนในโรงเรียนสหศึกษาท่ัวไปที่ไม่ใช่โรงเรียนประจ า หรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิด
ผลการวิจัยที่ขยายผลต่อไป 
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การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ในด้านทักษะการสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
The study effects by using learning activity package for enhancing 
creative skills in media literacy for lower – secondary students 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการ
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (2) เปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม (3) ศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
50 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1) ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อใน
ด้านทักษะการสร้างสรรค์ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะ
การสร้างสรรค์ (3) แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะ
การสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการรู้เท่าทันด้วย t – test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัย 
พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยหลังการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์ นักเรียนมีการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยนักเรียนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะ
การสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (mean=4.01, SD=0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ในด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ค าสั่งปฏิบัติในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อเข้าใจง่าย ชัดเจน (mean =4.32, SD=0.62)  
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการสร้างสรรค์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to develop the learning activity package 
for enhancing creative skills in media literacy for lower – secondary students, (2) to 
compare the difference in media literacy in creative skills of lower – secondary learners 
before and after taught with the developed package, (3) to study learners’ satisfaction 
with the developed package. The sample consisted of 50 students from secondary 1 room 
9 of Saint Gabriel's College selected by cluster random sampling. The research instruments 
consisted of (1) the learning instructional package enhancing media literacy in creative 
skills, (2) academic achievement test for media literacy in creative skills, (3) assessment 
scale for media literacy in creative skills for lower – secondary learners, and (4) scale of 
measuring learners’ satisfaction with the developed package. Data were analyzed using 
mean, and standard deviation. The differences in academic achievement and media 
literacy skills were tested with Dependent Sample t – test. The results of this research 
indicated that ( 1)  After being taught with the developed package, the academic 
achievement of the sample was higher than before with a statistical significance of .01; (2) 
After being taught with the developed package, the media literacy of the sample was 
higher than before with a statistical significance level of . 01, (3)  the sample was satisfied 
with the developed package (mean=4.01,  SD=0.15)  and the sample had a high level of 
satisfaction. When the individual aspects were considered, the sample had a high level of 
satisfaction with the content, activity provision, measurement and evaluation.  Every 
aspects is satisfied at a high level.  
 
Keyword: Learning Instructional Package, Media Literacy, Creative Skills 
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บทน า 
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างยิ่งของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ถือเป็นคุณสมบัติของเยาวชนที่สามารถเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทาง
สร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถในการผลิตสื่อที่ดีเพ่ือขับเคลื่อนสังคม อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้
เยาวชนสามารถรับรู้ เข้าใจ ประเมินและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ รู้จักใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคมจึงเป็นสภาวะที่เกิดจากความสามารถของบุคคลในการ
วิเคราะห์ความหมายของเนื้อความ และประเมินคุณค่าและเจตนาที่สื่อน าเสนอผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ 
และเป็นการพัฒนาความคิดอ่านและปัญญาที่มี เป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างการรับรู้สื่ออย่างมี
วิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจากความจริง สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สื่อน าเสนอได้อย่าง
เที่ยงตรง เป็นผู้รับสื่อที่มีพลังอ านาจและกระตือรือร้น คือ ไม่ยอมรับอิทธิพลจากสื่ อโดยไม่เต็มใจ และไม่
ตัดสินว่าสื่อเป็นอันตราย แต่เป็นผู้รับสื่อและใช้สื่อที่มีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ่งที่
สื่อน าเสนอ สามารถมีส่วนร่วมตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมได้ (โตมร 
อภิวันทนากร, 2552: น. 12) เมื่อมีการเรียนรู้ในเรื่องของเท่าทันสื่อ การพัฒนาทักษะของการสร้างสรรค์
หรือการสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเองก็เป็นสิ่งจ าเป็นในยุคปัจจุบันควบคู่กัน เมื่อผู้เรียนมีความรู้  ความ
เข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่างถ่องแท้แล้ว ทุกคนจะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้า
ข้อมูลเนื้อหามาประกอบ ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือสื่อสาร) เนื้อหาโดยการเขียนบรรยาย  
ความคิด ใช้ค าศัพท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย ซึ่งมีวิธีการ
สร้างสื่อแบบสร้างสรรค์ไว้มากมาย เช่น ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และ
แก้ไข ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของภาษาศาสตร์ สร้างสรรค์และเลือก
ภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้หรือใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวาง
โครงสร้างของเนื้อหา ซึ่งทักษะการสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การใช้
ชีวิตประจ าวันในอนาคตได้ การรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่เป็นเพียง “วิชา” ที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมเป็นพิเศษ แต่
เป็น “ทักษะ” ที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนในโลกยุคปัจจุบัน นักเรียนในโรงเรียนนั้นมี
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แล้ว แต่ส่วนมากยังขาดทักษะในการ “อ่านและเขียนสื่อ” นั่นคือการ
วิเคราะห์และผลิตสื่อด้วยวิจารณญาณของตนเอง หากไม่สามารถ “อ่าน” และ “เขียน” สื่อได้อย่าง
เหมาะสม เยาวชนนั้นก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการปลูกฝังความคิดความเชื่อตามที่สื่อน าเสนอ 
แม้ว่าจะมีความสามารถทางวิชาการในระดับดีก็ตาม (วรัชญ์ ครุจิต, 2555: น. 90)  

ชุดกิจกรรมจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพขึ้นได้ เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชุดกิจกรรม ครูผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือ
เพ่ือส่งเสริมความรู้ในเรื่องต่างๆ เพราะเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียน เกิด
ความสนุกสนานในการเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการเรียนรู้มากกว่าวิธีการสอนใน
ห้องเรียน ภายในชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่ออุปกรณ์และการวัด
ประเมินผล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือครูผู้สอนสามารถเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ตาม
กิจกรรม เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยน าชุดกิจกรรมเข้ามาใช้ เพ่ือ
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พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาผลการรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าสื่อด้าน
การสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจาก
เป็นวัยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น เริ่มโต จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกชักจูงได้ง่าย นักเรียนขาดการยั้งคิดหรือไตร่ตรอง
สิ่งต่างๆ ให้รอบคอบ วุฒิภาวะในการตัดสินใจในทุกๆ ด้านยังน้อยกว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมอ่ืนๆ อีกทั้ง
การที่โรงเรียนเปิดกว้างให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย การศึกษาเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมจะมีส่วนช่วยนักเรียนในด้านของการเรียน การท างานกลุ่ม การท า
รายงานมากขึ้น ท าให้นักเรียนได้รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม มีการวางแผน ออกแบบและแก้ไขสื่อ มีการคิด 
วิเคราะห์และสามารถเลือกใช้สื่อหรือข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพ่ือมาออกแบบและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
องค์ความรู้หรือความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีได้และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแก้ไข
และเผยแพร่สื่อหรือรายงานของตนเองได้ ท าให้ได้สื่อหรือรายงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเองหรือ
ของครูมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
จากสภาพความเป็นจริงที่ได้พบ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และศึกษาเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังจาก
การร่วมกิจกรรมที่สร้างขึ้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านการ
สร้างสรรค์แตกต่างกันหรือไม่ นักเรียนจะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนและใน
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอนน าไปใช้ในการพัฒนา
สื่อการสอนและหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อในวิชาเรียนต่างๆ และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ ต่อไปอีกได้ รวมทั้งการสร้างสังคมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนา
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม  

3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการ
สร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,250 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการ
จับสลากกลุ่มตัวอย่างข้ึนมา 1 ห้องเรียน 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตในการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วน
หนึ่งของหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
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ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

1. ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 
2. การวิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าสื่อ 
3. การเข้าถึงสื่อ หลักการรับสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์และโทษ 
4. กฎหมายการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
5. ทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ 
ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตัวแปรตาม ผลการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้านการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 
0 .67 – 1.00  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 – 0.78 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.68 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.84 

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทฤษฎีการเรยีนรู้ยดึหลักจติวิทยาการเรยีนรู้  

การจัดการเรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการรูเ้ท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ ตามพฤติกรรมบ่งช้ี 6 ด้าน 
ได้จากการสังเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อ จาก ปกรณ์ ประจันบาน; และ

อนุชา กอนพ่วง (2558: 33-37) , อุษา บิ้กก้ินส์ (2555) พีระ จิรโสภณและคณะ (2559).) 
- การท างานร่วมกัน วางแผน เรียบเรียง ออกแบบและแก้ไขสื่อ  
- การใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์เลือกภาพมาใช้ได้ตามเป้าหมาย 
- การเลือกรับสื่อ ค้นคว้าหาข้อมูล 
- การใช้เทคโนโลยีในการผลติ แก้ไขและเผยแพรส่ื่อ 
- การน าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา 
- มีส่วนร่วมกับสื่อในการแสดงความคิดเห็น  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 164 
 

3. แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบัติในรายการนั้นมากที่สุด  
4 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบัติในรายการนั้นมากหรือบ่อยครั้ง 
3 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบัติในรายการนั้นปานกลางหรือ 
2 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบัติในรายการนั้นน้อยหรือบางครั้ง 
1 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบัติในรายการนั้นน้อยที่สุด  

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ 
จ านวน 15 ข้อ โดยใช้แบบประเมิน เป็นเป็นแบบวัดมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบการทดลองดังนี ้

ตารางที ่1 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design 
ก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 X หมายถึง การด าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ 
รู้เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์ 
 T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเข้ารับการจัดการเรียนรู้ 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเข้ารับการจัดการเรียนรู้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการวิจัยโดยท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ทดลองในเวลาเรียนเป็นเวลา 10 ชั่วโมง แบ่งเป็นการปฐมนิเทศและท าแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนกิจกรรม 6 แผน 7 ชั่วโมง น าเสนอผลงาน 1 ชั่วโมงและสรุปผลและ
ท าแบบทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ด าเนินการสอนโดยใช้
แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

1. ชี้แจงท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
รู้เท่าสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์ 

2. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและท าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนของนักเรียน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์
ตามแผนการจัดกิจกรรมจนครบทั้ง 6 แผน 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยให้นักเรียนท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและท าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 

5. ให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะ
การสร้างสรรค์ แล้วน าผลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

6. น าผลการทดสอบที่ได้รวบรวมไว้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน น าคะแนนไปวิเคราะห์โดย ใช้
คะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพ่ือน าไปสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย 
 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  

1.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ 
1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ 

2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทัน

สื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ โดยใช้สูตร t – test แบบ Dependent Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมแต่ละแผน จากการประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก และพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบ
ต่างๆ ของแผนการจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 
พร้อมน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 

 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม  
 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Sample 
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบ t – test และระดับนัยส าคัญทาง
สถิติของการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ (n=50) 
การทดสอบ n Mean SD t 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

50 
50 

7.62 
13.90 

2.41 
2.32 

18.98* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (Mean=7.26, SD=2.41) และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (Mean =13.90, SD=2.32) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัดทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้สถิติ t – test for Dependent Sample  

 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบ t – test ของการเปรียบเทียบ
คะแนนที่ได้จากการวัดทักษะก่อนและหลังของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ (n=50) 

การวัดทักษะ n Mean SD t 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

50 
50 

3.27 
4.23 

0.45 
0.17 

 – 17.15 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์ มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( X =3.27, SD=0.45) และหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( X =4.23, SD=0.17) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อใน
ด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 3.1 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
รู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ จ านวน 50 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ ระดับความพึงพอใจในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
(Mean=4.01, SD=0.15) เมื่อพิจารณารายด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม และด้านการวัดและ
ประเมินผล พบว่าโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและ ในด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ค าสั่งปฏิบัติในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อเข้าใจง่าย ชัดเจน (Mean=4.32, SD=0.62) 
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อภิปรายผล 
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น พบว่า องค์ประกอบส าคัญของชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ขึ้น 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ คู่มือส าหรับครู แผนการจัดกิจกรรม แบบทดสอบ สื่อทรัพยากร และสื่อ
เทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ 
มูลค าและอรทัย มูลค า (2545: น. 52) ที่สรุปไว้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของชุดกิจกรรมต้องประกอบไปด้วย 
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม บัตรค าสั่ง เนื้อหาสาระและสื่อประเภทต่างๆ แบบทดสอบ และสอดคล้องกับชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ และคณะ (2551) ที่สรุปถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วนคือ คู่มือครู ค าสั่งหรือค าชี้แจง 
เนื้อหาสาระและสื่อ และการประเมินผล ซึ่งผลการประเมินชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการสร้างชุดกิจกรรมการรู้เท่าทัน
สื่อนั้นผู้วิจัยได้จัดท าอย่างมีระบบมีขั้นตอนที่เหมาะสม มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนาชุดกิจกรรม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาที่น ามาใช้จัดกิจกรรม 
เพ่ือให้ครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550: น. 59) ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น
จะมีครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ โดยการจัดกิจกรรมจะใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฏีที่
กล่าวว่าความรู้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและ
หน้าที่ของการรับรู้คือการปรับตัวและการประมวลผลจากประสบการณ์ทั้งหมด และศึกษาเอกสาร แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านของทักษะการ
สร้างสรรค์ โดยน าแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ จาก ปกรณ์ ประจันบาน และอนุชา กอนพ่วง (2558: น. 33 – 37), 
อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555), พีระ จิรโสภณ และคณะ (2559) มาสังเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อ มาสร้างเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ส าหรับชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้านทักษะการสร้างสรรค์จากพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 6 ข้อ 
จ านวน 6 กิจกรรม ซึ่งน าผลจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและงานวิจัยมาสร้างกรอบแนวคิดในการส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อ และจัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้วยการท ากิจกรรม 
จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นทักษะในด้านต่างๆ เช่น ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ 
การตั้งค าถาม การเลือกรับเลือกใช้หรือการประเมินสื่อได้ด้วยตนเอง มีการแสดงความคิด เห็นหรือมีส่วนร่วม
ในการท างาน โดยมีครูเป็นผู้จัดกิจกรรมและให้ค าแนะน าจนจบกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย์ เย็นจะ
บก (2546: น. 113) ที่เห็นว่า การเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อจะต้องพัฒนาทักษะหลายอย่างทั้งทางด้านของการ
คิดวิเคราะห์ การตีความ การวิพากษ์วิจารณ์ ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสื่อให้กว้างมากขึ้น ซึ่งการ
พัฒนาสามารถผ่านกระบวนการได้หลายอย่าง เช่นการเรียนการสอน การท ากิจกรรม เป็นต้น นั่นจึงท าให้ชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้
เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากชุด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากค้นคว้าหาความรู้ และหาค าตอบในประเด็นที่ก าหนด ในการจัดกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนทุกคน
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มีบทบาทและความส าคัญเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเน้นกิจกรรมการท างานเป็นทีม  มีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้ด้วยตนเอง ซึ่งในชุดกิจกรรม
ที่สร้างขึ้นจะมีแผนการจัดกิจกรรมที่ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ กระบวนการจัดกิจกรรม และในการจัดกิจกรรมจะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ 
นฤมิต พงษ์พานิช (2561: น. 37) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งชุดกิจกรรมประกอบด้วย ใบความรู้ 
ชุดฝึกทักษะ แบบทดสอบ ซึ่งจะวัดทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กวิสรา ทองดี (2557: น. 114) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระดับการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส าหรับเด็กและ
เยาวชน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งจากเหตุผล
ดังกล่าวท าให้ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นน่าสนใจ มีสื่อที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีความสนุก มี
ความรู้มากขึ้นกว่าวิธีการสอนแบบปกติในห้องเรียน จึงท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และสอดคล้อง
กับ จิรัสยา นาคราช (2561: น. 68) ได้พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่จากวิเคราะห์คะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว พบว่า นักเรียนบางคนมีคะแนนสอบก่อนเรียนไม่ผ่านจาก
ค่าเฉลี่ยแล้วหลังเรียนมีคะแนนที่สูงขึ้นแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เช่นเดิม อาจเป็นเพราะว่า ในการจัดกิจกรรมการ
รู้เท่าทันสื่อโดยใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนที่เรียนอ่อนอยู่แล้วอาจยังไม่เข้าใจในการท ากิจกรรมหรือเนื้อหาใน
กิจกรรม ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในบทเรียนได้ แต่ในนักเรียนที่เก่งแล้วจากการวิเคราะห์คะแนนเป็น
รายบุคคลนักเรียนจะมีคะแนนที่สูงขึ้นจนเกือบเต็ม แสดงว่าชุดกิจกรรมอาจจะต้องปรับเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับ ชม ภูมิภาค (2524: น. 100) ที่ได้สรุปถึงทฤษฎีแนวคิดที่ใช้ใน
การออกแบบชุดกิจกรรมให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีคือ ใช้ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะต้องค านึงถึงความ
ต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคนมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน วิธีการที่
เหมาะสมที่สุดคือการจัดการสอนรายบุคคล หรือการศึกษาตามสภาพ โดยครูเป็นผู้ คอยช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง ได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ มีการใช้สื่อการสอนหลายๆ อย่างเพ่ือร้าความ
สนใจ รวมทั้งการน ากระบวนการกลุ่มมาใช้  

การเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ทุกองค์ประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบหลังทดลองใช้ชุดกิจกรรมกับก่อนการ
ทดลองใช้ชุดกิจกรรม นักเรียนมีการรู้เท่าทันสื่อหลังทดลองใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก สูงกว่าก่อน
การทดลองใช้ชุดกิจกรรม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550: น. 21) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ ผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบว่า 
นักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้
รับการฝึกและรูปแบบที่ดีที่สุดในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา คือ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่า
ทันสื่อทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการคิด ความรู้สึก/จิตใจ และพฤติกรรมร่วมกับการฝึกท าโครงการ สอดคล้องกับ สุ
ลักขณา ใจองอาจ (2561: น. 51) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนว ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ พบว่า ภายหลัง
การทดลองโปรแกรม นักเรียนมีคะแนนจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวัดในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า
นักเรียนมีคะแนนจากแบบวัดหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนการทดลองในทุกองค์ประกอบ  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการสร้างสรรค์ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้ส ารวจหลัง
การท ากิจกรรมครบแล้ว ซึ่งผลโดยรวมของระดับความพึงพอใจในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยใน
อันดับ 1 – 3 เป็น 4.32, 4.18, 4.16 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากไม่ต่างกัน นักเรียนพึงพอใจกับชุดกิจกรรมที่มีแผนการจัดกิจกรรมที่เข้าใจง่ายเป็นระบบ มี
ค าสั่งปฏิบัติในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อเข้าใจง่าย ชัดเจน เนื้อหามีความเหมาะสมและเหมาะกับวัยขอ ง
นักเรียน มีการใช้สื่อและแหล่งข้อมูลที่ดีให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า สอดคล้องกับ กวิสรา ทองดี (2557: น. 
114) ที่ได้ศึกษาผลความพึงพอใจของจากการพัฒนาระดับการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสานความ
จริงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส าหรับเด็กและเยาวชน พบว่า นัก เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อชุด
ฝึกอบรมแบบผสานความจริง ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนทุกคนมีบทบาทและความส าคัญเท่า
เทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเน้นกิจกรรมการท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการท ากิจกรรมหรือท ากิจกรรมซ้ าหลายครั้งเพ่ือให้นักเรียนได้มีความ
เข้าใจมากข้ึน 

2. ควรน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในทักษะด้านอ่ืนๆ และใน
ระดับชั้นอื่นๆ ด้วย 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการท าชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
สร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกคนทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน 

2. ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ควรมีการต่อยอดวิธีการให้หลากหลายในการจัด
กิจกรรมตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน เช่น วิธีการผสมผสาน แบบ online ร่วมกับการฝึกอบรม 
หรือวิธีการระดมสมองร่วมกับการสอนแบบสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพ่ือเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลที่จ าแนกตาม
คุณลักษณะงานวิจัยของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  งานวิจัย
ที่น ามาสังเคราะห์ คือ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2558 จ านวน 34 เรื่อง ค านวณค่าขนาดอิทธิพลด้วยการ
วิเคราะห์อภิมานตามวิธีการของกลาส แม็คกรอ และสมิทธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี งานวิจัย
ที่น ามาสังเคราะห์ทั้งหมดมีจ านวน 34 เรื่อง พบว่า งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ตีพิมพ์มากที่สุดในปี พ.ศ.
2554, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สาขาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยและประเมิน/วิจัยและพัฒนา
การศึกษาระดับการศึกษาของผู้วิจัยที่มากท่ีสุดคือ ระดับปริญญาโท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พบ
มากที่สุดคือการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการ
สอนมากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่พบมากที่สุดคือ ด้านพุทธิ
พิสัย ระดับชั้นของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาใน
การทดลองที่มากที่สุดคือ มากกว่า 30 ชั่วโมง นิยามศัพท์เฉพาะที่นิยามมากที่สุดคือ หลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง จ านวนตัวแปรต้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.35 จ านวนตัวแปรตามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 
จ านวนประชากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 216.12 คนจ านวนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.29 จ านวน
ประชากรของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.97 คน จ านวนประชากรของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
31.71 คน วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ การเปรียบเทียบ สมมุติฐานของงานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นสมมุติฐานแบบมีทิศทาง แบบแผนของการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบแผนการวิจัยแบบทดลองแบบ One 
group pretest – Posttest design รูปแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุดคือการเลือกแบบเจาะจง
ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้มากที่สุดคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือมีการตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก
ง่าย และอ านาจจ าแนก สถิติพ้ืนฐานที่ใช้มากท่ีสุดคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่ใช่ใน
งานวิจัยมากท่ีสุดคือ t – test ผลการวิจัยที่พบมากท่ีสุดคือ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน การอภิปรายผลของงานวิจัยส่วนใหญ่จะมีการอภิปรายผลสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา 2) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 วิธี คือ 1) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism 2) 
การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 3) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 4) การเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี 5) การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 6) การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้จ าแนกผลของการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย พบว่า ผลของการเรียนรู้ของการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัยที่ดีที่สุ ดคือ การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism เพ่ือพัฒนาจิตพิสัยที่ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี และเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัยที่ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทั้ง 3 ด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : สังเคราะห์งานวิจัย การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract  
 The purposes of this study were the following: 1)  to study the research 
characteristics related to teaching and learning management according to the philosophy 
of sufficiency economy.  2) to compare the effect size of influences that are classified by 
research characteristics of teaching and learning management according to the philosophy 
of sufficiency economy.  The research that is synthesized is research related to teaching 
and learning management based on the philosophy of sufficiency economy, published 
from 2006 – 2015, thirty – four stories. Effect size of the research works were calculated 
by the use of a meta – analysis based on Glass, Mckor and Smiths. The research 
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instruments were using characteristics recording form. The data were analysed by One – 
way ANOVA.  

The study revealed these results: 1)  the results of the initial data analysis of the 
research that studies the teaching and learning management according to the concept of 
the sufficiency economy philosophy as a whole are of good quality. Thirty – four synthesis 
researches, in 2011, 2012 and 2014 most published researches; Sakon Nakhon Rajabhat 
University is the most research institute; Curriculum and Instruction Research and 
Evaluation Branch / Research and Development Education is the branch that produces the 
most research; the highest level of education of the researcher is Master's degree; teaching 
according to the theory Constructivism Is the most common form of teaching and learning; 
Science learning group manages the most teaching and learning; the results of learning 
management according to Bloom's learning theory found that the most cognitive aspect; 
grade six is the most common population or sample; the duration of the experiment is 
more than thirty hours, the most common; the definitions of the most specific terms are 
Philosophy of sufficiency economy; the most common research objectives are comparison; 
the hypothesis of most research is a hypothetical direction. And most research patterns 
are one group pretest – posttest design experimental research; sampling model, sample 
selection, most specific selection; the type of tool used to collect the most data is 
Learning achievement test; the testing of the quality of the instrument has been examined 
in 4 areas: accuracy Confidence, difficulty and power of discrimination; the most basic 
statistics used are the mean, standard deviation; the test statistics that are not the most 
in research are t – test; the most common research results are students' post – test scores 
are higher than before studying Discussion of the results of most research will be discussed 
in accordance with past research; the results of data analysis, comparison of Effect size, 
influence of instructional management according to the philosophy of sufficiency 
economy. 2)  Teaching and learning according to the concept of sufficiency economy 
philosophy, there are 6 methods of teaching and learning: 1. teaching and learning 
according to the theory Constructivism 2. Cooperative teaching and learning 3. Experienced 
teaching – learning management 4. Technology – based instruction 5. Integrated teaching 
and learning 6. Instructional – focused teaching. Comparing the size, influence of 
instructional management according to the concept of the philosophy of sufficiency 
economy as a whole Found no difference. The researcher identified the results of the 
learning of teaching and learning management according to the philosophy of sufficiency 
economy in order to develop students' learning according to Bloom's learning theory in 
three areas; Cognitive Domain, Affective Domain and Psychomotor Domain. Teaching and 
Learning Management for Cognitive Development the best domain is teaching and learning 
according to the theory Constructivism. Teaching and Learning Management for Affective 
Domain the best domain is teaching and learning using technology. Teaching and Learning 
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Management for Psychomotor Domain the best domain is teaching and learning is focused 
on learners. Compare the size, influence of teaching and learning management to develop 
all three aspects. 
 
Keywords: meta – analysis; teaching and learning using philosophy of sufficiency 
economy; Philosophy of sufficiency economy 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยทุกคนได้ทราบถึงหลักแนวคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานาน ซึ่ง
เป็นแนวทางให้แก่ประชาชนชาวไทยได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อบรรเทาความทุกที่เกิดจากปัญหา
ที่มีอยู่ จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของการด าเนินชีวิต และการพัฒนาอย่างมี
สติ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในทุกด้านและสอดคล้องกับหลักปฎิบัติของพุทธศาสนา การน้อมรับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของแต่ละคนจึงคล้ายกับการเชื่อมโลกของการปฏิบัติธรรมกับ
โลกของการท างานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้คนสามารถใช้ธรรมะน าหน้าการพัฒนาซึ่งเป็นวิธีทางที่น าไปสู่ความ
สงบสุขสันติและสมดุลการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปในทิศทางที่สร้างความพอเพียงทุกด้าน ทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรูให้ทุก
คนทุกวงการเป็นเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกไปใน
วงกว้าง (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2549)  

โดยทุกหน่วยงานได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างาน นอกจากนี้
การสร้างค่านิยมความพอเพียงจึงจ าเป็นจะต้องให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียน และเยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติในอนาคต แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่า คนส่วนใหญ่ยังนิยมชมชอบในเรื่องวัตถุ ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น การกระท าต่างๆ มุ่งที่เงินทองเป็นส าคัญ การช่วยเหลือกันและกันโดยไม่มี
ค่าตอบแทนมีน้อย ความส าเร็จในชีวิตมักวัดกันที่วัตถุ ความเคร่งครัดทางคุณธรรมเสื่อมลงไป คนที่มีวัตถุ
มากๆ ถึงแม้จะได้มาโดยวิธีท าการทุจริต ซึ่งมักได้รับการยอมรับนับถือ ใช้ประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง ขาดความ
เสียสละ เพ่ือประเทศชาติอย่างจริงจัง เมื่อมีทรัพย์สินมักจะจับจ่าย โดยไม่คิดออมไว้วันข้างหน้า ท าอะไร
ง่ายๆ จนกลายเป็นคนท าอะไรตามใจตนเอง มีนิสัยเฉี่อยชา ถึงขั้นเกียจคร้านโดยมีความเชื่อกันว่า แม้จะ
ท างานมากหรือน้อยก็ตาม ถ้าโชควาสนาไม่อ านวย ก็ไม่อาจท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จ ขาดการใฝ่หา
ความรู้  ชอบกู้ยืมเงินไปใช้โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด (กระทรวงศึกษาธิการ,  2543) 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย ด าเนินการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าเข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน และสามารถพ่ึ งตนเองได้ 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เล็งเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้น ามาเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ส่งเสริมให้ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกให้ผู้ เรียน คิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (ปรียานุช พิบูลย์สราวุธ และระวิวรรณ ภาคพรต, 2550)  
 จากที่กล่าวมาแล้ว สถานศึกษาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายและแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับรายวิชาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยในปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งเป็นการวิจัยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่สอดคล้องและ
ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีข้อสรุปว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใดจะดีที่สุด ดังนั้นจึงมีความส าคัญใน
การศึกษาผลงานวิจัยดังกล่าว ด้วยวิธีการศึกษาผลการวิจัยอย่างเป็นระบบที่นิยมใช้เรียกว่า “การ
สังเคราะห์งานวิจัย” การสังเคราะห์งานวิจัย เป็นระเบียบวิธีการศึกษาหาข้อเท็จจริงเพ่ือตอบปัญหาใด
ปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ หลายๆ เรื่องมาศึกษา วิเคราะห์ และน า
ส่วนย่อย มาประกอบเข้ากันจนเกิดสิ่งใหม่ขึ้นหรือการท างานบางอย่างจนเกิดผลโดยมาจากการประชุม
ระดมสมองหรือการสร้างทฤษฏีใหม่ โดยการเชื่อมโยงทฤษฏีเก่าเข้าด้วยกัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2530, อ้าง
ถึงใน ศิริยุภา พูลสุวรรณ, 2546, อุทุมพร จามรมาน, 2531) ซึ่งการสังเคราะห์งานวิจัยแบ่งออกเป็นการ
สังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพบรรยายให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความ
ขัดแย้งกันของงานวิจัยเหล่านั้น และการสังเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ระเบียบวิธีการทางสถิติวิเคราะห์
ผลงานวิจัย เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นวัตถุประสงค์หรือข้อยุติของการหาค าตอบ ซึ่งก็คือ การวิเคราะห์อภิมาน 
(Meta – Analysis)  

การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – Analysis) เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณที่ได้ บัญญัติขึ้น
เป็นครั้งแรกโดย Glass (1976) ในการกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะประธานจัดการประชุมประจ าปีของ
สมาคมวิจัยอเมริกา (AERA Annual Meeting) ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษางานวิจัยเดียวกัน ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ 
ได้แก่ ลักษณะงานวิจัยและผลงานวิจัย จากงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ซึ่งวิธีการวิเคราะห์อภิมานมี 6 วิธี 
วิธีแรก คือ วิธีการวิเคราะห์อภิมานของ โรเซนทาล (Rosenthal, 1991) เป็นวิธีการแรกที่ได้รับการพัฒนา
และก าหนดสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพล 2 แบบ แบบแรกค านวณจากขนาดกลุ่มตัวอย่างและ
ค่าสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน แบบที่สองค านวณจากขนาด กลุ่มตัวอย่างและระดับนัยส าคัญ โดยใช้
สูตรการประมาณค่าตามแนวคิดของ Cohen คือ ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเป็นตัวหาร ส าหรับการ
สังเคราะห์งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นั้น ต้องมีการเปลี่ยนค่าสหสัมพันธ์ให้เป็นคะแนนฟิชเชอร์ซี (Fishe’s Z) 
ก่อนที่จะมีการสังเคราะห์ ซึ่งวิธีการสังเคราะห์ใช้การจัดกลุ่มงานวิจัยตามตัวแปรปรับ และเมื่อตรวจสอบ
แล้วพบว่าแต่ละกลุ่ม มีความแปรปรวนน้อยจึงสังเคราะห์ขนาดอิทธิพลหรือสหสัมพันธ์ได้ วิธีที่สอง คือ วิธี
ของ Glass เป็นวิธีที่เน้นความถูกต้องในการประมาณค่าดัชนีมาตรฐานทั้งในรูปค่าขนาดอิทธิพลและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากงานวิจัยที่มีแบบแผนต่างกันโดยมีสูตรการประมาณค่าทั้งจากการค านวณ
โดยตรง และการค านวณจากค่าสถิติ วิธีการวิเคราะห์อภิมานการสังเคราะห์งานวิจัยใช้หลักการเดียวกั บ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วๆ ไป โดยใช้ค่าขนาดอิทธิพลและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นตัวแปรตามมี
คุณลักษณะงานวิจัยเป็นตัวแปรต้น วิธีการวิเคราะห์อภิมาน วิธีที่สาม คือ วิธีการของ Hunter เป็นวิธีที่ให้
ความส าคัญกับการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน 3 ชนิด คือ ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างความ
คลาดเคลื่อนในการวัด และความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความจ ากัดของพิสัย แล้วตรวจสอบความ
แปรปรวนของระบบของดัชนีมาตรฐาน ถ้ายังมีความแปรปรวนเหลืออยู่จึงแยกกลุ่มงานวิจัยตามตัวแปร
ปรับเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของแต่ละกลุ่มต่อไป วิธีการวิเคราะห์อภิมานวิธีที่สี่ คือ วิธีการของ Hedges 
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ซึ่งให้ความส าคัญกับการประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน ทั้งค่าขนาดอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ให้
ได้ค่าที่ปราศจากความคลาดเคลื่อน และตรวจสอบความแปรปรวนโดยใช้ค่าสถิติ Q วิธีการวิเคราะห์อภิ
มานวิธีที่ห้า คือ วิธีการของ Slavin ซึ่งจะเน้นความส าคัญของงานวิจัยที่มีคุณภาพมาสังเคราะห์ และ
วิธีการวิเคราะห์อภิมานวิธีที่หก คือ วิธีการของ Mullen ใช้การประมาณค่าขนาดอิทธิพลตามแนวคิดของ 
Cohen และใช้การประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้คะแนน ฟิชเชอร์ซี (Fisher’s Z) ในการ
วิเคราะห์ ส่วนการประมาณค่าเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานใช้การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2541) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้ได้ข้อสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะน างานวิจัยที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนมาสังเคราะห์เพ่ือสร้างข้อสรุปรวมเป็นองค์ความรู้ โดยการสังเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Synthesis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta – Analysis) ตามวิธีของกลาส (Glass, 
1976 ) เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบมีความชัดเจน และเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าขนาดอิทธิพลที่จ าแนกตามคุณลักษณะงานวิจัยของการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีวิธีการจัดการสอนที่
แตกต่างกันจะมีค่าขนาดอิทธิพลที่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศที่พิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ TDC (Thai Digital 
Collection) ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2558  
 2. เป็นงานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์จะต้องมีการรายงานค่าสถิติที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงค่าสถิติเหล่านั้นให้เป็นค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) และต้องระบุค่าเฉลี่ย ( �̅� ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบ และระบุค่าสถิติทดสอบ 
เช่น ค่าสถิติทดสอบที (t – test) หรือค่าสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 
 4. งานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2558 จ านวนทั้งหมด 45 เล่ม ซึ่ง
งานวิจัยทุกเล่มผ่านการประเมินแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย จากส านักเลขาธิการสภาการศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยคัดเลือกงานวิจัยที่อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป และได้งานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 34 เล่ม ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะงานวิจัย ที่น ามาเปรียบเทียบจ าแนกขนาดอิทธิพลจ านวน 1 ตัว
แปร คือ การจัดการเรียนการสอน  
 2. ตัวแปรตาม คือ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size: d) ซึ่งบอกถึงขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นที่
ส่งผลต่อตัวแปรตามผลการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
ของงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด คือ แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย จาก
ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินของลิเคอร์ท (Likert) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ มาใช้ในการประเมินวิทยานิพนธ์ที่
รวบรวมมาได้และคัดเลือกเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป  
 2. แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย เป็นแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของคุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 
ด้านผู้วิจัยและการพิมพ์ ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหาของงานวิจัย ด้านที่ 3 ด้านวิทยาการวิจัย  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิ
มานตามวิธีของ กลาส, แม็คเกว และสมิท (Glass, McGraw & Smith, 1981) โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าสูงสุด ( Maximum ) ค่าต่ าสุด  
(Minimum) ค่าความโด่ง (Kurtosis: Ku) ค่าความเบ้ (Skewness: Sk) และพิสัย (Range) 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยที่มีต่อค่าขนาดอิทธิพลโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ เพ่ือ
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลโดยใช้สูตร กลาส, แม็คเกว และสมิท (Glass, McGraw & Smith, 1981) เมื่อ
ได้ค่าขนาดอิทธิพลแล้ว น าค่าขนาดอิทธิพลดังกล่าวท าการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าขนาดอิทธิพลตามตัว
แปรคุณลักษณะงานวิจัย โดยใช้สถิติ One – way ANOVA  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้วิจัยและการพิมพ์ ด้านเนื้อหา
ของงานวิจัย และด้านวิทยาการวิจัย จากคุณลักษณะงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน กรณีท่ีเป็นตัวแปรจัดประเภท จะ
รายงานค่าโดยใช้ความถ่ีและร้อยละ กรณีที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง จะรายงานค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ความเบ้ และความโด่ง ด้งนี้  
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีเป็นตัวแปรจัดประเภท  

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยด้านผู้วิจัยและการพิมพ์ พบว่า ปีที่พิมพ์งานวิจัยมากที่สุด คือ ปี 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.65 รองลงมา  คือปี พ.ศ.2553 พ.ศ.
2556 จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76 สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ านวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.23 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 6 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 17.65 สาขาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยและ
ประเมิน/วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมาคือ สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.82 และระดับ
การศึกษาของผู้วิจัยที่มากที่สุดคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100  
 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยด้านเนื้อหาของงานวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่พบมากที่สุดคือ จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
41.18 รองลงมาคือ การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ การเรียนการสอนแบบใช้เทคโนโลยี จ านวน 6 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนมากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.47 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.59 ผลการจัดการเรียนรู้ที่พบมากที่สุดคือ ด้านพุทธิพิสัย 
จ านวน 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48.15 รองลงมาคือ ด้านจิตพิสัย จ านวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.63 
ระดับชั้นของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 28.95 รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.79 
ระยะเวลาในการทดลองที่พบมากที่สุดคือ มากกว่า 30 ชั่วโมง จ านวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.94 
รองลงมาคือ 10 – 20 ชั่วโมง จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.18 และนิยามศัพท์เฉพาะที่พบมากที่สุด
คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมาคือ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.59  
 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิทยาการวิจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่พบ มาก
ที่สุดคือ การเปรียบเทียบ จ านวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.13 รองลงมาคือ การศึกษา/ ส ารวจ จ านวน 
21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.34 ลักษณะของสมมุติฐานของการวิจัยส่วนใหญ่เป็น สมมุติฐานแบบมีทิศทาง 
คิดเป็นร้อยละ 94.12 รองลงมาคือ ไม่มีสมมุติฐาน คิดเป็นร้อยละ 5.88 แบบแผนของการวิ จัยส่วนใหญ่
เป็นแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง คิดเป็นร้อยละ 100 แบบแผนการ วิจัยเชิงทดลองที่พบมากที่สุดคือ 
One group Pretest – Posttest design คิดเป็นร้อยละ 82.35  

รองลงมาคือ Pretest – Posttest control group design คิดเป็นร้อยละ 14.71 และ Two 
group Pretest – Posttest design คิดเป็นร้อยละ 2.94 ตามล าดับ จ านวนตัวแปรต้นที่ใช้ในการวิจัยที่
พบมากที่สุดคือ จ านวน 1 ตัวแปร คิดเป็นร้อยละ 67.65 รองลงมาคือ จ านวน 2 ตัวแปร คิดเป็นร้อยละ 
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32.35 จ านวนตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ จ านวน 3 ตัวแปร คิดเป็นร้อยละ 52.94 
รองลงมาคือ จ านวน 1 ตัวแปร และจ านวน 2 ตัวแปร คิดเป็นร้อยละ 26.47 และ 20.59 ตามล าดับ 
รูปแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ การเลือกแบบเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 41.18 รองลงมาคือ 
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มอย่างง่าย ไม่ระบุ และการสุ่มแบบเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 32.35, 17.65, 
5.88 และ 2.94 ตามล าดับ ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่พบมากท่ีสุดคือ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.30 รองลงมาคือ เครื่องมืออ่ืนๆ แบบสังเกต/ชุดกิจกรรม 
แบบทดสอบ/แบบวัดความรับผิดชอบ แบบวัดเจตคติ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
แบบวัดความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.56, 8.41, 6.54, 4.67, 3.74, 2.80 และ 
0.93 ตามล าดับ การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยส่วนใหญ่ คือ ความเชื่อมั่น อ านาจจ าแนก คิดเป็น
ร้อยละ 26.61 รองลงมาคือ ความเที่ยงตรงและความยากง่าย คิ ดเป็นร้อยละ 25.69 และ 21.10 
ตามล าดับ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัยโดยส่วนใหญ่คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
35.05 รองลงมาคือ ค่าร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 29.90 สถิติทดสอบท่ีใช่ในงานวิจัยส่วนใหญ่คือ t – test คิด
เป็นร้อยละ 94.12 รองลงมาคือ อ่ืนๆ (ระบุ) ไม่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ผลการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  คิดเป็นร้อยละ 29.63 รองลงมาคือ ค่าดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก/มากที่สุด นักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับดี/ดีมาก คะแนนสอบหลังเรียน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูงกว่าก่อนเรียน/ผ่านเกณฑ์ ความรับผิดชอบของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน และ
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 19.75, 14.81, 
9.88, 7.41, 6.17, 4.94 และ 1.23 ตามล าดับ การอภิปรายผลของงานวิจัยที่พบมากที่สุดคือ การอภิปราย
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ มีการน าผลการวิจัยไปวิพากษ์กรอบ
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และอ่ืนๆ (ไม่มี) คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ 2.00 ตามล าดับ 
 
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีเป็นตัวแปรต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง เมื่อจ าแนก
ตามคุณลักษณะงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน พบว่า มีคุณลักษณะงานวิจัยที่มีตัวแปรต่อเนื่อง 2 ด้าน คือ 
คุณลักษณะงานวิจัยด้านผู้วิจัยและการพิมพ์ พบว่ามีตัวแปรต่อเนื่อง 2 ตัวแปร คือ จ านวนหน้าไม่รวม
ภาคผนวก และจ านวนหน้าทั้งหมด คุณลักษณะงานวิจัยด้านวิทยาการวิจัย พบว่ามีตัวแปรต่อเนื่อง 4 ตัว
แปร คือ จ านวนประชากร จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนประชากรของกลุ่มทดลอง และจ านวน
ประชากรของกลุ่มควบคุม มีรายละเอียดการวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้ 

จ านวนหน้าไม่รวมภาคผนวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 131.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 56.85 มี
ค่าต่ าสุดเท่ากับ 75 ค่าสูงสุดเท่ากับ 264 การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวา จ านวนหน้าส่วนใหญ่มี
ค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย และมีการแจกแจงข้อมูลต่ ากว่าโค้งปกติ (ความเบ้เท่ากับ 1.13 ความโด่งเท่ากับ 0.04) 
จ านวนหน้าทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 244.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 85.22 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 132 
ค่าสูงสุดเท่ากับ 451 การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวา จ านวนหน้าส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
และมีการแจกแจงข้อมูลต่ ากว่าโค้งปกติ (ความเบ้เท่ากับ 0.71 ความโด่งเท่ากับ  – 0.39) เมื่อพิจารณา
คุณลักษณะงานวิจัยด้านวิทยาการวิจัย พบว่า จ านวนประชากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 216.12 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 183.97 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 12 ค่าสูงสุดเท่ากับ 924 การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเบ้
ขวา จ านวนประชากรส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย และมีการแจกแจงข้อมูลสูงกว่าโค้งปกติ (ความเบ้
เท่ากับ 1.91 ความโด่งเท่ากับ 5.64)  

จ านวนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 มีค่ าต่ าสุด
เท่ากับ 1 ค่าสูงสุดเท่ากับ 4 การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวา จ านวนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่า
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย และมีการแจกแจงข้อมูลสูงกว่าโค้งปกติ (ความเบ้เท่ากับ 2.80ความโด่งเท่ากับ 9.60) 
จ านวนประชากรของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.56 มีค่า
ต่ าสุดเท่ากับ 12 ค่าสูงสุดเท่ากับ 81 การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวา จ านวนประชากรของกลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย และมีการแจกแจงข้อมูลสูงกว่าโค้งปกติ (ความเบ้เท่ากับ 1.68 
ความโด่งเท่ากับ 6.08 ) จ านวนประชากรของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 9.81 มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 12 ค่าสูงสุดเท่ากับ 41 การแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเบ้ซ้าย จ านวน
ประชากรของกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย และมีการแจกแจงข้อมูลต่ ากว่าโค้งปกติ (ความ
เบ้เท่ากับ – 1.52 ความโด่งเท่ากับ 2.86) 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way ANOVA) โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ตัวแปรอิสระ และค่าขนาดอิทธิพลเป็นตัวแปรตาม ดังนี้  
 1.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตาม 
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม จ าแนกตามการจัดการเรียนการสอนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P – valve 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

39.047 
483.780 

5 
57 

7.809 
8.487 

0.92 0.475 

รวม 522.828 62  
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 6 วิธี มีค่าขนาดอิทธิพลไม่แตกต่างกัน (F=0.92, 
p – value = 0.475)  
 
 1.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการ จัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย  
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตาม 
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย จ าแนกตามการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P – valve 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

13.795 
97.949 

4 
23 

3.449 
4.259 

0.81 0.532 

รวม 111.744 27  
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัยทั้ง 5 วิธี มีค่าขนาดอิทธิพลไม่
แตกต่างกัน (F=0.81, p – value = 0.532)  
 1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย จ าแนกตามการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P – valve 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

20.538 
161.364 

2 
16 

10.269 
10.085 

1.018 0.383 

รวม 181.902 18  
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาจิตพิสัยทั้ง 3 วิธี มีค่าขนาดอิทธิพลไม่
แตกต่างกัน (F=1.018, p – value = 0.383)  
 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย จ าแนกตามการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P – valve 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

25.108 
197.551 

3 
12 

8.369 
16.463 

0.508 0.684 

รวม 222.659 15  
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัยทั้ง 4 วิธี มีค่าขนาดอิทธิพลไม่
แตกต่างกัน (F=0.508, p – value = 0.684)  
   
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี แสดงว่า งานวิจัยส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีแบบแผนการท าวิจัยที่เป็นระบบ ท าให้ผลการวิจัยออกมาอย่างมีคุณภาพ 
สามารถน ามาสังเคราะห์ได้ โดยงานวิจัยที่น ามาสังเคราะห์ตีพิมพ์มากที่สุดในปี พ.ศ. 2554 , พ.ศ.2555 
และพ.ศ.2557 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นช่วงเวลาที่มีการสร้างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) และน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาบูรณาการและปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งนี้เป็นเพราะสถาบันดังกล่าวมีการเปิดหลักสูตรการสอนทีหลากหลาย
สาขา ซึ่งมหาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
สาขาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุดคือ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยและประเมิน/วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาขาทั้งสองเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหา รูปแบบ เทคนิค
หรือวิธีการสอนต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ง่าย ระดับการศึกษาของผู้วิจัยที่มากที่สุดคือ ระดับปริญญาโท 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พบมากที่สุดคือ จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism 
เป็นเพราะทฤษฏี Constructivism เป็นกระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning) ที่แท้จริงของนักเรียน 
ไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู หรือนักเรียนเพียงแต่จดจ าแนวคิดต่างๆ ที่มีผู้บอกให้เท่านั้น แต่การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา 
ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้น
อย่างมีความหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนการสอนมากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนของวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ที่ ต้องมีการลงมือปฏิบัติจริงและ
สามารถประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องลงมือปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
ผลของการจัดการเรียนรู้ที่พบมากที่สุดคือ ด้านพุทธิพิสัย ระดับชั้นของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่พบ
มากที่สุดคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาในการทดลองที่มากที่สุดคือ มากกว่า 30 ชั่วโมง 
เพราะจ านวนชั่วโมงดังกล่าวเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับเนื้อหาที่ท าการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ นิยามศัพท์เฉพาะที่นิยามมากท่ีสุดคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความหมาย
คือการปรับเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังวิธีการคิด การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสอดแทรกหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การมีความรู้และการมี
คุณธรรมบูรณาการไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะที่เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1) 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล 3) การมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง ความสนใจใฝ่เรียนรู้ น าความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ไปเผยแพร่ พัฒนาตนเอง
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และผู้อื่น 4) การมีความรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลักการและเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) 
การมีคุณธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบาง
เล่มที่ไม่มีนิยามศัพท์ ในที่นี่คือไม่มีนิยามศัพท์ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานวิจัย แต่มีการน า
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้ องกับ 
วีระพันธ์ ดอนท้วม (2561) ท าการวิจัยเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างที่มีอิทธิพลต่อผลส าเร็จในการปริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่า 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผู้แสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ 
น าความรู้ ความเข้าใจ ไปการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคลอ่ืนทั้ง
ภายใน สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ การเปรียบเทียบ 
สมมุติฐานของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นสมมุติฐานแบบมีทิศทาง แบบแผนของการวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบ
แผนการวิจัยแบบทดลองแบบ One group pretest – Posttest design ทั้งนี้เพราะงานวิจัยส่วนมากเป็น
งานวิจัยเชิงทดลองจึงมีการตั้งสมมุติฐานและเป็นงานวิจัยที่ศึกษาหนึ่งกลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน เพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้มากที่สุดคือ การเลือกแบบเจาะจง ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้มากที่สุดคือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือมีการตรวจสอบทั้ง 4 ด้าน คือ 
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย และอ านาจจ าแนก สถิติพ้ืนฐานที่ใช้มากที่สุดคือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที่ใช่ในงานวิจัยมากที่สุดคือ t – test ซึ่งสอดคล้องกับ จีรศักดิ์ ยาโน 
(2553) งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน : การวิเคราะห์อภิมาน ที่พบว่าโดยที่สังเคราะห์งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้สถิติทดสอบสมมุติฐาน t – 
test ผลการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเป็นเพราะ
งานวิจัยส่วนมากเป็นงานวิจัยแบบงานวิจัยเชิงทดลองจึงมีการตั้งสมมุติฐานและเป็นงานวิจัยที่ศึกษาหนึ่ง
กลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ กมลพร สิบหมู่ (2562) สังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดดใช้เทคนิค SQ4R เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์การอ่านจับใจความของ
นักเรียน : การวิเคราะห์อภิมาน พบว่า มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลลัพธ์การอ่านจับใจความก่อนเรียน 
(pretest) และหลังเรียน (posttest) มากที่สุด (91.70%) การอภิปรายผลของงานวิจัยส่วนใหญ่จะมีการ
อภิปรายผลสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา  
 2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 6 วิธี คือ 1) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism 2) การเรียนการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือ 3) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ 4) การเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 5) การเรียนการสอนแบบบูรณาการ 6) การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยได้จ าแนกผลของการเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยภาพรวมที่ดีที่สุดคือ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัยที่ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทฤษฏี Constructivism การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาจิตพิสัยที่ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี การการจัดการเรียนการสอนตาม
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แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัยที่ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ทั้งนี้เมื่อน าค่าขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของความแตกต่าง ซึ่ง
พบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพร ข่าขันมะลี (2559) ได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการ
เรียนการสอนวิชาเคมี ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีที่สุด 
คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี Constructivism รองลงมาคือ โดยใช้เทคโนโลยี แบบกลุ่ม
ร่วมมือ และแบบผสมผสาน ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อน าค่าขนาดอิทธิพลมาเปรียบเทียบด้วย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีตามแนวทฤษฎี Constructivism แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคโนโลยี 
และแบบผสมผสานไม่แตกต่างกัน  
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า SD ของการจัดการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มพบว่า มีค่าค่อนข้างสูง 
ซึ่งเป็นไปได้ว่างานวิจัยแต่ละเล่มในกลุ่มมีค่าขนาดอิทธิพลแตกต่างกัน อีกประเด็นหนึ่งคือ การรวมการ
จัดการเรียนการสอนที่มีจ านวนเล่มงานวิจัยน้อยเข้าไว้ด้วยกัน จึงท าให้งานวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความ
หลากหลาย เช่น กรณีที่ผู้วิจัยรวมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเข้าด้วยกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 6 วิธี คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฏี Constructivism การเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ และการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื้อหาการสอนที่เหมาะสมกับระดับชั้น  
  1.2 ครูผู้สอน หรือสถานศึกษาที่จะน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาหรือในวิชาที่สอน ควรท าการจัดการเรียนการสอนให้ครบทั้ง 3 ด้านคือ ด้าน
พุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
  2.1 จากการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีจ านวนงานวิจัยเกี่ยวกับการทดลองจ านวนน้อยมาก โดยส่วนมากเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นการวิจัย
ในครั้งต่อไปควรจะมีการสังเคราะห์ในเชิงเนื้อหาด้านคุณภาพ เพ่ือให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากข้ึน 
  2.2 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะงานวิจัยที่จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยตามแนวคิดอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
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2.3 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ ใช้การค านวณค่าขนาดอิทธิพลด้วยวิธีของ Glass ซึ่งเป็นวิธีการ
ดั้งเดิมของการหาค่าขนาดอิทธิพล ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้วิธีการค านวณที่มีการถ่วงน้ าหนัก
เพ่ือให้ค่าขนาดอิทธิพลมีความแม่นย ามากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น การเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสมในการวิจัย โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 1 โรงเรียนใน 8 โรงเรียน มาใช้ในการทดลอง และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ดังนี้ กลุ่มทดลองที่ 1 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นการ
แข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม กลุ่มทดลองที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มและกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ จ านวน 61 คน โดยน ามาใช้เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 54 คน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 85.50 และ 84.20 และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
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โดยใช้การทดสอบ Kruskal – Wallis test ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed – Rank และการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของตูกี ผลการวิจัยพบว่า  
 1. กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นการ
แข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม กลุ่มทดลองที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์หลังการทดลอง แตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. หลังการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 1 ที่รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่รับการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุมที่รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปว่า การจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม และแบบเน้น
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ิมขึ้น และมี
แนวโน้มที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่มีความ
หลากหลายใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนได้ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้พลศึกษา เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
Abstract  
 The purposes of this research study are to study and to compare the effects of physical 
education learning management using cooperative learning with the TGT and STAD on 
the desirable characteristics of junior high school students. The samples included fifty – 
four junior high school students at Chayanukit Phitthayakhom School. The samples were 
divided into three groups, with eighteen students in each group. The first experimental 
group used cooperative learning and employed the TGT technique. The second 
experimental group had cooperative learning by using the STAD technique. The control 
group had traditional learning management by using normal teachers’ manuals. The data 
collection tools and the physical education plans using the TGT and STAD techniques 
had a content validity of 85.50 and 84.20. The desirable characteristic evaluation form for 
physical education used the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 The data were 
analyzed in term of the mean. The differences were compared with the turkey test with 
the significance level 0.5. The results of the research shows that : 

1. The first experimental group used cooperative learning that utilized TGT 
techniques. The secend experimental group employed cooperative learning using the 
STAD technique and the third group was the control group which was taught with a 
traditional structure. The results showed that the desirable characteristic scores before 
and after the experiment were significantly different with a .05 level of significance.  

2. According to the internal comparisons of the first experimental group and the 
second experimental group and the control group; the desirable characteristic scores 
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before and after the experiment after eight weeks were significantly different at the 
significance level of .05 As the results it shows that learning Physical Education by using 
participation in class,emphasis on game that includes competing each other as a team, 
and also engaged with the desirable characteristics of junior high school students in order 
to being able to adapt in different kind of situation in other subjects as well.  
 
Keywors: Physical education learning, mana gemen t  Cooperative learning techniques, 
Desirable characteristics  
 
บทน า 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่มุ่งให้ความส าคัญกับผลการเรียนของผู้เรียนสู่แนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ที่ยึดหลักผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับสภาวะ
การแข่งขันสูงและต้องเร่งพัฒนาคนของตนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือให้สามารถรับมือกับสิ่ง
ท้าทายดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึง ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ 
ทั้งนี้ปัจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนา  คุณภาพครูซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อน ให้การปฏิรูปข้างต้นประสบความส าเร็จ ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 ที่ได้ กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะ
แข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น. 1)  

ปัจจุบันเยาวชนมีพฤติกรรมทางด้านทักษะสังคมน้อยเกินไปท าให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนขาดความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนน้อยลง  ซึ่งจากการสังเกตพบว่าพฤติกรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ นักเรียนไม่เคารพเชื่อฟังครู ขาดความสามัคคี ปรองดอง ไม่มี
เหตุผล การน าอุปกรณ์กีฬาของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง กล่าวค าเท็จกับผู้อ่ืน ไม่ตรงต่อเวลาในการเรียน ไม่
ขออนุญาตออกจากชั้นเรียน แต่งชุดพลศึกษาไม่เรียบร้อย ใช้โทรศัพท์หรือฟังเพลงขณะท าการเรียนการ
สอน ไม่ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ไม่รักษาอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน ไม่ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน ไม่มีน้ าใจนักกีฬา ขาดความรับผิดชอบในการท างาน ไม่อดทน ไม่พยายามในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารไม่เหมาะสม เช่น การกล่าวค าขอบคุณ หรือค าขอโทษ ต่อ
ผู้อื่นไม่เป็น พูดจาไม่สุภาพไพเราะ ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานกับผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ข้อนี้ได้แก่ 
รักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เป็นการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการใน ภาพรวม โดยระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบเดียว ศึกษากับนักเรียน
กลุ่มเดียว ไม่ได้ศึกษากับในลักษณะเชิง คุณภาพกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงวุฒิ (อนงค์ จันใด , 2550) บาง
งานวิจัยใช้วิธีการเลือกคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8 ประการ มาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็น
การศึกษาที่ครบทั้ง 8 ด้าน (สุมาลี วงศ์ษา, 2550; ธนภัทร จันทร์สว่าง, 2552) หรือบางงานวิจัย จะเป็น
การศึกษาในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการท าโครงงาน การจัดการเรียนการสอนเพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง การ
พัฒนาความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง (สิทธิพงษ์ ปานนาค, 2556) 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ  4 – 5 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง  2 – 3 คน และนักเรียนที่เรียน
อ่อน 1 คน นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนร่วมกันและพัฒนาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยนักเรียนที่เก่งเป็น
ตัวอย่างและพัฒนากลุ่มของตนให้มีการยอมรับเงื่อนไขทางสังคม 

การจัดการเรียนรู้ แบบเน้นการแข่ งขันระหว่ากลุ่ มด้วยเกม  TGT (Teams – Games – 
Tournaments) เป็นกระบวนการเรียนที่เป็นการน าเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ รูปแบบการน าเสนอมี
ลักษณะเป็นการบรรยาย อภิปราย อาจจะมีสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ประกอบด้วยก็ได้ เทคนิค TGT จะแตกต่าง
จากเทคนิคอ่ืนๆ ตรงที่ผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนนั้นจะต้องให้ความสนใจมากในเนื้อหาสาระ 
เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยขนาดเล็กผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มโดยใช้เกมการ
แข่งขันเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมของการเรียนเพราะจะช่วยให้ทีมประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คนช่วยกันเรียนรู้ เพ่ือสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่
แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และโรเจอร์ จอห์น
สัน (Roger Johnson) ซึ่งได้กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปเรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนหรือ
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ทั้งๆ ที่มี
ผลการวิจัยที่ชัดว่าความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อครูและเพ่ือนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้
มาก (Johnson and Johnson, 1994, pp. 31–32) การเรียนการสอนแบบร่วมมือมีความจ าเป็นต่อการ
ท างานเป็นทีมและเชื่อมโยงกับการควบคุมจ านวนของนักเรียนในกลุ่ม เสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานด้านสังคม
ต่าง ๆ ความรู้ด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เกิดกับผู้เรียนด้วย และสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี 
(2550, น.98) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อครูและเพ่ือนร่วมชั้นที่จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งจาก
คุณลักษณะส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือดังกล่าว โดยเฉพาะในเทคนิค แบบเน้นการแข่งขันระหว่าง
กลุ่ม และแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มท่ีมีรูปแบบการจัดกิจกรรมใกล้เคียงกัน ซานดิเอโก้ แวนโด้ ลาซาโร, เบน
นิโต ลิออน เดล บาร์โค (Santiago Mendo – Lazaro*, Benito Leon – del – Barco, 2018.) การ
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จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันผ่านการท างานเป็นทีมในวิชาพลศึกษาที่มีต่อทักษะทางด้านสังคมและ
ทัศนคดิต่างๆของผู้เรียนประชากรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับเครื่องมือการทดลอง มีทักษะ
ทางด้านสังคมที่ดีและมีทัศนคติเชิงบวกและชอบการท างานเป็นทีมสามารถพัฒนาคะแนนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้กับนักเรียนได้สูงขึ้น มากกว่าการเรียนพลศึกษาแบบปกติ แมเรียสโกดส์ และอีฟโมเฟีย มา
โกชิชู (Marios Goudes, & Evmorfia Magotsiou, 2019) การเรียนแบบร่วมมือนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเน้นแข่งขันระว่างกลุ่มด้วยเกม (Teams–Games Tournament หรือ 
TGT) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (Student Teams – Achievement Division 
หรือ STAD) ทุกคนในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเป็นส าคัญ 
การเรียนการสอนแบบร่วมมือจะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมและรู้จักรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม สอดคล้องกับ สุลักขณา ใจองอาจ และปวีณา อ่อนใจเอื้อ (2561, น.38) 
ผลของโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวตามแนวการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ  

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกก าหนดขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีความพร้อม น า
หลักสูตรไปปรับใช้ตามบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้จึงต้องส่งเสริมให้ มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรโดยเฉพาะทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีการก าหนดขึ้นในหลักสูตร
ประกอบกับผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการประเมินในแต่ละคุณลักษณะ ดังนั้นจากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า จะ
ท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนในวิชาพลศึกษาดีขึ้น และส่งผลต่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
คุณลักษณะ เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เนื่องจาก
ผู้เรียนในปัจจุบัน มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในด้านทักษะสังคม ขาดความสัมพันธ์และไม่มีวินัยในการเรียน 
ผู้วิจัยฐานะที่เป็นครูผู้สอนในวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้น า
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นแนวทาง
แก่ผู้ที่มีความสนใจจะน าเอารูปแบบการสอนแบบร่วมมือนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่มี
สภาพใกล้เคียงกันได้อย่างถูกต้อง โดยผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการเรียนรู้พลศึกษาของครูพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเน้นแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม และแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเน้นแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) และการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเน้น
ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม(STAD) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง 

2. หลังการทดลอง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือแบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) และแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (STAD) และการจัดการ
เรียนรู้ พลศึกษาแบบปกติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

       
  
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาแบบร่วมมือกับการ
เรียนแบบปกติที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 54 คน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 18 คน ประกอบด้วย นักเรียน
กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 2 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม และนักเรียนกลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ซึ่งวิธีการวัดค่าตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลอง 
กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
กลุ่มทดลอง 1 (T1) O1 x O2 
กลุ่มทดลอง 2 (T2) O1 x O2 
กลุ่มควบคุม (C) O1  O2 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง  
T1  แทน กลุ่มทดลองการเรียนรู้แบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  
T2 แทน กลุ่มทดลองการเรียนรู้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม  
C  แทน กลุ่มควบคุม  
O1  แทน การทดสอบก่อนการทดลอง  
O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง  
X แทน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  
 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม  

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดชัยนาท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 8 โรงเรียน รวมจ านวน 1,294 คน 

 1. การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบเน้นแข่งขัน
ระหว่างกลุ่ม (TGT)  
 2. การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบเน้นผลสัมฤทธิ์
กลุ่ม (STAD)  
 3  การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนวิชาพลศึกษา โรงเรียนชยานุ
กิจพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดชัยนาท ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposively Selected) เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้เหตุผลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสมในการวิจัย 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 1 โรงเรียนใน 8 โรงเรียนมาใช้ในการทดลอง และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ดังนี้ กลุ่มทดลองที่ 1 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมพลศึกษาเทเบิลเทนนิส กลุ่มทดลองที่ 2 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมพลศึกษากรีฑา และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรม พล
ศึกษาบาสเกตบอล จ านวน 61 คน โดยน ามาใช้เป็นกลุ่มทดลองจ านวน 54 คน ก าหนดในแต่ละกลุ่มดังนี้ 

 กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบโดยให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดานเรียง
ตามล าดับความสูงให้นักเรียนหัวแถวเริ่มนับเรียงล าดับจาก 1 – 4 แล้วนับวนจนครบทุกคน นักเรียนที่นับ
ได้ล าดับเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน เช่น นักเรียนที่นับได้ล าดับที่ 1 เหมือนกันอยู่กลุ่มที่ 1 นับ 2 เหมือนกัน
อยู่กลุ่มที่ 2 นับ 3 เหมือนกันอยู่กลุ่มที่ 3 และนับ 4 เหมือนกันอยู่กลุ่มที่ 4 รับการเรียนการสอนวิชาเทเบิล
เทนนิสจ านวน 18 ชั่วโมง โดยเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเน้นแบบแข่งขันระหว่างกลุ่ม จ านวน 8 ชั่วโมง 
ในชั่วโมงเรียนที่ 6 – 13 

 กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้วิธีการทดสอบก่อนจัดกลุ่มเพ่ือหาคนเก่งแล้วคัดคนเก่งเป็นหัวหน้าทีม 
หัวหน้าทีมเป็นคัดเลือกคนอ่อนมาเข้ากลุ่มของตนและคัดเลือกคนปานกลางมาเข้ากลุ่มจนครบ รับการ
เรียนการสอนวิชากรีฑาจ านวน 18 ชั่วโมง โดยเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค เน้นแบบผลสัมฤทธิ์กลุ่ม 
จ านวน 8 ชั่วโมง ในชั่วโมงเรียนที่ 6 – 13 

 กลุ่มควบคุม จัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ โดยจัดการเรียนการสอนวิชาบาสเกตบอล 
จ านวน 18 ชั่วโมง  
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2 วิธี 

   1.1 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม 
1.2 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม 

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาพลศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง ได้แก่ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทเบิลเทนนิสส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 18 
แผน ที่มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคร่วมมือแบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  จ านวน 8 
แผน เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสัปดาห์ที่ 6 – 13 

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้วิชากรีฑาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 18 แผนที่มี
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคร่วมมือแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม จ านวน 8 แผน เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสัปดาห์ที่ 6 – 13 

 1.3 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 18 
แผน เป็นแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 
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 2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ผู้วิจัยใช้แบบประเมินของ สิทธิพงษ์ ปานนาค (2556) ที่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน 
ด้านละ 5 ข้อ ดังนี้ ด้านท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านท่ี 2 ซื่อสัตย์ สุจริต ด้านท่ี 3 มีวินัย ด้านท่ี 4 ใฝ่เรียนรู้ ด้านที่ 
5 อยู่อย่างพอเพียง ด้านที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ด้านที่ 7 รักความเป็นไทย และด้านที่ 8 มีจิตสาธารณะ  

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
3  หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ า (รวม 11–15 = ดีเยี่ยม) 
2  หมายถึง  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง (รวม 6 – 10 = ดี) 
1  หมายถึง  ปฏิบัติน้อย (รวม 1 – 5 = ผ่าน) 
0  หมายถึง  ปฏิบัติไม่ปฏิบัติ หรือพฤติกรรมไม่ชัดเจน (รวม 0 = ไม่ผ่าน) 

 
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3 แผน  
 1.1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปปรึกษาประธานที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปหาคุณภาพ 
 1.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
และความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  

 1.3 ทดลองใช้เครื่องมือ กับนักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษาจังหวัดลพบุรีโดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มละ 
8 คนทั้ง 3 กลุ่ม ใช้เวลาในการทดลอง 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 พ.ค. 2562 ใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการ
ทดลอง ใช้เวลาทดลองกลุ่มละ 50 นาที โดยกลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนพลศึกษา
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมคือการแข่งขันด้วยเกมในกิจกรรมพลศึกษา
เทเบิลเทนนิส เรียนเวลา 15.10 – 16.00 น. กลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนพลศึกษา
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มคือการเรียนแบบหาผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในกิจกรรมพล
ศึกษากรีฑา เรียนเวลา 16.10 – 17.00 น. และกลุ่มควบคุม นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนพลศึกษา
แบบปกติในกิจกรรมพลศึกษาบาสเกตบอล เรียนเวลา 17.10 – 18.00 น.  

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ สิทธิพงษ์ ปานนาค (2556) มีคุณภาพของเครื่องมือดังนี้  

2.1 ด้านความเที่ยงตรงโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 
2.2 ด้านความเชื่อมั่น (α) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พล

ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 พบว่ามีความเชื่อมั่นจากการ
วิเคราะห์แบบประเมินในภาพรวมทั้งฉบับ 40 ข้อด้านที่ 1 – 8 เท่ากับ 0.987 และเมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้านพบว่ามี ความเชื่อม่ันใน ด้านที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่ากับ 0.882 ด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต เท่ากับ 
0.892 ด้านที่ 3 มีวินัย เท่ากับ 0.923 ด้านที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ เท่ากับ 0.927 ด้านที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง เท่ากับ 
0.918 ด้านที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน เท่ากับ 0.954 ด้านที่ 7 รักความเป็นไทย เท่ากับ 0.889 ด้านที่ 8 มี
จิตสาธารณะ เท่ากับ 0.924 

2.3 ด้านค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 พบว่ามีค่าอ านาจจ าแนกโดยรวมอยู่
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ระหว่าง 0.763 – 0.960 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่ามีค่าอ านาจจ าแนก ด้านที่ 1 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อยู่ระหว่าง 0.763 – 0.892 ด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ระหว่าง 0.798 – 0.928 ด้านที่ 3 มีวินัย 
อยู่ระหว่าง 0.797 – 0.931 ด้านที่ 4 ใฝ่เรียนรู้อยู่ระหว่าง 0.877 – 0.945 ด้านที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง อยู่
ระหว่าง 0.813 – 0.956 ด้านที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน อยู่ระหว่าง 0.903 – 0.951 ด้านที่ 7 รักความเป็น
ไทย อยู่ระหว่าง 0.779 – 0.915 และด้านที่ 8 มีจิตสาธารณะ อยู่ระหว่าง 0.793 – 0.960 

2.4 ทดลองใช้เครื่องมือ กับนักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษาจังหวัดลพบุรีโดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มละ 
8 คนทั้ง 3 กลุ่ม โดยท าการทดสอบก่อนท าการทดลอง และท าการทดสอบหลังการทดลองในวันสุดท้าย
ของการทดลอง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยกับผู้อ านวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวัดและประเมินผลแก่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ครูผู้สอน โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและการได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย  
 3. ผู้วิจัยน าแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ประเมินตนเอง ก่อน 
การทดลอง และน าผลการประเมินก่อนการทดลองมาจัดล าดับคะแนนเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ใกล้เคียงกัน 
 4. การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือทั้งสองแบบที่
สร้างขึ้นในกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มด้วยตนเอง โดยจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงเรียน ครั้งละ 50 นาที 
รวม 18 สัปดาห์ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสอนเสริมจ านวน 8 ชั่วโมง (โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้ง 61 คน แต่น าผลมาศึกษาจ านวน 54 คน) และในกลุ่มควบคุมผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบปกติด้วยตนเอง 
 5. ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 5 และหลังการ
ทดลอง ในสัปดาห์ที่ 13 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ผู้วิจัยน ามาใช้ 
 2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภายในกลุ่ม โดย
การทดสอบค่าที (t – test)  
 3. วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างกลุ่ม 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้การทดสอบ ครูสเคิล วัลลิส (Kruskal – Wallis 
test) ด้วยสถิติ วิลคอกสัน ซาย แรงค์ (Wilcoxon Signed – Rank) 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของตูกี (Tukey’s HSD test) 
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ผลการวิจัย 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1  
ที่เรียนด้วยเทคนิค TGT กลุ่มทดลองที ่2 ที่เรียนดว้ยเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ ก่อนการ
ทดลองกับหลังการทดลอง (n=54) 

รายด้าน คะแนนประเมิน N  X̅ S.D. df t Sig 
กลุ่มทดลองที่ 1 ก่อนทดลอง 18 69.83 1.95 

17 45.173* <.000 
หลังทดลอง 18 113.94 3.28 

กลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนทดลอง 18 70.00 2.11 
17 52.525* <.000 

หลังทดลอง 18 114.33 2.77 
กลุ่มควบคุม ก่อนทดลอง 18 70.00 1.64 

17 66.026* <.000 
หลังทดลอง 18 104.39 2.12 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์หลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนการทดลองของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนด้วยเทคนิค TGT กลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียน
ด้วยเทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (n=54) 

แหล่งความแปรปรวน  SS df  MS  F  P 
ก่อนการทดลอง      
 ระหว่างกลุ่ม .333 2 .167 .046 .955 
 ภายในกลุ่ม 186.500 51 3.657   
 รวม 186.833 53    
หลังการทดลอง      
 ระหว่างกลุ่ม 1142.111 2 571.056 74.826* <.000 
 ภายในกลุ่ม 389.222 51 7.632   
 รวม 1531.333 53    

* มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนดว้ยเทคนิค TGT กลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนด้วย
เทคนิค STAD และกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า หลังการทดลองคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลอง
ที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 สูงกว่ากลุม่ควบคุม จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของตูกี ดังตาราง 4 
ส่วนก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที ่4 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n=54) 

แหล่งความแปรปรวน  กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มควบคุม 
 X̅ 113.94 114.33 104.39 

กลุ่มทดลองที่ 1 113.94 - -.38889 9.55556* 
กลุ่มทดลองที่ 2 114.33 - - 9.94444* 
กลุ่มควบคุม 104.39   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของคะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หลังการทดลอง โดยใช้วิธีของตูกี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่ม
ทดลองที่ 2 มีคะแนนคุณลักษณะพึงประสงคส์ูงกว่ากลุ่มควบคุม  

 

 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชยา
นุกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายในกลุ่ม ของกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ที่
เรียนพลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนพล
ศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มและกลุ่มควบคุมที่เรียนพลศึกษาตามปกติ มี
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คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการทดลองของ กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนพลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
แบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (X̅= 113.94, S.D.= 3.28) กลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนพลศึกษาแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (X̅= 114.33, S.D.= 2.77) และกลุ่มควบคุมที่เรียน
พลศึกษาแบบปกติ (X̅= 104.39, S.D.= 2.12) สูงกว่าก่อนการทดลอง (X̅= 69.83, 70.00 และ 70.00, 
S.D.= 1.95, 2.11 และ 1.64 ตามล าดับ) 

2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนพลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
แบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมและกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียนพลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่เรียนพลศึกษาแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยพบว่าคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลองที่ 1 ที่เรียนพลศึกษาแบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคแบบเน้นแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (X̅= 113.94, S.D.= 3.28) และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่เรียน
พลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค เทคนิคแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม (X̅= 114.33, S.D.= 2.77) สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียน พลศึกษาตามปกติ (X̅= 104.39, S.D.= 2.12)  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพอที่จะอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่ผู้วิจัยได้น ารูปแบบการเรียนพลศึกษาแบบร่วมมือโดย
ใช้ เทคนิคแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมและแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มมาศึกษาทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาขึ้นมาก โดย
หลังการทดลองมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ ในแต่ละด้าน
นักเรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึด
มั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้ มีคุณลักษณะที่แสดงออก
ถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการท าหน้าที่ การงาน มีคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และมีคุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วย
ความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน (กระทรวงศึกษาธิการ 2552, น.53 อ้างอิงใน สิทธิพงษ์ 
ปานนาค. 2556, น. 23) ครูผู้สอนต้องสรรหากลวิธีมาพัฒนาเพ่ือเติมเต็มให้กับนักเรียนโดยเฉพาะในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับ นวรินทร์ ตา
ก้อนทอง (2557, น. 33) เพราะคุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
ทั้งนี้ เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้นักเรียนที่เรียนพลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นการแข่งขันระหว่าง
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กลุ่มด้วยเกม และแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มมีพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีข้ึนจนอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม สอดคล้องกับ ศิรสิทธิ์ จ าปาขาว (2549, น. 80) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นการ
จัดกิจกรรมที่เน้นให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม สอดคล้องกับ คาร์ลอส เวลาซ
เควซ คาราโด (Carlos Velazquez Callado, 2012) พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือเป็นบวก ท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จเมื่อต้องท างานร่วมกันในสังคม ได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากเพ่ือนในขณะที่เรียนวิชาพลศึกษา และยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ และมีสมรรถภาพ
ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ได้ดี สนุกสนาน รวมทั้งเป็น การฝึกทักษะทาง
สังคม  

สอดคล้องกับ ซานดิเอโก้ แวนโด้ ลาซาโร, เบนนิโต ลิออน เดล บาร์โค (Santiago Mendo-
Lazaro*, Benito Leon-Del-Barco. 2018) กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบร่วมมือมีความจ าเป็นต่อการ
ท างานเป็นทีมและเชื่อมโยงกับการควบคุมจ านวนของนักเรียนในกลุ่ม เสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานด้านสังคม
ต่างๆ ความรู้ด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดกับผู้เรียนด้วย และสอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี 
(2550, น. 98) ที่กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้น ที่จะส่งผลดีต่อสังคมก่อให้เกิดทักษะทางสังคม
ที่ดี นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สอดแทรกกิจกรรมเกมการเล่นที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในขณะเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ แผนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
ท างานร่วมกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และรับรู้ถึงระดับความส าเร็จร่วมกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
และแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกด้านได้ในระดับดี
เยี่ยม สอดคล้องกับการศึกษาของ บุญครอง สีนวล (2543) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มการเรียนแบบ
ร่วมมือในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า ทักษะทางสังคมกับความตระหนักในคุณค่าของตนเองของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือมีการเรียนรู้
สูงขึ้น ค่านิยมในการเรียนแบบร่วมมือส่งผลให้มีการพัฒนาทักษะทางสังคมมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
เรียนแบบร่วมมือสามารถพัฒนาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ได้จริง  
 2. จากการอภิปรายผลกล่าวได้ว่า การเรียนวิชาพลศึกษาด้วยเทคนิค แบบร่วมมือ 2 แบบ คือ
แบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม และแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทั้ง 8 ด้าน โดยแสดงให้เห็นได้ว่ากลุ่มทดลองที่ 1 หลังจากใช้การเรียนร่วมมือแบบเน้นการแข่งขันระหว่าง
กลุ่ม กิจกรรมพลศึกษา เทเบิลเทนนิส และกลุ่มทดลองที่ 2 หลังจากใช้การเรียนร่วมมือแบบ เน้น
ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม กิจกรรมพลศึกษากรีฑา ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านที่ 1 รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ สามารถปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของการเป็นนักเรียนที่ดี เคารพเชื่อฟังครู มีความสามัคคี  
ปรองดอง ไม่ทะเลาะวิวาท แสดงความยินดีชื่นชมต่อเพ่ือน หรือผู้อ่ืนอย่างจริงใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความ
เมตตา และเคารพเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้านที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนโดย
ค านึงถึงความถูกต้อง พูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือผู้อ่ืน อย่างมีเหตุผล ไม่น าอุปกรณ์กีฬาของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนเอง ไม่พูดจาเพ้อเจ้อ หรือกล่าวค าเท็จกับผู้อื่น ทดสอบด้วยตนเองไม่ทุจริตในการทดสอบ ด้านที่ 3 
มีวินัย ตรงต่อเวลาในการเรียน ขออนุญาตก่อนออกจากชั้นเรียน แต่งชุดพละของโรงเรียนด้วยความ
เรียบร้อยทุกครั้ง ไม่ใช้โทรศัพท์หรือฟังเพลงขณะท าการเรียนการสอน และมีความอดทนรอคอยในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ด้านที่ 4 ใฝ่เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆทุกครั้ง มาโรงเรียนทันเวลา ตั้งใจใน
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การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือน หรือครูในชั้น
เรียน ด้านที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง เลือกใช้อุปกรณ์กีฬาที่เป็นประโยชน์ประหยัด คุ้มค่า เลือกเล่นกีฬาและใช้
อุปกรณ์กีฬาอย่างเหมาะสม ยอมรับและปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย ในการเล่นกีฬา มีความสุขในการเรียน ร่าเริง สนุกสนาน สอดคล้องกับ เบญจมาศ ใจบุญ, สุ
เมษย์ หนกหลัง และนฤมล พระใหญ่ (2561, น. 33) ด้านที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การท างานจนเสร็จ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนเสมอ อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน มีความพยายามในการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และสอบและส่งงานครบตามเวลาที่ก าหนด 
ด้านที่ 7 รักความเป็นไทย กล่าวทักทายด้วยค าว่าสวัสดี พร้อมกับยกมือไหว้ กล่าวค าขอบคุณ หรือค าขอ
โทษ ต่อผู้อ่ืน ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พูดจาสุภาพไพเราะ ร่วมเล่นกีฬาไทยที่ครูจัด
กิจกรรม หรือเมื่อมีโอกาสในชั้นเรียน ด้านที่ 8 มีจิตสาธารณะ กระตือรือในการท างานเป็นกลุ่ม แบ่งปัน
อุปกรณ์กีฬาให้ผู้อ่ืนร่วมกันใช้ มีจิตอาสาช่วยเหลือเพ่ือนและครูด้วยความยินดี เต็มใจช่วยเหลือเก็บ
อุปกรณ์กีฬาที่ให้เป็นระเบียบ และรักษาความสะอาดของสถานที่เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
ส่วนส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาทดลองในการน า
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคแบบเน้นการแข่งขันระหว่าง
กลุ่มด้วยเกมและแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม มาใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
 สอดคล้องกับ แมเรียสโกดส์ และอีฟโมดิเอมาโกชิชู (Marios Goudes & Evmorfia Magotsiou, 
2019) พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันผ่านการท างานเป็นทีมในวิชาพลศึกษาที่มีต่อทักษะ
ทางด้านสังคมและทัศนคดิต่างๆของผู้เรียนประชากรแสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับเครื่องมือการ
ทดลอง มีทักษะทางด้านสังคมที่ดีและมีทัศนคติเชิงบวกและชอบการท างานเป็นทีมสามารถพัฒนาคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนได้สูงขึ้น และมากกว่าการเรียนพลศึกษาแบบปกติ สอดคล้องกับ 
ฮัสมิยาติ, สุแวร์ดิ (Hasmyati, Suwardi, 2018) ผลงานวิจัยพบว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างกันทั้ง 3 
กลุ่ม (STAD, TGT, และ STAD + TGT) ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ทั้ง 3 นี้ส่งผลดีกว่าการ
เรียนแบบเก่าๆ เดิมๆ ผลส าเร็จของนักเรียนกลุ่มที่ใช้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม เพียงอย่างเดียวมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกลุ่มที่ใช้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มกับแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม
ผลของการใช้กลยุทธ์ของนักเรียนกลุ่มที่ใช้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ
กลุ่มที่ใช้แบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มกับแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมดังนั้นการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา โดยใช้เทคนิคร่วมมือแบบเน้นผลสัมฤทธิ์กลุ่มและแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ครูผู้สอนพลศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ จัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
เนื้อหาวิชาต่างๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นได้ตามผลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้วยเกม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเพียงแนวคิดของผู้วิจัยที่เชื่อว่ามีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสิทธิ
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พงษ์ ปานนาค (2556) ผู้ประเมินต้องด าเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุ ก
ชั่วโมงในการสอนและทุกสถานการณ์ที่พบเห็นนักเรียน อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
นักเรียนโดยตรง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ในการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ อาจใช้เทคนิคการสอนแบบ
อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่มีความหลากหลายมาทดลองใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมมากข้ึน 
 2. อาจใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการศึกษาทดลองได้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้ง
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา จ านวน 30 คน ที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา สุ่มอย่างง่ายเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์และโปรแกรม Model – Eliciting Activities เ พ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้นหลังเข้าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (2) นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ /โปรแกรม Model – Eliciting Activities/ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
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Abstract 
The purposes of this research were (1) to compare creative mathematical thinking 

of experimental group students before and after participating in a program to enhance 
creative mathematical thinking; and (2) to compare the differences between 
creative mathematical thinking among students in the experimental group and the control 
group before and after participating in the program to enhance creative mathematical 
thinking. The samples in the study consisted of thirty fifth grade students. The sample 
selected for thirty people with scores below the twenty fifth percentile on the 
creative mathematical thinking test. They were then randomly assigned into an 
experimental group and a control group, with each group consisting of fifteen students. 
The research instruments used in study were the creative mathematical thinking scale and 
the Model – Eliciting Activities program on creative mathematical thinking among fifth 
grade students. The research results were as follows: (1) the average score for 
creative mathematical thinking among fifth grade students after attending the program 
were significantly higher than before at the level of .01; (2) the average score of 
creative mathematical thinking of students in experimental group were significantly higher 
than control group at a level of .01. 
 
Keywords : Creative Mathematical Thinking/ Model – Eliciting Activities Program / Fifth 
Grade Students. 
 
บทน า 

การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคงนั้น 
จ าเป็นต้องพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้คนมี
คุณภาพก็คือ การมีความสามารถในการคิด เพราะเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิ ตได้อย่างมี
คุณภาพทุกด้านทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, p. 1) การ
พัฒนาการคิดนั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุด บุคคลแต่ละคนสามารถพัฒนาการคิดของตนเองได้
ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดอย่างสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ของการพัฒนาการคิดดังกล่าวท าให้บุคคล
สามารถค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งเดิม ส่งผลท าให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 
เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ส าหรับการด ารงชีวิตของตนและสังคมได้ (ประจักษ์ ปฏิทัศน์, 2559, น. 65) 

ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นกระบวนการความคิดที่มีความส าคัญต่อเด็กเพราะท าให้เด็กสามารถ
สร้างความคิด จินตนาการ และไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญ แม้ว่าเด็กทุกคนจะมี
ความคิดสร้างสรรค์มาแต่ก าเนิดแต่หากได้รับการกระตุ้นและพัฒนาจะท าให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มี อิสระ
ทางความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบและสามารถหาหนทางในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ (สุวิทย์ 
ค ามูล, 2549, น. 9) ดังนั้น การพัฒนาการสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถคิด
อย่างสร้างสรรค์ได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการคิด 
มีความม่ันใจในตนเองและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555, น. 147) 
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ในปัจจุบันพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญในการสร้างทฤษฎีและความคิด
ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องใหม่ๆ อย่างมากมาย โดยพบว่าปัจจุบัน นักการศึกษาทั่วโลกได้ให้ความสนใจกับ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะทักษะและกระบวนของความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งในทางการศึกษานั้น ถือได้ว่าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นการคิดในระดับสูงเป็น
ความสามารถของผู้เรียนในการคิดออกนอกกรอบจากความคิดที่มีอยู่เดิมท าให้ได้แนวทางใหม่ๆที่ไม่เคยมี
มาก่อน (อัมพร ม้าคนอง, 2553, น. 64) 

ส าหรับแนวทางในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ แนวทางหนึ่งคือการจัด
โปรแกรม Model – Eliciting Activities หรือ MEAs ซึ่ ง Eric Hamiltonและคณะ (Eric and Chan 
Chun Ming, 2008) กล่าวว่า MEAs คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างโมเดลในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตจริง โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ อภิปราย ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขโมเดล 
นอกจากนี้ Lesh (Lesh, R., and et al., 2000) กล่าวว่าการออกแบบ MEAs ประกอบด้วย 6 หลักการ
ส าคัญ คือ 1) Model – construction principle เป็นหลักการที่พิจารณาถึงองค์ประกอบส าคัญของ
โมเดล 2) Reality principle เป็นหลักการก าหนดปัญหาในกิจกรรมจะต้องเป็นปัญหาที่มีความหมาย หรือ
มีความสัมพันธ์กับนักเรียน และมีรากฐานอยู่บนข้อมูลจริง ซึ่งบริบทของสถานการณ์ปัญหานี้สามารถ
เกิดข้ึนในชีวิตจริงได้ 3) Self – assessment principle เป็นหลักการประเมินตนเอง ที่ต้องการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้น าเสนอโมเดลหรือวิธีการแก้ปัญหาของตนเองให้กับผู้อ่ืนได้ 4) Model – documentation 
principle เป็นหลักการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงกระบวนการแก้ปัญหาหรือโมเดลที่สร้างขึ้น 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ สมมติฐาน เป้าหมาย และวิธีการแก้ปัญหา 5) Shared – ability and 
Reusability principle หลักการแก้ปัญหาหรือโมเดลที่สร้างขึ้นควรง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 6) Effective prototype principle เป็นหลักการที่ก าหนดให้สถานการณ์
ปัญหาต้องไม่ยากเกินกว่าที่นักเรียนจะเข้าใจได้และต้องสัมพันธ์กับความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้กับปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาอ่ืนได้ โดยนักการศึกษาคณิตศาสตร์ Lesh และคณะ (Lesh et 
al., 2000) ได้น ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการท างานเป็น
กลุ่มโดยนักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดของตนเองและประเมินกระบวนการคิดของตนเองและ
ผู้อ่ืนได้ซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย  แชม
เบอรริน และมูน (Chamberlin, Scott A, and Moon, 2005, p. 37) ที่พบว่า โปรแกรม Model – 
Eliciting Activities (MEA) สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุนักเรียนที่มีพรสวรรค์
ในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย แต่จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทยและการศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การน าแนวคิดและ
โปรแกรม Model – Eliciting Activities มาใช้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนยังมีจ านวนน้อยรวมทั้งยังไม่ได้ให้ความส าคัญหรือมีการศึกษาเท่าท่ีควร 

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่านักเรียนจะมีความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระเป็นอย่างดี แต่นักเรียนจ านวนไม่น้อยยังขาดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหา 
การแสดงความคิดความเห็นหรือการอ้างอิงเหตุผล การเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่าง
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เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยปัญหาเหล่านี้ ท าให้นักเรียน
ไม่สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เท่าที่ควร (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, น. 1) สอดคล้องกับ ผลการรายงานของ
ส านักทดสอบทางการศึกษาในการสอบวัดความรู้รวบยอดซึ่งด าเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า ผลการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นของผู้เรียน (O – NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมทั้งประเทศ ปีการศึกษา 2560 วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่ามาตรฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2561, น. 18) ผู้วิจัยจึงตระหนัก
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
เพราะจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพโดยน าโปรแกรม Model – Eliciting 
Activities มาใช้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยบูรณาการร่วมกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูนเนอร์ และทฤษฎีการ
เรียนรู้ของสกินเนอร์ เพ่ือให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นการ
เสริมให้การเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้รวมทั้งท าให้การสอนคณิตศาสตร์เป็น
รูปธรรมและมีความหมายมากขึ้นทั้งนี้ผลวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้น าไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของงานวิจัย 

1. นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นหลังเข้าโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์  

2. นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จ าแนกออกเป็น  3 องค์ประกอบตาม

หลักการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Balka (1974, p. 98) ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ส าหรับการพัฒนาความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ พบว่าสามารถพัฒนาได้ด้วย
โปรแกรม Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์บูรณาการ
ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ดังภาพประกอบ 1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา  2562 ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 9 ห้องเรียน 
จ านวน 350 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน จากจ านวนนักเรียน 350 คน ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อยู่
ในระดับต่ ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา น ามาสุ่มอย่างง่าย เข้ากลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง
จ านวน 15 คน และ กลุ่มควบคุมจ านวน 15 คน 

ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรม Model – Eliciting Activities  
ตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด  6 ข้อโดยข้อค าถาม

เป็นแบบอัตนัย มีลักษณะปลายเปิด ออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีค่าความ
ยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.70 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดทั้งฉบับ เท่ากับ 0.70 

2. โปรแกรม Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม คัดเลือกกิจกรรมจากการพิจารณาค่า  IOC ที่ค านวณได้อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ คือ ควรมีข้อค าถามที่ชัดเจน 
เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับช่วงวัยการเรียนรู้ ควรมีกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ควรมีการวัดความรู้
หรือมีการให้คะแนนใบงานที่มากกว่าแค่การสังเกต โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดโปรแกรม Model-Eliciting 
Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
บูรณาการร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี 
ทางจิตวิทยา 

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
จ าแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ 
1. ความคิดคล่อง  
2. ความคิดยืดหยุ่น  
3. ความคิดริเริ่ม 
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ตารางที่ 1 โปรแกรม Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ครั้ง

ที ่
ชื่อกิจกรรม การ พัฒนาความคิ ดส ร้ า งส ร รค์ ท า ง

คณิตศาสตร์ 
1 ปฐมนิเทศ  
2 
3 
4 
5 

สนุกคิดกับจ านวน 
ตามหาตัวเลข 
โจทย์ปัญหาสนุกคิด 
จัดสวนดอกไม้ 

การพัฒนาด้านที่ 1  
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
องค์ประกอบด้านความคิดคล่อง 

6 
7 
8 
9 

น้ าเจ้าปัญหา 
สัตว์ปริศนา 
จับจ่ายซื้อของ 
เงินทองของมีค่า 

การพัฒนาด้านที่ 2 
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
องค์ประกอบด้านความคิดยืดหยุ่น 

10 
11 
12 
13 

สร้างสรรค์จากไม้ขีด 
โจทย์ปัญหาชวนคิด 
สนุกกับลูกบาศก ์
สนุกกับเจ็ดมหัศจรรย์ 

การพัฒนาด้านที่ 3  
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่ม 
 

14 ปัจฉิมนิเทศ  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาเพ่ือขอท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
2. ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้าร่วมการทดลอง

ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์  

3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์จ านวน 14 ครั้ง ครั้งละ 50 นาท ีเป็นเวลา 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
เกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 18 คะแนน 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
15 ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก 
10 – 14 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับดี 
5 – 9 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับพอใช้ 
0 – 4 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับต่ า 

 
  



วารสารการวัดผลการศึกษา      ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 101 มกราคม-มิถนุายน 2563 
  

หน้า 208 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent 
Sample)และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t – 
test for independent Sample) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มทดลอง n �̅� S.D. t P – value 
หลังการทดลอง 15 11.93 2.374 12.725 .000 
ก่อนการทดลอง 15 5.67 1.113   

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง เท่ากับ 5.67 มีความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.113 แสดงว่ามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับพอใช้ 
ส่วนหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มนี้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 11.93 มี
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.374 แสดงว่ามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับดี 

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์แยกตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ กลุ่มทดลอง �̅� S.D. t P – value 

ความคิดคล่อง 
ก่อนการทดลอง 2.33 0.617 9.934 .000 
หลังการทดลอง 4.60 1.056   

ความคิดยืดหยุ่น 
ก่อนการทดลอง 0.47 0.743 6.614 .000 
หลังการทดลอง 2.13 0.834   

ความคิดริเริ่ม 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

2.87 
5.20 

0.834 
1.146 

8.635 .000 
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จากตาราง 3 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบ ของนักเรียนหลัง
เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า โปรแกรม Model – 
Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาระดับความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในทุกองค์ประกอบให้สูงขึ้นได้ 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่เข้า
ร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่าง n �̅� S.D. t P – value 
กลุ่มทดลอง 15 11.93 2.374 8.615 .000 
กลุ่มควบคุม 15 5.93 1.280   

 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง

คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง เท่ากับ 11 .93 มีความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.374 แสดงว่า มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับดี ส่วน
หลังการทดลองนักเรียนกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เท่ากับ 5.93 มี
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.280 แสดงว่ามีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในระดับ
พอใช้ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้นหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเข้าร่วมโปรแกรม Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สามารถท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้นได้ ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนของโปรแกรม Model – Eliciting Activities ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยามา
บูรณาการร่วมกับการใช้โปรแกรม Model – Eliciting Activities ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการคิดที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานและจินตนาการ ดังนั้น
ในโปรแกรมนี้ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มทดลอง โดยก่อนเริ่มกิจกรรมในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะน า
เกมที่มีเนื้อหาทบทวนความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาใช้ก่อนเข้าสู่การด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาสทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเบื้องต้น โดยกิจกรรมเกมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สนุกและไม่
เครียด ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมมากขึ้นถือเป็นการ
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สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งนั้นได้ สอดคล้องกับ กฎแห่งความพร้อม (Law of 
Readiness) ในทฤษฎีของเอ็ดเวิร์ดลีธอร์นไดค์ (Edward Lee Thorndike’s Connectionism Theory) 
ที่ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความพร้อม
เป็นสภาวะของบุคคลในการเรียนรู้หรือกระท ากิจกรรมได้อย่างประสบความส าเร็จ ความพร้อมในการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลมีความสนใจและมีแรงจูงใจ (พาสนา จุลรัตน์, 2548, น. 140) และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2557, น. 82 – 84) ที่กล่าวไว้ว่า เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายและท าให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้  

เมื่อพิจารณาขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นการก าหนดสถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เลียนแบบจากสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
นักเรียนจะเริ่มคิดถึงความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ ที่กล่าว
ว่า ผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่ริเริ่มลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนมีหน้าที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยให้
โอกาสผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และการสอนควรจะเริ่มจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือ
ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัวเพ่ือผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจและจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ ได้ดี
เป็นเวลานาน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, น. 212 – 215)  

ส าหรับขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นการจัดการสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้โดยให้
นักเรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ จัดการกับปัญหา ร่วมกันคิดวิธีการ
แก้ปัญหาในกลุ่ม โดยผู้วิจัยคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า ด้วยการตอบค าถามและตั้งค าถาม ซึ่งการตั้ง
ค าถามของผู้วิจัยมีผลต่อการคิดของนักเรียนอย่างมาก ผู้วิจัยจะต้องสนับสนุนให้นักเรียนสามารถคิดได้
แตกต่างหลากหลาย และต้องคอยกระตุ้นด้วยค าถามที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สอดคล้องกับแนวคิดสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552, น. 34 – 35) กล่าวว่า การส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์นั้นควรส่งเสริมให้นักเรียนถามและให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆ ของนักเรียน โดยครูไม่ควร
เน้นค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดค้นหาและพิสูจน์ค าตอบโดยการใช้วิธี
ชี้แนะให้นักเรียนหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลซึ่งจะน าไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นการแก้ไข ปรับปรุงความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ ในขั้นนี้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คิดไว้ เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง สอดคล้องแนวคิดเอ็ด
เวิร์ด ลี ธอร์นไดค์ ที่ว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก (trial and error) เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งใช้การลองผิดลองถูกหลายครั้ง จนสามารถจัดการกับสถานการณ์ปัญหานั้น 
เป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (อัชรา เอิบสุขสิริ, 2557, น. 112 – 114) 

เมื่อนักเรียนได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้ว นักเรียนจะมีการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในขั้นตอน
ที่ 4 ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกันได้ โดยผู้วิจัยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาการคิด ด้วยการสร้างความรู้สึกที่ดีใน
การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน โดยครูกล่าวชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียนในการน าเสนอ ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าที่จะน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของสกินเนอร์ที่ได้ให้ความหมายของการเสริมแรงทางบวกไว้ว่า การเสริมแรงทางบวกท าให้พฤติกรรมที่
เรียนรู้แล้วเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ตัวเสริมแรงทางสังคม ที่เป็นลักษณะของค าพูด
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และการแสดงออกท่าทางเช่น การชมเชยหรือการยกย่องซึ่งท าให้เกิดตัวเสริมแรงภายในเช่น ความพึง
พอใจ ความสุข หรือความภาคภูมิใจตามมา (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553, น. 171–173) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ ภารณี ยินดี (2556, น. 56 – 57) ที่กล่าวว่า การเสริมแรงด้วยการชมเชยหรือการให้รางวัล 
การได้เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนกับ
การเรียนมากขึ้นส าหรับขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนของการประเมินตนเอง เมื่อนักเรียนฟังการน าเสนอของ
กลุ่มต่างๆ ครูจะให้นักเรียนประเมินวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มเพ่ือน จากนั้นจึงประเมินผลงานของกลุ่ม
ตนเองว่ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ ท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้นักเรียน
ได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง เห็นข้อดีของแต่ละกลุ่ม ทั้งของกลุ่มตนเอง ของกลุ่มเพ่ือน นักเรียนจึงสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโดยการเลือกวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดได้ สอดคล้องกับ พินดา วรา
สุนันท์ (2556, น. 12 – 21) ที่กล่าวว่า การประเมินจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดเลยถ้าไม่ได้น าผลการ
ประเมินไปใช้เพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการประเมิน โดยเน้นให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินนั้นด้วยโดยในทุกกิจกรรมจะมีการฝึกฝนการประเมินตนเองทุกกิจกรรม 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถประเมินผลงานของตนเองจากสิ่งที่แก้ไขปรับปรุง สอดคล้องกับ
กฎแห่งการฝึกหัด  (Law of Exercise) ของ เ อ็ดเวิร์ด ลี  ธอร์นไดค์  (Edwardv Lee Thorndike’s 
Connectionism Theory) กล่าวว่าเมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรได้รับการฝึกฝนหรือกระท า ซ้ าๆ อยู่
เสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มากข้ึน (พาสนา จุลรัตน์, 2548, น. 140 – 141) 

ส าหรับในขั้นสรุปกิจกรรม นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลและสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัญหาที่คล้ายกันได้ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจจากการประเมินผลงานที่
ประสบผลส าเร็จซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งผลที่พอใจ (Law of Effect) ในทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
เอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค์ ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วถ้าได้รับผลที่ผู้เรียนรู้สึกพึง
พอใจ ผู้เรียนย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปอีก แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นสิ่งพึงพอใจ ผู้เรียนก็ไม่อยากที่จะเรียนรู้
หรือเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ได้ ดังนั้นถ้าต้องการให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องควรให้ผู้เรียน
ได้รับผลที่พึงพอใจ (พาสนา จุลรัตน์, 2548, น. 140 – 141) 

ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของเฮเลนา (Helena Margaretha Wessels, 
2014) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
แนวModel – Eliciting Activities ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า โปรแกรมModel – Eliciting Activities เป็น
แนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความแตกต่าง
จากวิธีการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เท่าที่ควร 
โดยโปรแกรมดังกล่าวเน้นการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีความหมายและเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ แชมเบอรรินและมูน (Chamberlin, and Moon, S. M., 2005) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องผลของการใช้โปรแกรม Model – Eliciting Activities ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์และคัดแยกนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพบว่าโปรแกรม Model – 
Eliciting Activities (MEA) สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนและสามารถระบุนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่ วมโปรแกรม
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การเข้าร่วมโปรแกรม 
Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมี
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ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นมากกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม ทั้งนี้เพราะในการ
เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับประสบการณ์ที่
แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน โดยเนื้อหาของกิจกรรมที่ใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
นั้นแตกต่างจากกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยทั่วไป ซึ่งการก าหนดสถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งต้องค านึงถึงพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียนซึ่งไม่ควรง่าย
หรือยากเกินไป ซึ่งเป็นหลักการที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการออกแบบกิจกรรมส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นส าคัญคือ การก าหนดสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง
เป็นประเด็นส าคัญของการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับ Sheffield และ 
Cruikshank ( Sheffield, & Cruikshank, 2000, p. 5 – 6, อ้างถึงใน วรนารถ อยู่สุข, 2555, น. 60 – 
61) ที่ว่า สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนั้น ควรให้นักเรียน
แก้ปัญหาโดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ได้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ
ปัญหาในชีวิตจริง 

นอกจากนี้บรรยากาศในการเรียนรู้จากกิจกรรมในโปรแกรม Model – Eliciting Activities ครั้ง
นี้ เน้นให้เกิดความรู้สึกที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย โดยไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกเครียด หรือกดดันในการท า
กิจกรรม สอดคล้องกับแอนนา (Anna Craft, 1999 , p. 79) ที่กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์สามารถพัฒนาในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและ
เปิดกว้างทางความคิด โดยครูคอยกระตุ้นให้เกิดการฝึกคิดที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนวิธีการคิดและมีส่วนร่วมในการคิด มีการประเมินผลงานจากการน าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ท าให้นักเรียนได้รับผลสะท้อนกลับจากการคิดของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ได้รับการเสริมแรงทางบวก ซึ่งเป็นหลักการในการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองจึงพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพ่ิม
สูงขึ้นทั้ง 3 องค์ประกอบหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละ
องค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุด และรองมา
คือ องค์ประกอบด้านความคิดคล่อง โดยองค์ประกอบด้านความริเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับการหาค าตอบที่
แปลกใหม่และแตกต่างจากสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การร่วมกันคิด ได้เห็นความคิดที่แตกต่างจากการน าเสนอผลงานของกลุ่มอ่ืนๆ จนน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขส าหรับการประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง โดยสามารถเลือกค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุดจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่และแตกต่างได้ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า นักเรียนสามารถ
เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีความแปลกใหม่ได้จากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้น ารูปเรขาคณิตมาประกอบ
เป็นรูปภาพและสร้างรูปโดยลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่มีความหมาย ในขณะที่องค์ประกอบด้านความคิดคล่อง
มีความเกี่ยวข้องกับการคิดหาค าตอบจากสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้ได้จ านวนมากที่สุดใน
เวลาที่ก าหนด ซึ่งผู้วิจัยให้นักเรียนคิดหาค าตอบจ านวนมากจากการระดมความคิดร่วมกัน ซึ่งจากการ
สังเกตพบว่า นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์จากตัวเลข สัญลักษณ์และเครื่องหมายที่ก าหนดให้
ได้จ านวนมาก ทั้งนี้ในการด าเนินโปรแกรมผู้วิจัยสนับสนุนให้นักเรียนถามและให้ความสนใจต่อค าถามของ
นักเรียน เน้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบที่หลากหลาย หลีกเลี่ยงการถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ชี้น า
นักเรียนไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับทอร์แรนซ์ (Torrance, 1959, อ้างถึงใน อารี 
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พันธ์มณี, 2557, น. 102 – 104) ที่กล่าวว่า ครูไม่ควรมุ่งที่ค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่ควรกระตุ้น
ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ค้นหา เพ่ือพิสูจน์จากการสังเกตและประสบการณ์ของนักเรียนเอง ในขณะที่
องค์ประกอบด้านความคิดยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้มี
ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการหาค าตอบที่มีลักษณะหลายกลุ่มและหลายแนวทางจากสถานการณ์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยผู้วิจัยให้นักเรียนแสดงความคิดที่แตกต่างหลายทิศทางซึ่งมีความแตกต่างจาก
ความคิดคล่อง เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากกลุ่มของตนเอง และเห็นความ
หลากหลายในการแก้ปัญหาจากวิธีคิดของเพ่ือนๆ ซึ่งจากการสังเกตพบว่านักเรียนสามารถเสนอค าตอบได้
หลายวิธี จากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้เขียนแสดงจ านวนเงินและวิธีการเลือกที่จอดรถให้มีหลาย
แนวทาง อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้วิจัยได้พยายามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาค าตอบจากหลากหลายวิธีและหลาย
แนวทาง ซึ่งสอดคล้องกับ เฮล็อค (Haylock, 1985, p. 547 – 553) ที่กล่าวว่า ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการประยุกต์กลวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการขยายความคิด
มากกว่าที่จะยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วก็ตาม ในงานวิจัยนี้พบว่า นักเรียนยังคงเคยชินกับการเรียน
คณิตศาสตร์ในรูปแบบเดิมๆ ที่นักเรียนจะคิดหาค าตอบที่ถูกต้องจากวิธีเดียว ซึ่งในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์นั้น ควรฝึกฝนให้นักเรียนไม่ยึดติด ให้นักเรียนมองเห็นวิธีการใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากการน าเสนอวิธีการของกลุ่มอ่ืนๆ จนน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขส าหรับการประเมินผลงานของกลุ่ม
ตนเอง สอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น. 239 – 240) ที่กล่าวว่า อุปสรรคในตัวบุคคลที่สกัด
กั้นความคิดสร้างสรรค์ คือ การที่บุคคลยึดติด ไม่ยืดหยุ่น ติดยึดกับโครงสร้าง หน้าที่ บทบาทเดิมๆ ของสิ่ง
ต่างๆ ว่าเคยเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น ท าให้บุคคลคิดแบบเดิมๆ ไม่ยอมมองเห็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม จากที่กล่าวมาจึงอาจท าให้องค์ประกอบด้านความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนเพิ่มข้ึนน้อยที่สุด 

ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม Model – Eliciting Activities เพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้
เพ่ิมสูงขึ้นได้โดยสามารถพัฒนาได้ทั้ง 3 องค์ประกอบ เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้
เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถและใกล้เคียงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนได้ร่วมกันคิดเพ่ือแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดโดย
ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลงานของนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ร่วมกับการประเมินทั้งจากตนเองและผู้อ่ืนซึ่งท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเน้นกิจกรรมที่สามารถต่อยอดกระบวนการคิดซึ่งท าให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัญหาที่คล้ายกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการ
ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ท าให้การพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถตอบสนองต่อความคิด ความรู้สึกและความต้องการ
ของนักเรียนซึ่งล้วนมีส่วนส าคัญต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนทั้งสิ้น ดังนั้น 
ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่า ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม Model – Eliciting Activities เพ่ือ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได ้
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า การท างานร่วมกันของนักเรียนช่วยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน และท าให้นักเรียนสามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหาได้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการน าทฤษฎีหรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกันมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. จากงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบด้านความคิดยืดหยุ่นมีคะแนนเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด ดังนั้น
จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ในองค์ประกอบด้านความคิดยืดหยุ่น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้ โปรแกรม Model – Eliciting 
Activities เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์นี้ส าเร็จ และควรมีการศึกษาพัฒนาการของ
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 
 

วัตถุประสงค์  
ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา  

4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา 
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)  
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Academic Article)  
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)  
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)  
6. กรณีศึกษา (Case Study)  

 

ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ  
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ 

ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)  
2. ส่วนประกอบของบทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง 
 

หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Arthurs 
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ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพ่ือให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้  

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จ านวนไม่เกิน 15 หน้า  
 

2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0 
นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว  

 

3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ  
 

4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ ก าหนดดังนี้  
o ชื่อเรื่อง (Title)  

 – ชื่อเรื่องภาษาไทย ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
 – ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
 – ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point 

ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E – Mail ที่ติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
 – ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงาน

ของผู้นิพนธ์ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
o บทคัดย่อ (Abstract)  

 – หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
 – เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรก

จดัย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิด
ซ้าย ตัวธรรมดา  

o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าท่ีเกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 ค า ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง  
 – หัวข้อใหญ่ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
 – หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา  
 – เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว 

ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย  
o ค าศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  

 – ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่น ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อ่ืน  
 – ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
 – ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความ

บรรยายภาพ ก าหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
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 – ชื่อตารางประกอบจัดอยู่เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง ใช้ค าว่า ตารางที่ ต่อด้วย
หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด  16 point ตัว
ธรรมดา  

 – บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา

ของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ 

APA (American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
บทความวารสาร 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า. 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นเมื่อ..... จาก  
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, volume 

number. Retrieved month day, year, from http://www.someaddress.com/full/url/. 
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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