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Editor’s talk
บทบรรณาธิการ
วารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา (Journal of Educational Measurement) ฉบั บ นี้ จั ด ท าโดย
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวัดประเมินและการพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา รวมถึง
ประเด็นการวิจัยเชิงประเมินโครงการของโรงเรียน โดยใช้แนวคิดต่างๆ เข้ามาให้เกิดประโยชน์
หัวเรื่องบทความในวารสารฉบับนี้มีดังนี้ บทความวิชาการ 2 เรื่อง คือ (1) การคิดเชิงประเมิน
และ (2) แนวคิดการสร้างแบบวัดด้ วยเทคโนโลยีดิจิทัล บทความวิจัย 6 เรื่อง คือ (1) การพัฒนาตัวบ่งชี้
และแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ (2) ผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
ความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี (3)
การพัฒนาสื่อการสอนวีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
(4) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5) การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการ
วิ่ง และ (6) ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส าหรั บ ฉบั บ ที่ แ ล้ ว วารสารได้ เน้ น เรื่อ งแนวทางการวัด ประเมิ น และการพั ฒ นาเครื่ องมื อ วั ด
ประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินโครงการ ฉบับนี้ ยังเป็นเรื่องทางการวัดประเมินและการพัฒนา
เครื่องมือวัด การประเมินผล การวิจัย รวมถึงผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู เพราะทางทีมบรรณาธิการ
วารสารได้เล็ งเห็ น ถึงประโยชน์ ที่ได้มี ส่ ว นร่ว ม ในการสนั บสนุน ให้ มี การตีพิ มพ์ เผยแพร่บ ทความที่จ ะ
สามารถนาแนวติดต่างๆ ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่
สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย
บรรณาธิการ
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โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี
เบญจนาฏ ใจบุญ, สุเมษย์ หนกหลัง, และนฤมล พระใหญ่
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จิรัสยา นาคราช
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ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิภาดา กาลถาง, มนัสนนท์ หัตถศักดิ์, และปวีณา อ่อนใจเอื้อ
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การคิดเชิงประเมิน
Evaluative Thinking
พินดา วราสุนันท์ 1 สมพร วันประกอบ 2 สรัญญา จันทร์ชูสกุล
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บทคัดย่อ
การประเมินนับเป็นกระบวนการดาเนินงานที่สาคัญของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมี
เป้ าหมายเพื่ อพัฒ นากระบวนการดาเนิ นงานของหน่ว ยงานอย่างต่ อเนื่อง แนวคิดในการสะท้ อนการ
ดาเนินงานดังกล่าวว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่คือ การคิดเชิงประเมิน (Evaluative Thinking) ซึ่งแนวคิดนี้
เป็นการต่อยอดจากแนวคิดการสร้างความสามารถทางการประเมิน (Evaluation Capacity Building :
ECB) ในบริบ ทของต่ างประเทศเริ่ มมี การนาแนวคิ ดดั งกล่ าวมาใช้ ในการวางแผนการดาเนิ น งานให้ มี
คุณ ภาพและสะท้ อนกระบวนการท างานรวมถึงข้อค้น พบทางการประเมิน เพื่ อนาไปสู่ การพั ฒ นาการ
ดาเนินงานและการตัดสินใจ บทความฉบับนี้จึงต้องการจุดประกายให้ผู้อ่านได้ลองนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้
พัฒนากระบวนการดาเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยในบทความผู้เขียนได้กล่าวถึง
ความหมายและหลักการของการคิดเชิงประเมิน กระบวนการคิดเชิงประเมินและกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงประเมิน
คาสาคัญ : การคิดเชิงประเมิน
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Abstract
Evaluation is an important work process for both public and private organizations,
which aims at continuously developing an organization's work process. A concept of
reflection on the effectiveness of a work process is evaluative thinking which is
developed from Evaluation Capacity Building (ECB). In foreign contexts, the concept has
been used for planning a quality work process and reflecting a work process as well as
evaluation findings, leading to the development of a work process and decision making.
This article aims at encouraging readers to apply the above-mentioned concept to the
development of their organizations' work processes to achieve more effective work
processes. In this article, the writer explained the meaning and principles of evaluative
thinking, the evaluative thinking process and strategies for promoting evaluative thinking.
Key Word: Evaluative Thinking

บทนา
การประเมินนับเป็นกระบวนการดาเนินงานที่สาคัญของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมี
เป้ าหมายเพื่อพัฒ นากระบวนการดาเนิ นงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง แต่คาถามคือเราจะทราบได้
อย่างไรว่ากลยุทธ์การดาเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพเราจะประเมินคุณค่าและคุณภาพการทางานได้อย่ างไร
รวมถึงสิ่งที่เราทาไปนั้นจะดีหรือไม่ การจะตอบคาถามดังกล่าวได้จาเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ตลอดจนการกากับติดตามข้อมูล โดย Levine (2014 อ้างถึงใน Grino, Levine, Porter และ
Roberts, 2014: 4-5) กล่ า วว่ า การจะสร้ า งความมั่ น ใจว่ า กระบวนการดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
จาเป็ นต้องใช้การสะท้อนการดาเนิ นงานเกี่ยวกับบริบท กิจกรรมและผลลัพธ์ ซึ่งความสามารถในการ
สะท้อนการดาเนินงานดังกล่าวคือ การคิดเชิงประเมิน (Evaluative Thinking) จะช่วยให้เราเห็นว่าอะไรที่
ยังไม่พบในการพัฒนาหรือดาเนินงาน ทั้งนี้ความสามารถในการบริ หารองค์กรได้ตรงตามเป้าหมายและ
พันธกิจนั้นต้องอาศัยการคิดเชิงประเมิน (Baker และ Bruner, 2012: 2) สรุปได้ว่า การคิดเชิงประเมิน
เป็ น จุ ดเริ่ม ต้น ที่ ทาให้ การประเมิน ดีมี คุณ ภาพ (Buckley และคณะ, 2015: 378) ซึ่งเป็ นแนวคิ ดที่ต่ อ
ยอดจากแนวคิ ด การสร้ า งความสามารถทางการประเมิ น (Evaluation Capacity Building:ECB)
ที่หมายถึงกระบวนการออกแบบเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และเจตคติต่อการประเมินของบุคคล กลุ่มบุคคล
และองค์กรเพื่อสามารถทาการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พินดา วราสุนันท์, 2559: 216-217)
ทั้งนี้การสะท้อนการดาเนินงานว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ก็คือแนวคิดการคิดเชิงประเมินนั่นเอง ใน
บริบ ทของไทยนั้ นเริ่มมีการใช้แนวคิดการสร้างความสามารถทางการประเมินมาใช้ทางการศึกษา โดย
Varasunun (2013: บทคัดย่ อ) ใช้แนวคิดการสร้างความสามารถทางการประเมินร่วมกับแนวคิดมิตร
วิพากษ์พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในการสร้างข้อสอบ ผลการวิจัยพบว่าครูมีความรู้และ
ทักษะการสร้างข้อสอบสูงขึ้น เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายครู ต่อมาโรสนี จริยะมาการ,
สุวิมล ว่องวาณิช และ สร้อยสน สกลรักษ์ (2016: บทคัดย่อ) สร้างความสามารถในการประเมินของครู
เพื่อ พัฒ นาทั ก ษะการสื่ อสารภาษาไทยของนักเรียนโดยใช้แนวคิดประเมิ นแบบเสริม พลั งอานาจและ
กระบวนการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐานผลการเสริมพลังอานาจทาให้ครูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการ
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สร้างข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงการสอนโดยใช้ผลการประเมินและทาให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะ
การสื่อสารภาษาไทยที่ดีขึ้น แต่แนวคิดการคิดเชิงประเมินนั้นยังนับเป็นแนวคิดที่ใหม่สาหรับบริบทของ
ไทย ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงต้องการนาเสนอเกี่ยวกับความหมายและหลักการ กระบวนการคิดเชิง
ประเมิ น กลยุ ท ธ์ แ ละปั จ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง ประเมิ น เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นได้ น าแนวคิ ด ดั ง กล่ า วไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงประเมินเพื่อนาไปสู่การออกแบบและทาการประเมินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายและหลักการของการคิดเชิงประเมิน
การเปรี ย บเทีย บความหมายของการคิดเชิงประเมิน นั้น Archibald และ Buckley (2012: 9)
กล่ าวว่าหากในบริบ ททางการศึกษาคือการคิดวิเคราะห์ แล้ ว ในบริบ ททางการประเมินคือการคิดเชิง
ประเมิน โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการคิดเชิงประเมินไว้หลากหลายดังนี้
Baker และ Bruner (2012: 1-2) กล่ าวว่า การคิ ด เชิ งประเมิ น คื อ แนวทางของการคิ ด การ
ปฏิบัติเชิงสะท้อนซึ่งการคิดเชิงประเมินคือพื้นฐานในการดาเนินการประเมิน หากกระบวนการเก็บข้อมูล
ดาเนินการอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การวางแผนงานนั้นดีขึ้นและการตัดสินใจหากปราศจากการคิดเชิง
ประเมินก็ยากที่องค์กรจะเข้าใจหรือประเมินตนเองเพื่อนาไปสู่กลยุทธ์และการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
Vo (1013: 107) กล่าวว่า การคิดเชิงประเมิน คือ ประเภทหนึ่งของการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาซึ่งนามาใช้ในบริบทของการประเมิน
Patton (2013: 1) กล่ าวว่า การคิดเชิงประเมิน คือ การคิดโดยในเชิงผลลัพ ธ์อย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับ 1) ผลลัพธ์อะไรที่เราคาดหวัง 2) จะทาให้ผลนั้ นสาเร็จได้อย่างไร 3) เหตุการณ์ใดที่จาเป็นต้อง
สร้างขึ้นเพื่อการดาเนินงานในอนาคตและทาการตัดสินใจ และ 4) ผลจะพัฒนาการดาเนินงานในอนาคต
ได้อย่างไร
Levine (2014: 4-5 อ้างถึงใน Grino, Levine, PorterและRoberts, 2014) กล่าวว่าการคิดเชิง
ประเมินคือ การดาเนินงานอย่างเป็นระบบและการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพว่าอะไรคือสิ่งสาคัญเพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจดาเนินการพัฒนาความสามารถนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Buckley และคณะ (2015: 378) กล่าวว่าการคิดเชิงประเมิน คือ การคิดวิเคราะห์ที่นามาใช้ใน
บริบทของการประเมิน เกิดจากความสนใจใคร่รู้และเชื่อในคุณค่าของเหตุการณ์ ประกอบด้วยการถาม
คาถามที่เป็นประโยชน์ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติเชิงสะท้อนและการตัดสินใจเพื่อเตรียม
ดาเนินการโดยมุ่งเน้นในบริบทของการประเมินทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การคิดเชิงประเมิน
คือจุดเริ่มต้นที่ทาให้เกิดการประเมินดีมีคุณภาพ
Buckley, Archibald, Hargraves และ Trochim, 2015 (อ้ า งถึ ง ใน Archibald และคณ ะ,
2016: 119) กล่าวว่า กล่าวว่าการคิดเชิงประเมินถูกประยุกต์ใช้ในบริบทของการประเมินโดยเกี่ยวข้องกับ
การกาหนดเป้าหมาย การถามคาถามเชิงสร้างสรรค์และความเข้าใจที่ลึกซึ้ งขึ้นผ่านการสะท้อนนาไปสู่การ
ตัดสินใจในการเตรียมดาเนินการ
กล่าวโดยสรุป การคิดเชิงประเมิน คือ การคิดอย่างเป็นระบบในบริบทของการประเมินผ่านการ
ปฏิบัติเชิงสะท้อนเพื่อทาความเข้าใจถึงเป้าหมายที่กาหนด การวางแผนการดาเนินงานให้มีคุณภาพ การ
สะท้อนกระบวนการทางานและข้อ ค้นพบทางการประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานและการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้การคิดเชิงประเมินช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการประเมินที่มีคุณภาพซึ่ง Buckley และ
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คณะ (2015: 377) กล่าวว่าที่ผ่านมามีการให้คานิยามของการคิดเชิงประเมินที่หลากหลายซึ่งบางแนวคิด
มุ่งเน้น ที่ระดับ บุคคล แต่บ างแนวคิดพูดถึงในระดับองค์กรด้วย นอกจากนี้เขาเห็ นว่าไม่ควรนาแนวคิด
ดังกล่าวไปจากัดในกิจกรรมเฉพาะในการประเมินเท่านั้น แต่ควรนาไปใช้ในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการ
ทางานในองค์กร ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นด้วยว่าสามารถนาแนวคิดการคิดเชิงประเมินไปประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการทางานขององค์กรที่ไม่ใช่ในบริบทของการประเมินเท่านั้น ควรพัฒนาการคิดเชิงประเมินทั้งใน
ระดับบุคคลและองค์กรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย/พันธกิจที่
องค์กรกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การคิดเชิงประเมินต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทักษะที่มี
มาแต่กาเนิดผู้คิดเชิงประเมินต้องมีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นทางานเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึง
หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงประเมินร่วมกัน (Archibald และ Buckley,
2012: 13 และ Buckley และคณะ, 2015: 380-381) ดังนั้นในหัวข้อถัดไปผู้เขียนนาเสนอถึงกระบวนการ
คิดเชิงประเมิน โดยมีรายละเอียดดังแสดง

กระบวนการคิดเชิงประเมิน
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนสามารถสรุปกระบวนการคิดเชิง
ประเมิน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุสมมติฐาน 2) กาหนดแผนงาน 3) ดาเนินการ 4) วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผลและ 5) ใช้ข้อค้นพบทางการประเมินดังนี้ (Baker และ Bruner, 2012: 1-2; Archibald
และ Buckley, 2012: 9-10; Levine, 2014: 4-5 อ้ า งถึ ง ใน Grino, Levine, Porter และ Roberts,
2014 และ Archibald และคณะ, 2016: 119-127)
ขัน้ ตอนที่ 1 ระบุสมมติฐาน กาหนดเป้าหมายด้วยการตั้งคาถามเชิงสร้างสรรค์โดยผ่าน
กระบวนการไตร่ตรองแล้วซึ่งเป็นคาถามที่สามารถตอบได้จากข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดแผนงานที่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลที่ต้องการขอบเขตที่ศึกษาและวิธีการที่ใช้
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการทาความเข้าใจบริบทโดยบุคลากรใช้ทักษะการประเมินในการเก็บข้อมูล
และที่สาคัญคือกระบวนการสะท้อนการดาเนินงาน เช่น จากการพูดคุย
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลทั้งนี้ควรพิจารณาการดาเนินงานว่าอะไรที่ยังไม่ชัดเจน
หรือไม่
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ข้อค้นพบทางการประเมินเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจตลอดจนพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
ทั้งนี้องค์กรสามารถนากระบวนการคิดเชิงประเมินดังกล่าวกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ระบุความต้องการจาเป็นและกาหนดระดับความสามารถก่อนการอบรม ประเมินการดาเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากร และเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วสามารถนาสารสนเทศไปวางแผนการฝึกอบรมในอนาคต
หรือการดาเนินงานด้านการจัดการ การเงิน นโยบาย ทั้งนี้ทัศนคติและความเชื่อมโยงการดาเนินงานคือ
กุญแจสาคัญหลักในการดาเนินการและต้องมีความยืดหยุ่นในการถามคาถาม (Levine, 2014 อ้างถึงใน
Grino, Levine, Porter และ Roberts, 2014: 4-5) ซึ่ ง Baker และ Bruner (2012: 3-5) ได้ ก าหนด
ตัวบ่งชี้การคิดเชิงประเมินในระดับองค์กรที่ครอบคลุมการบริหารงานทุกส่วนงานดังแสดงในตารางที่ 1

หน้า 4

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 97 มกราคม-มิถุนายน 2561

ด้าน
พันธกิจ
องค์กร

ตัวบ่งชี้การคิดเชิงประเมิน
องค์กรใช้การคิดเชิงประเมินในการ
- พัฒนาพันธกิจที่เฉพาะเจาะจงจากฐานขององค์กร
- ทบทวนพันธกิจโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเข้ามาพิจารณาความเหมาะสม
- ประเมินความสอดคล้องระหว่างโปรแกรมและพันธกิจ
- ดาเนินการปรับปรุงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
การวางแผน - มีการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
กลยุทธ์
- มีปัจจัยนาเข้าจากผู้ที่มีส่วนได้เสียหลักเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางโดยใช้กลยุทธ์เชิง
ประเมิน เช่น การสัมภาษณ์ สารวจ
- ประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์โดยดึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินถึงความ
เหมาะสม
- ใช้แผนกลยุทธ์สู่การตัดสินใจ
ผู้นา
ผู้นาองค์กรใช้ ET ใน
- ใช้ข้อค้นพบการประเมินในการตัดสินใจ
- ให้การประเมินเป็นสิ่งสาคัญในการวางแผน
- ใช้การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในการประเมิน
- จูงใจให้บุคลากรใช้กลยุทธ์การประเมิน
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับข้อค้นพบการประเมิน
- ใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการประเมินและ ET
- ใช้ข้อมูลกาหนดเป้าหมายและประเมินความสามารถของบุคลากร
- ให้ความสาคัญกับการประเมินในการวางแผนความสาเร็จในทุกระดับ
การปกครอง ในองค์กรเป็นที่ซึ่ง
- คณะกรรมการใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกาหนดเป้าหมาย แผนงาน ทิศทาง/กลยุทธ์
- คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมาย แผนงาน
- มีการดาเนินงานที่เป็นระบบ กาหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการประเมินความสามารถของหัวหน้างานจากเป้าหมาย/แผนงาน
- คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าขององค์กรเมื่อเทียบกับแผนการเงินระยะยาว
- คณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าขององค์กรเทียบกับผลการประเมิน
การเงิน
- มีการวางระบบข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมแก่พนักงาน/สมาชิกเพื่อให้แน่ใจว่าการ
ตัดสินใจทางด้านการเงินถูกต้อง
- งบประมาณดาเนินงานที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสาหรับทุกโปรแกรม มีการระดมทุนและ
ระบุแหล่งเงินทุนโดยมีการทบทวนสม่าเสมอ
- มีการตรวจสอบต้นทุนต่อหน่วย
- สถานะทางการเงินได้รับการประเมินเป็นประจา (อย่างน้อยไตรมาส)โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง
- รายได้และรายจ่ายสิ้นปีได้รับการคาดการณ์เป็นระยะเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ
- งบการเงินจัดทาขึ้นโดยเปรียบเทียบกับความจริงและความเข้าใจด้านการเงิน
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ตัวบ่งชี้การคิดเชิงประเมิน
- มีการตรวจสอบว่าข้อมูลทางการเงินถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
- มีการทบทวนความต้องการด้านงบประมาณทุกปี
- มีแผนระบุการดาเนินการเพื่อลดการสูญหายในการระดมทุน
การระดม
องค์กรใช้การคิดเชิงประเมินเพื่อ
กองทุน
- ดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนากองทุน
- จัดทาแผนพัฒนากองทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตาม ทบทวนและประเมิน
แผนงาน
- มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการในการเขียนข้อเสนอ
- ประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากกิจกรรมการระดมทุน
การพัฒนา - ระบุช่องว่างการบริการชุมชนอย่างมีระบบ
หน่วยงาน - ประเมินหน่วยงานเครือข่ายทางการค้าว่ามีความสามารถในการสร้างธุรกิจประเภทใหม่
เครือข่าย
หรือไม่
ทางการค้า - วิจัยธุรกิจใหม่ๆที่มีโอกาสสร้างงาน
- พัฒนาโครงการใหม่ที่ได้จากผลการศึกษาช่องว่าง
เทคโนโลยี - มีการประเมินสถานะเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบารุงรักษา/การอัพเดทเทคโนโลยี
และการ
- มีระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยซอฟแวร์ที่สามารถใช้ในการจัดการและวิเคราะห์
ฝึกอบรม
ประมวลผลได้ เช่น Excel SPSS
- ระบบเทคโนโลยีให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพธ์ของลูกค้า
- ระบบเทคโนโลยีให้ข้อมูลเพื่อประเมินการจัดการองค์กร
- ระบบเทคโนโลยีได้รับการประเมินสม่าเสมอ
- ความต้องการด้านเทคโนโลยีได้รับการประเมินอย่างสม่าเสมอ
ปฎิสัมพันธ์ - มีการประเมินความต้องการจาเป็นของลูกค้า และออกแบบการให้บริการที่ตอบสนอง
ของลูกค้า
ความต้องการ
- มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่าเสมอและนาข้อเสนอแนะการบริการไป
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
การตลาด
องค์กรใช้การคิดเชิงประเมินโดย
และการ
- จัดทาแผนการตลาดและการสื่อสารที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อช่วยให้
ติดต่อสื่อสาร องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย
- มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและมีการประเมินแผนการตลาดและการ
สื่อสาร
- มีการประเมินประสิทธิภาพของแผนการตลาดและการสื่อสาร
การพัฒนา - ระบุช่องว่างในการบริการชุมชนก่อนการวางแผนโปรแกรมใหม่
โปรแกรม
- ระบุข้อค้นพบจากการประเมินสู่การวางแผนโปรแกรม
- ดึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายในการพัฒนา/ทบทวนแผนโปรแกรม
- พัฒนาการเขียนแผนโปรแกรมที่มีความเชื่อมโยงกันของแต่ละโปรแกรม
- ติดตามแผนถึงความเป็นไปได้และมั่นใจว่ากลยุทธ์ถูกนามาใช้พัฒนาในโปรแกรม
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ตัวบ่งชี้การคิดเชิงประเมิน
การประเมิน - ทาการประเมินโดยให้ความสนใจในลักษณะ กิจกรรม และผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ถูก
โปรแกรม
เลือก
- ดึงบุคลากร ผู้นาองค์กร ลูกค้าในการพัฒนา/ทบทวนแผนการประเมินรวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โปรแกรมการประเมิน
- แบ่งปันผลการประเมินโปรแกรม ข้อค้นพบ เกี่ยวกับผลลัพธ์ของลูกค้าร่วมกันผู้นา
สมาชิก และผู้ให้ทุน
- ใช้ผลการประเมินโปรแกรมพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
- มั่นใจว่าบุคคลหลักและผู้เชี่ยวชาญทางการประเมินร่วมอยู่ในการประเมินความต้องการ
จาเป็นในองค์กร
- มีการปรึกษาการประเมินเมื่อต้องการ
- จัดเตรียมการฝึกอบรมในการประเมินแก่บุคลากรและมั่นใจว่าการฝึกอบรมเพียงพอต่อ
บุคลากร
การพัฒนา - มีการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
- นาผลการประเมินความต้องการจาเป็นมาพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร
- ประเมินแผนพัฒนาบุคลากร
- เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ประเมินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
- ใช้ผลการประเมินการฝึกอบรมจากบุคลากรวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
ทรัพยากร - ทบทวนกระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
มนุษย์
- ใช้ผลการทบทวนความสามารถสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
- เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
- สารวจความพึงพอใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและใช้ผลนั้นปรับปรุงนโยบาย/
กระบวนการ
การมีส่วน - ประเมินความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม บนฐานของพันธกิจองค์กรและแผนกลยุทธ์
ร่วม
- ระบุความต้องการจาเป็นของการมีส่วนร่วม
- ประเมินการมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอและนาไปกาหนดกลยุทธ์
ที่มา : แปลจาก Baker และ Bruner (2012: 3-5)
ตัวบ่งชี้การคิดเชิงประเมินในระดับองค์กรโดยสามารถนาไปใช้ในการบริหารของทุกส่วนงาน ทั้งนี้
Twahirwa (2014 อ้างถึงใน Grino, Levine, Porter และ Roberts, 2014: 8) กล่าวว่าตัวบ่งชี้การคิดเชิง
ประเมินอาจไม่มีความจาเป็ นแต่เปรียบเสมือนพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้เราตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ได้
บรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งการดาเนินงานจะบรรลุตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้นั้นเกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและผู้บริหารจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการคิด เชิงประเมินให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล
และองค์กร ดังนั้นในหัวข้อถัดไปผู้เขียนนาเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์และปัจจัยเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประเมิน
ดังนี้
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กลยุทธ์และปัจจัยเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประเมิน
Buckley และคณะ (2015: 381-384) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาการคิดเชิ งประเมินคือการ
ให้แต่ละบุคคลทางานร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานทาให้มีความรู้มากขึ้นและสร้างความ
ไว้วางใจต่อกลุ่มผู้เรียนรู้ ทุกระดับต้องสร้างความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้บริหาร สมาชิกในองค์กร
จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้และเกิดวัฒนธรรมการประเมิน ซึ่ง Buckley นาเสนอกลยุทธ์ไว้
6 กลยุ ท ธ์ และแต่ ล ะด้ า นได้ ย กตั ว อย่ า งกิ จ กรรมดั ง นี้ (Bandura, 1977;Foley, 1999; Leeuwis &
Pyburn, 2002 อ้างถึงใน Buckley และคณะ, 2015: 381-382)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เช่น กาหนดโมเดลเชิงเหตุผลในที่ ทางาน สร้างพื้นที่
เพื่อบันทึกคาถามและข้อตกลงและสามารถโพสต์คาถามที่สร้างแรงบันดาลใจ เน้นการเรียนรู้จากโปรแกรม
ที่สาเร็จและประเมินจากสิ่งที่ล้มเหลว
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒ นธรรมของการกาหนดตารางการประชุมที่เน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย
1) การกาหนดสารสนเทศในโมเดลเชิงเหตุผลว่าจะมุ่งเน้นการทางานการประเมินอย่างไร เช่น การจาแนก
ผลลัพธ์ตามความสาคัญของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การใช้คาถามปลายเปิดในการอภิปราย เช่น เราจะ
ตรวจสอบเป้าหมาย/ข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อความถูกต้องได้อย่างไร 3) สนับสนุนการโต้แย้งเชิงวิเคราะห์
และ 4) นาเสนอสื่อเชิงวิเคราะห์
กลยุทธ์ที่ 3 ใช้บทบาทที่หลากหลายวางแผนการประเมิน เช่น ใช้เทคนิค scenario (วิเคราะห์
สถานการณ์ในอนาคต) โดยอาจวิเคราะห์แบบเดี่ยวหรือกลุ่ม ดาเนินการโดยใช้มุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียที่หลากหลาย และทดลองทาการจาลองการประเมิน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาผังความคิดกับเพื่อนร่วมงานโดยสร้างโมเดลความสัมพันธ์ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีการทบทวนเชิงวิเคราะห์กับเพื่อนร่วมงาน โดยทบทวนโมเดลตรรกะกับ
เพื่อนร่วมงาน การกาหนดข้อตกลง/จุดแข็งในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดการสนทนาเชิงวิ เคราะห์
กับเพื่อนร่วมงานและชื่นชมกับมุมมองที่เป็นประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการประเมินด้วยการสร้างโอกาสให้บุคลากรนาเสนอมุมมอง สนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรในรูปแบบไม่เป็นทางการ รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักประเมินภายนอก
นอกจากกลยุ ท ธ์ ดั งกล่ าวช่ ว ยส่ งเสริม การคิ ด เชิ งประเมิ น แล้ ว ยั งมี ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานโดยสามารถสรุปได้เป็น 4 ปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้ (Baker และ Bruner, 2012: 1-2; Levine,
2014 อ้างถึงใน Grino, Levine, Porter และRoberts, 2014: 7)
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนร่วมองค์กร ชุมชน
การสนับสนุนด้านงบประมาณ
2. ปัจจัยเชิงองค์กร โดยมีวัฒนธรรมเชิงองค์กรแห่งการสนับสนุนการสะท้อนและการเรียนรู้ มีกล
ยุทธ์/แผนงานที่ชัดเจน ความเชื่อมโยงของการดาเนินงาน การกากับติดตาม นโยบายสนับสนุนบุคลากรใน
องค์กรและชุมชนในกระบวนการคิดเชิงประเมิน รวมถึงงบประมาณดาเนินงาน
3. ปัจจัยด้านภาวะผู้นาสนับสนุนให้บุคลากรดาเนินงาน กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
4. ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย ทัศนคติของบุคลากร ความเชื่อ ความเต็มใจในการตั้งคาถาม
และดาเนินงาน ความมุ่นมั่นและพยายามค้นหาหลักฐาน ความรู้ของบุคลากรและทักษะการฟัง การมีส่วน
ร่วมและการประเมิน
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สรุป
หากในบริบททางการศึกษาเรานึกถึงการคิดวิเคราะห์แล้ว ในบริบทของการประเมินนักประเมิน
ได้กล่าวถึงการคิดเชิงประเมินนั่นเอง แนวคิดดังกล่าวหมายถึงการคิดอย่างเป็น ระบบในการดาเนินการ
ประเมินผ่านการปฏิบัติเชิงสะท้อนเพื่อทาความเข้าใจถึงเป้าหมายที่กาหนด การวางแผนการดาเนินงานให้
มีคุณภาพ การสะท้อนกระบวนการทางานและข้อค้นพบทางการประเมินเพื่อนาไปสู่การและการตัดสินใจ
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากการสร้างความสามารถทางการประเมิน (Evaluation Capacity Building:
ECB) ผู้อ่านสามารถนาแนวคิดนี้ไปใช้ในทุกบริบท/สาขาไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ใน
ทุกการดาเนินงานแต่เป็นการสะท้อนการดาเนินการประเมิน ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวจะประสบความสาเร็จได้
นั้นต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย โดยสิ่ งสาคัญคือภาวะผู้นาและความตั้งใจจริงของบุคลากรใน
องค์กร รวมถึงแผนงานต้องมีความชัดเจนและมีทรัพยากรตลอดจนงบประมาณสนับสนุน จึงนับเป็นความ
ท้าทายขององค์กรที่ใช้แนวคิดดังกล่าวสะท้อนการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการประเมิน
คือเพื่อพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงแนวคิดการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของการสร้างแบบวัด
ที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ และนาแบบวัดดังกล่าวมาสร้างและเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อดี ข้อจากัด และการนาแบบวัดไปประยุกต์ใช้
คาสาคัญ : การสร้างแบบวัด, การสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีดิจิทัล

Abstract
This article discusses the concept of digital measurement as a whole in the
creation of quality measurement in various forms, and brings this measurement to create
and integrate information with digital technology, advantages, limitations, and
implementation. Measure to apply.
Keyword: Creating a Measurement Form, Creating Measurement Form with Digital
Technology, Digital Technology
บทนา
ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก บางครั้งก็
ทาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร และการส่งต่อผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้
เทคโนโลยียังช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ มากมาย เข่น การส่งจดหมาย การติดต่อสื่อสาร การ
สืบค้น การบันทึกข้อมูล กระบวนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันจึงใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ให้การทางานง่ายขึ้น จัดเก็บและรวบรวมได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีเครื่องมือและซอฟต์แวร์ช่วยในการ
ทางานที่หลากหลาย ในกระบวนการวิจัยก็เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีได้ถูกนามาใช้อานวยความสะดวกใน
หลายขั้นตอนโดยเฉพาะการสร้างแบบวัด ดังนั้น นักวิจัยจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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เพื่อการวิจัยและการสร้างเครื่องมือวิจัยรู ปแบบต่าง ๆ มากขึ้น แนวคิดการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักวิจัยควรให้ความสาคัญและฝึกปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากใน
อนาคตการใช้แบบวัดดิจิทัลจะมีบทบาทสาคัญต่อการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นซึ่งจะ
เป็นมูลค่าเพิ่มหรือต่อยอดจากความรู้หรือความเชี่ยวชาญเดิมของผู้สร้างและหาคุณภาพแบบวัด
การสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สร้างจะต้องศึกษา ทดลอง และฝึกปฏิบัติ
ซึ่งในบทความนี้มีขอบเขตของการนาเสนอแนวคิดและขั้นตอนการสร้างแบบวัดที่มีคุณภาพ ประเภทของ
แบบวัดจาแนกตามลักษณะของการวัด เทคโนโลยีดิจิทัลกับการสร้างแบบวัด และการประยุกต์ใช้แบบวัด
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเก็บ รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อนาเสนอแนวคิดในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจานวนมาก และอยู่ต่างพื้นที่ที่ต้องเดินทางไปเก็บข้อมูล การสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวคิดและขั้นตอนการสร้างแบบวัด
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
วัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะนาไปสู่การสร้างเครื่องมือวัดตามรูปแบบที่เหมาะสมกับการนาไปใช้ใน
การประเมิ น ต่ า งๆ เช่ น การประเมิ น โครงการ การเก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย การส ารวจความคิ ด เห็ น การวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจาเป็น การสังเกตและการสัมภาษณ์ เป็นต้น
ในการสร้ างแบบวัด ต่ างๆ ผู้ ส ร้ างจะต้อ งค านึ งถึ งสิ่ งที่ จะศึก ษาหรือตั ว แปรที่ ต้ องการวัดจะต้ องมีก าร
กาหนดให้ชัดเจน ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบวัดเพื่อให้สามารถวัดและเก็บข้อมูลได้ตรงกับความต้องการให้
มากที่สุด โดยทั่วไปการสร้างเครื่องมือวัดจะมีขั้นตอนการสร้างแบบวัด 7ขั้นตอน ดังนี้ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบวัด
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1. การกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือตัวแปร หรือสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน กาหนดเป็น
คาอธิบายหรือนิยามศัพท์เฉพาะเชิงพฤติกรรมหรือเชิงปฏิบัติที่แสดงออกและสามารถกาหนดมาตรวัดได้
ตามลักษะของการวัด 3 กลุ่ม ได้แก่ การวัดความรู้ (Knowledge) การวัดทัศนคติ (Attitude) และการวัด
ทักษะ (Skills) เพื่อนาไปสู่การกาหนดองค์ประกอบและโครงสร้างตามแนวคิดทฤษฎีที่นามาเป็นกรอบใน
การสร้างเครื่องมือวัด
2. เลือกชนิดหรือรูปแบบของเครื่องมือวัดที่จะสร้าง โดยต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับสิ่งที่
จะวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างให้มากที่สุดโดยรูปแบบของเครื่องมือวัดมี
อย่างหลากหลาย เช่น คาถามปลายปิด คาถามปลายเปิด หลังจากนั้น จึงมากาหนดมาตรวัดเช่น ข้อสอบ
แบบอัตนัยและปรนัย แบบวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า
3. จัดทาแผนผังแบบวัด (Test Blueprint) เพื่อเป็นการวางแผนการสร้างแบบวัดให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ที่จะวัดให้มากที่สุด และง่ายต่อการตรวจสอบความครอบคลุมและคุณภาพของแบบวัด การ
กาหนดข้อคาถามเชิงบวกและข้อคาถามเชิงลบ เป็นต้น
4. การร่างข้อคาถามตามแผนผังแบบวัด
5. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
คน 5 คน หรือ 7 คน เพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อคาถาม (IOC: Items of Congruence) ให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพ .50 ขึ้นไป ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพก่อนนาแบบวัดไปทดลอง
ใช้ในชั้นตอนไป
6. นาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try Out) และปรับปรุงคุณภาพของแบบวัด กรณีเป็นเครื่องมือวัด
ทางการวิจัยที่ต้องหาคุณภาพเครื่องมือวัด โดยการเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างมากที่
สุดแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยเครื่ องมือวัดที่ดีจะต้องมีความเที่ยง(Validity)ความยากง่าย(Difficulty) ความ
มีอานาจจาแนก(Discrimination) ความเชื่อมั่น(Reliability) ความเป็นปรนัย (Objectivity) และความมี
ประสิทธิภาพ(Efficiency) (อรพินทร์ ชูชม. 2554: 9)
7. นาเครื่องมือวัดไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยปกติการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการพิมพ์เป็น
กระดาษและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหรือผู้ช่วยเก็บข้อมูล
ประเภทของแบบวัดจาแนกตามลักษณะของการวัด
ในการสร้างเครื่องมือวัดผู้สร้างและออกแบบจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดให้ชัดเจนและ
ทราบว่าสิ่งที่ต้องการวัดเป็นข้อมูลลักษณะใด จากนั้นจึงเลือกทฤษฎีหรือหลักการที่นามาเป็นโครงสร้างใน
การออกแบบเครื่องมือวัด เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบความครอบคลุมและคุณภาพของเครื่องมือวัดการสร้าง
เครื่องมือวัดตามลักษะของการวัด 3 กลุ่ม ได้แก่ การวัดความรู้ (Knowledge) การวัดทัศนคติ (Attitude)
และการวัดทักษะ (Skills)
1. แบบวัดความรู้(Knowledge) การสร้างแบบวัดความรู้เป็นการสร้างแบบวัดที่ต้องการคาตอบ
ด้านสติปัญญา ได้แก่ ข้อสอบวัดผลต่างๆ ที่ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ซึ่งโดยทั่วไปการ
กาหนดองค์ประกอบของการวัดจะใช้แนวคิดของบลูม (Bloom’sTexonomy) มาเป็นกรอบในการสร้าง
เครื่องมือวัด และทาเป็นแผนผังแบบวัด (Blue Print) บทความนี้จึงนาเสนอตัวอย่างแผนผังแบบวัดตาม
แนวคิ ด ของบลู ม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (Bloom’s TexonomyRevised) (Krathwohl. 2002,Bloom. 1956,
Anderson &Krathwohl. 2001)
หน้า 12
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คากริยาที่ใช้ในการสร้างแบบวัด
จัดเรียง, กาหนด, หา, ระบุ, ฉลาก, รายการ, จับคู,่ ชื่อ, จดจา, จา, ท่อง, ทาซ้า,
เรียงลาดับ, บอก, เขียน
จาแนก, แยกแยะ, เปิดเผย, สรุป, สาธิต, อธิบาย, อภิปราย, บรรยาย, ระบุคาจากัด
ความ, ค้นหา, แปลความหมาย, ทานาย, รับรู้, รายงาน, เลือก, สรุป, แปล
ใช้, เลือก, แสดงให้เห็นถึง, ประดิษฐ์, จ้าง, อธิบาย, ตีความ, แก้ไข, ดาเนินการ,
ผลิต, เลือก, กาหนดเวลา, ร่าง, แสดง, แก้, ใช้
วิเคราะห์, ประเมิน, จัดหมวดหมู่, เปรียบเทียบ, เปรียบเทียบ, วิพากษ์วิจารณ์,
แยกแยะ, เปรียบเทียบ, ความแตกต่าง, วิพากษ์วิจารณ์, แยกแยะ,
ประเมิน, ตัดสิน, โต้แย้ง, เข้าถึง, เลือก, สรุป, ป้องกัน, ประเมิน, ประมาณค่าตัดสิน,
เลือก, สนับสนุน, ให้คุณค่า
ประกอบ, สร้าง, สร้าง, ออกแบบ, พัฒนา, คิดค้น, กาหนด, สร้าง, รวม,
บูรณาการ,คิดค้น

ตัวอย่าง ตารางแผนผังแบบวัด (Test Blueprint) กรณีต้องการออกข้อสอบที่มีข้อคาถามที่ใช้จริง
จานวน 10 ข้อ แต่ต้องออกข้อคาถาม 3 เท่าของข้อคาถามที่ต้องการใช้จริงจึงออกข้อคาถาม จานวน 30
ข้อ ผู้สร้างแบบทดสอบจะต้องกาหนดว่าข้อใดเป็นคาถามเชิงบวก และคาถามเชิงลบ ลงในตารางแผนผัง
แบบวัด นอกจากนี้ถ้าเป็นแบบทดสอบที่มีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ จะต้องจาแนกตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ดังตัวอย่าง
ตาราง 1 ตัวอย่าง ตารางแผนผังแบบวัด (Test Blueprint) ตามแนวคิดของบลูมฉบับปรับปรุง
องค์ประกอบ
คาถามข้อที่ (เชิงบวก)
คาถามข้อที่ (เชิงลบ)
ความรู้ความจา (Remembering)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 1, 5, 9.
2, 3,
วัตถุประสงค์ข้อ 2 15, 18
10
ความเข้าใจ (Understanding)
วัตถุประสงค์ข้อ 3 4, 6, 7, 19
8
การนาไปใช้ (Applying)
วัตถุประสงค์ข้อ 4 11, 12, 13, 20, 21
14,16, 23
การวิเคราะห์ (Analyzing)
วัตถุประสงค์ข้อ 5 22, 24
25.26
การประเมิน (Evaluating)
วัตถุประสงค์ข้อ 6 27, 28, 29
การสร้างสรรค์ (Creating)
วัตถุประสงค์ข้อ 7 30
หน้า 13
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2. แบบวัดทัศนคติ (Attitude) เป็นแบบวัดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือคุณลักษณะทางจิตใจซึ่ง

เป็นคุณลักษณะภายในจิตใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย เป็นต้น โดยมีแนวคิดในการสร้างแบบวัด 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านการู้คิด
(Cognitive Component)ด้ า นความรู้ สึ ก (Attitude Component) และด้ า นพฤติ ก รรม(Behavioral
Component)โดยลักษณะของแบบวัดที่นิยมใช้จะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5-10 ระดับ
ตาราง 2 ตัวอย่าง ตารางแผนผังแบบวัด (Blue Print) ทัศนคติ
องค์ประกอบ
คาถามข้อที่ (เชิงบวก)
ด้านการู้คิด(Cognitive Component)
1,2,3,4
ด้านความรู้สึก(Attitude Component)
5,9,10
ด้านพฤติกรรม(Behavioral Component)
12,13

คาถามข้อที่ (เชิงลบ)
6,7,8
11
14,15

3. แบบวัดทักษะ (Skills) เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้ในการประเมินด้วยการสังเกตโดย

การกาหนดนิยามและเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับขั้น ดังตัวอย่างการประเมินทักษะการออกกาลังกาย
อย่างถูกวิธี
ระดับคะแนน
ทักษะที่แสดงออก
1
มีการออกกาลังกายไม่ถึง 30 นาที
2
มีการออกกาลังกายตั้งแต่การอบอุ่นร่างกาย (Worm Up)
การออกกาลังกาย ไม่ถึง 30 นาที
3
มีการออกกาลังกายตั้งแต่การอบอุ่นร่างกาย (Worm Up) การออกกาลัง กาย
และการยึดเหยียดกล้ามเนื้อ (Cool Down) ไม่ถึง 30 นาที
4
มีการออกกาลังกายตั้งแต่การอบอุ่นร่างกาย (Worm Up)
การออกกาลัง กาย (Cool Down) 30 นาที
5
มีการออกกาลังกายตั้งแต่การอบอุ่นร่างกาย (Worm Up)
การออกกาลัง กาย และการยึดเหยียดกล้ามเนื้อ (Cool Down) 30 นาที
เทครนรลยีดิจิทัลกับการสร้างแบบวัด
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างแบบวัดรูปแบบต่างๆ ในด้านการนาไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลอาจแบ่งตามเทคนิคการสร้างแบบวัดได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Technology)
และเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น(Application Technology)โดยมีขั้นตอนการสร้างและนาไปเก็บรวมรวม
ข้อมูล 4ขั้นตอน ดังภาพ
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แบบวัดที่มีคุณภาพ
เลือกเทคโนโลยีการสร้างแบบวัด
สร้างและทดสอบแบบวัด
ส่งช่องทางการเข้าถึง

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดดิจิทัล
1. แบบวัดที่มีคุณภาพ คือการนาแบบวัดที่ได้ออกแบบและหาคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรียบร้อยแล้วมาจัดหมวดหมู่เพื่อออกแบบวัดดิจิทัล
2. เลือกเทคโนโลยีที่นามาสร้างแบบวัดว่าจะใช้เทคโนโลยีกลุ่มเมฆหรือเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา งบประมาณ และการนาไปใช้
3. สร้างแบบวัดตามแผนที่วางไว้และทดสอบการเข้าถึงแบบวัด
4. ส่งช่องทางการเข้าถึงแบบวัด (Share) ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วย
การส่งลิงค์(Link) หรือรหัสภาพ (QR Code) โดยผู้ตอบสามารถใช้
แอพพลิชั่นในการอ่านรหัสภาพ หรือเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน link ได้ทันที
เทครนรลยีก ลุ่ม เมฆ (Cloud Technology) เป็ น เทคนิ ค การสร้างแบบวัด ที่ ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ไม่จากัดสถานที่และเวลา ลดการใช้คน และการ
ปะทะได้ ดี ตั ว อย่ าง การสร้ า งแบบวั ด ที่ นิ ย มใช้ ได้ แ ก่ แบบฟอร์ม ออนไลน์ ด้ ว ย Google Form หรื อ
Microsoft Form หรื อ JofFormโดยแบบฟอร์มออนไลน์ จะมีรูป แบบให้ เลื อกใช้ที่ห ลากหลายทั้งแบบ
ตัวเลือก แบบเติมคา แบบตอบสั้น แบบประเมินค่า โดยผู้ใช้จะต้องออกแบบให้ เหมาะสมกับแบบวัดที่ได้
ออกแบบไว้ ตัวอย่างแบบวัดที่สร้างด้วย Google Form
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ภาพที่ 3 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
https://goo.gl/forms/y3TvCGfbUZKymazt2

ภาพที่ 4 ตัวอย่าง Link และ QR Code แบบประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ่านได้ด้วย Line Application
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ ได้แก่ Google Form เป็นการทางานและบันทึก
ข้อมูลออนไลน์ ในการสร้างแบบวัดมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสมัครใช้บริการ (Login User) ได้ที่ลิ งค์ https://www.google.co.th หรือถ้ามี gmail
อยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครอีกครั้ง
2) สร้างแบบวัดด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) โดยเลือกผลิตภัณฑ์ของ Google หรือ
https://docs.google.com/forms/u/0/ แล้วจึงเลือกประเภทของแบบวัดตามความต้องการ
Google Form เป็นเครื่องมือสร้างแบบวัดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้เป็นอย่าง
ดี โดยมีรูปแบบการสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ 11 รูปแบบ
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ดังภาพที่ 5 ซึ่งในแบบวัด 1 ชุด สามารถเลือกได้ทุกรูปแบบร่วมกันได้ นอกจากการสร้างแบบวัดที่เป็น
แบบสอบถามแล้ว ในปัจจุบันสามารถสร้างเป็นแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่มีข้อความตอบโต้กับผู้ตอบได้ด้วย
1. ตอบคาถามแบบสั้น ๆ เช่น เติมคา
2. แบบย่อหน้ากรณี ต้องการเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
3. แบบหลายตั ว เลื อ กใช้ เ มื่ อ ต้ อ งการให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว
4. แบบช่ อ งท าเครื่ อ งหมาย (Check List)
เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
5. แบบเลื่อนลงใช้กรณีที่มีตัวเลือกจานวนมาก
เป็ น การประหยั ด พื้ น ที่ เมื่ อ กดปุ่ ม แล้ ว จะมี
ข้อความตัวเลือกปรากฏ
6. แบบอัปโหลดไฟล์ ให้ผู้สอบสามารถส่ง ไฟล์
ในแบบฟอร์มได้
7. แบบสเกลเชิงเส้นเป็นแบบมีค่าน้อยไปมาก
เช่น 1 ถึง 5 หรือที่นิยมเรียกว่า Rating Scale
8. แบบตารางตัวเลือกหลายข้อ
9. แบบตารางกริดช่องทาเครื่องหมาย
10. แบบวันที่ใช้เก็บข้อมูลวันที่
11. แบบเวลาใช้เก็บข้อมูลเวลา

ภาพที่ 5 รูปแบบการสร้างแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลใน Google Form
3) เมื่อเลือกรูปแบบของแบบวัดแล้วนาข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า
0.50 ขึ้นไป มาพิมพ์ใน Google Form
4) นาแบบวัดที่สร้างเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลโดยมี 2 วิธีการ ได้แก่ การส่งลิงค์ (Link)
และการทาเป็นรหัสภาพ (QR Code) โดยเลือกส่ง (Send) สามารถเลือกได้ 4 แบบ คือ การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การส่ง Link และการฝังรหัส ถ้าต้องการเจาะจงผู้ตอบและมีที่อยู่ (Email Address) ให้
เลือกแบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าต้องการส่งแบบวัดแบบไม่เจาะจงเลือกใช้การส่ง Link (ภาพที่ 6)
หรือนา Link มาทาเป็นรหัสภาพด้วย https://www.qr-code-generator.com (ภาพที่ 7) โดยการคัดลอก Link แล้วนามา
วางเพื่อสร้างรหัสภาพ (Create QR Code)
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ภาพที่ 6 การส่งแบบวัดด้วย Link

ภาพที่ 7 การสร้างรหัสภาพ (QR Code)
5) หลังจากเก็บข้อมูลแล้ว คาตอบจากกลุ่มตัวอย่างจะถูกบันทึกให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยดู
ผลได้ทั้งแบบสรุป แบบแยกรายการ และดาวน์โหลดเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางเพื่อนาไปวิเคราะห์เพิ่มเติม
ในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสาเร็จรูปได้ทันที ในการเก็บข้อมูลจะเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกาหนด
ขนาดตัวอย่างของผู้ เก็บรวบรวมข้อมูล หรือจนกว่าจะได้จานวนของกลุ่มที่เป็นตัวแทนของประชากรที่
ศึกษาครบตามที่กาหนด
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ข้อดีของการใช้แบบวัดดิจิทัลด้วยเทครนรลยีกลุ่มเมฆ
1. เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ประหยัดงบประมาณในการจัดพิมพ์แบบวัด ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูล และค่าตอบแทน
ผู้บันทึกข้อมูล
3. ไม่มีข้อจากัดในเรื่องเวลา สถานที่และระยะทาง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จานวนมาก
4. นาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทันทีจากระบบการจัดเก็บข้อมูล
5. ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้ตามเวลาที่สะดวก
6. สร้างได้ง่ายไม่ต้องมีพื้นที่จัดเก็บ ไม่มีค่าใช้จ่าย
7. สามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติสาเร็จรูปได้ทันที
ข้อจากัดของการใช้แบบวัดดิจิทัลด้วยเทครนรลยีกลุ่มเมฆ
1. ผู้สร้างและผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีอุปกรณ์ (Device) และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง
ข้อมูลและการตอบแบบวัด
2. ผู้สร้างต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างแบบวัดรูปแบบต่าง ๆ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่สามารถบังคับหรือตรวจสอบได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบหรือไม่
บางครั้งอาจไม่ได้คาตอบตามจานวนที่ต้องการ
เทครนรลยีแอพพลิเคชั่น (Application Technology)
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นสามารถนามาสร้างเป็นแบบวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีการประเมิน
และรายงานผลได้ตามความต้องการ มีหน้าจอที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจได้ดี แต่มีข้อจากัดในด้านเทคนิค
ที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้คาแนะนาหรือช่วยในการผลิต
ตั ว อย่ า ง แบบวั ด พหุ ปั ญ ญา MIQuiz Applicationเป็ น แบบวั ด ที่ ส ร้ า งโดยโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับสานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแบบวัดความ
ถนัดของบุคคลและสรุปว่าผู้ตอบควรเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาหรือคณะใดบ้างที่เหมาะสมกับตนเอง

ภาพที่ 3 แบบวัดพหุปัญญา MIQuiz Application
ตัว อย่ าง แบบวัดความพึงพอใจ Sumet Applicationเป็ นแอพพลิ เคชั่นที่ใช้ประเมินความพึ ง
พอใจต่างๆ แบบง่าย ด้วยมาตราประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้สัญลักษณ์ภาพแทนคาอธิบาย ทาให้ใช้ง่าย
ผู้ใช้สามารถระบุหัวข้อการประเมินได้ด้วยตนเอง และคานวณค่าเฉลี่ยให้กับผู้ใช้งานได้ทันที
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ภาพที่ 4 ตัวอย่าง แบบวัดความพึงพอใจ Sumet Application
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เช่น Unity
2. นาแบบวัดที่สร้างเรียบร้อย ส่งขึ้นระบบพัฒ นาแอปพลิเคชั่น (Developer) มี 2 รูปแบบคือ
Android และ iOs โดยผู้พัฒนาแบบวัดจะต้องเข้าไปสมัครเป็นผู้พัฒนาและเสียค่าสมัคร
3. สมัคร https://developer.android.com/ มีค่าธรรมเนียม 25 USD หรือประมาณ
875 บาทจ่ายครั้งเดียว รออนุมัติภายใน 24 ชั่ว โมง การอนุมัติของระบบ Android รวดเร็วไม่ยุ่งยาก ไม่มี
ข้อกาหนดเรื่ององค์ประกอบของการทางานในแอปพลิเคชั่นมากนัก
4. สมัคร https://developer.apple.com/ มีค่าธรรมเนียม 99 USD หรือประมาณ 3,465
บาท รออนุ มั ติ ภ ายใน 48 ชั่ ว โมง และทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไขต้ อ งรอครั้ง ละ 48 ชั่ ว โมง และ
แอปพลิเคชั่น 1 แอปพลิเคชั่นต้องมีการทางานอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ จึงจะได้รับการพิจารณา
5. หลังจากระบบอนุมัติผ่านแล้ว ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงบนอุปกรณ์ของตนเอง แล้ว
จึงเปิดใช้งานได้
6. การจัดเก็บข้อมูลของแบบวัดจะจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลที่ผู้พัฒนาออกแบบไว้
ส่ ว นการใช้ ง านการวิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของแอปพลิ เ คชั่ น จะถู ก เก็ บ ไว้ ใ นระบบการพั ฒ นา
(Developer)
ข้อดีของการใช้แบบวัดดิจิทัลด้วยเทครนรลยีแอปพลิเคชั่น
1. แบบวัดมีภาพที่สวยงาม น่าสนใจ ตรงตามความต้องการ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
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แอปพลิเคชั่นส่วนมากจะมีลักษณะเฉพาะ และผู้สร้างหรือพัฒนาแบบวัดจัดทาขึ้นเป็นการเจาะจง
ตามข้อมูลที่ต้องการได้
2. แอปพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบของฐานข้อมูลและสามารถนามาใช้งานได้ทันที
ข้อจากัดของการใช้แบบวัดดิจิทัลด้วยเทครนรลยีแอปพลิเคชั่น
1. ผู้ส ร้างและผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และสั ญ ญาณอินเทอร์เน็ตในการ
เข้าถึงข้อมูลและต้องใช้ Smart Phone ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
2. ผู้สร้างต้องมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการสร้างแบบวัดดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น เช่น การเขียนโปรแกรม กราฟิก การออกแบบหน้าจอ ภาพสามมิติ ฯลฯ และ
ขั้นตอนการสร้างมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการดาวน์โหลดใช้งาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่สามารถบังคับหรือตรวจสอบได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบหรือไม่
บางครั้งอาจไม่ได้คาตอบตามจานวนที่ต้องการ ยุ่งยากต่อการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
สรุป
การสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สร้างแบบวัดหรือนักวิจัยใช้ในการ
สร้างและเก็บรวมรวมข้อมูลที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งการสร้างแบบวัดด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การใช้แบบวัด
ดิจิ ทัล จึงเป็ น อีกทางเลื อกหนึ่ งหรือใช้ควบคู่กับการใช้การพิมพ์แบบวัดด้ว ยกระดาษ จะทาให้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลสมบูรณ์และเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนมาก ผู้เก็บข้อมูลจะลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลได้ทันที ทาให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ได้เป็นอย่างดี โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) จัดหมวดหมู่เพื่อออกแบบวัดดิจิทัล 2) เลือกเทคโนโลยีที่
นามาสร้างแบบวัด3)สร้างแบบวัดตามแผนที่วางไว้และทดสอบการเข้าถึงแบบวัดและ 4) ส่งช่องทางการ
เข้าถึงแบบวัด (Share) ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการสร้างแบบวัดดิจิทัล ผู้สร้างสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ก ลุ่ ม เมฆ และเทคโนโลยี แ อพพลิ เคชั่ น โดยสรุ ป แล้ ว แนวคิ ด การสร้างแบบวัด ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทางเลือกที่มีทั้งข้อดีและข้อจากัดที่ผู้สร้างและผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ความ
เชี่ยวชาญและนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมหรือใช้ในการเสริมร่วมกับการเก็บข้อมูล
แบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และรวดเร็ว
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
(2) พัฒนาเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ตัวอย่างวิจัยคือ นักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่กาลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ใช้วิธีการสุ่ม
อย่ า งง่ า ย (sample random sampling) จ านวน 258 คน เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เป็ น แบบสอบถามความ
ภาคภู มิ ใจในตนเองของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ข้ อ ค าถามมี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่ า 5 ระดั บ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิง ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง การเห็นคุณค่าในครอบครัว และการเห็น
คุณค่าของสังคม และ (2) เครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ มีลักษณะแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 27 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิง
เนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีความตรงเชิงโครงสร้าง (2) มี
ค่ าเท่ ากั บ 11.56 (p = 0 .15, df = 5, GFI = 0.99, AGFI = 0.99 และ SRMR = 0.01) และมี ค่ าความ
เที่ยงอยู่ระหว่าง 0.92 – 0.94
คาสาคัญ: ความภาคภูมิใจในตนเอง/ตัวบ่งชี้/กลุ่มชาติพันธุ์

Abstract
The aims of this research were (1) to develop indicators of self-esteem for ethnic
students and (2 ) to develop the self-esteem scale for ethnic students. The data were
collected via questionnaires from 258 primary school students in Lampang which chosen
by simple random sampling. The research tools were 5 levels ratting scale. The research
results were as follows: 1. There are three indicators of self-esteem for ethnic students
including self-worthiness, family members’ worthiness and social worthiness. And 2.
There are 27 items of self-esteem scale for ethnic students using 5 levels ratting scale.
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The content validity of scales had on the basis of the index of item objective
congruence was 0.60 – 1.00. Regarding to the construct validity of the scales (2 = 11.56 ,
p = 0 . 15, df = 5 , GFI = 0.99, AGFI = 0.99 and SRMR = 0.01), the Cronbach’s alpha
reliability coefficients of the questionnaires ranged from 0.92 to 0.94.
Key word: indicators, self-esteem, ethnic students

บทนา
ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นบุคลิกภาพหนึ่งที่มีความสาคัญและควรพัฒนาให้กับผู้เรียน บุคคลที่
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงจะเป็น ผู้ที่มีความกระตือรือร้น มักประสบความสาเร็จด้านการเรียนและ
สังคม และยังมีลักษณะความเป็นผู้นา กล้าแสดงออก กล้าคิดเห็น ไม่หลีกเลี่ยงปัญหาและไม่หวั่นไหวต่อคา
วิพากษ์วิจารณ์ โดยความภาคภูมิใจในตนเองเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งยังเป็นความต้องการและเป็นสิ่งปรารถนาของบุคคลในสังคมตามลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 5
ขั้น ได้แก่ 1) ความต้องการทางสรีรวิทยา 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 3) ความต้องการความ
เป็นเจ้าของและความรัก 4) ความต้องการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อื่น และ 5) ความต้องการความเป็น
มนุษย์โดยสมบูรณ์ (Maslow, 1970) โดยสรุปความต้องการในแต่ละขั้นเมื่อได้รับการตอบสนองอย่างพึง
พอใจแล้วบุคคลจะเกิดความต้องการในขั้นสูงต่ อไป อย่างไรก็ตามความต้องการความรู้สึกเห็นคุณค่าหรือ
ภาคภูมิใจในตนเองนั้นอยู่ในลาดับความต้องการขั้นที่ 4 นั่นคือความต้องการทางจิตใจในการมีศักดิ์ศรีจาก
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งการมีความภาคภูมิใจในตนเองสู งหรือต่านั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งนี้
สามารถวัดระดับความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียนได้ และผลของการวัดจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียนต่อไป โดยผู้ที่มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองสูงก็ย่อมจะแสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันในบุคคลที่มีระดับความภาคภูมิใจใน
ตนเองระดับต่าก็มักจะประสบปัญหาในการดาเนินชีวิต เห็นได้ว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นเรื่องสาคัญ
เพราะบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความเข้มแข็ง มี
ความสามารถ มีประโยชน์และมีความสาคัญต่อสังคม ในทางตรงข้ามบุคคลที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง
จะรู้สึ ก ว่าตนเองมีป มด้อย ช่ว ยตนเองไม่ได้ รับ รู้ตนเองในทางที่ ไม่ ดี คิดว่าตนไม่ มีป ระโยชน์ สิ้ น หวัง
ประเมินตนเองต่ากว่าผู้อื่น ซึ่งจะส่ งผลต่อการปรับตัวของบุคคลนั้นด้วย ดังนั้นก่อนการพัฒ นาผู้ เรียน
เกี่ยวกับความภาคภูมิใจในตนเองนั้น ครูจะต้ องทราบระดับหรือลักษณะของความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป (Laible et al, 2004; Nuestadt et al, 2006)
การวัดระดับความภาคภูมิใจในตนเองสาหรับผู้เรียนจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้
ความภาคภูมิใจในตนเองเป็ น ตัว ชี้ วัด คนที่จะมีความภาคภูมิใจในตนเอง จะต้องประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความกล้าแสดงออก การยอมรับตนเอง ความมีประสิทธิภาพของตนเอง การยอมรับ
ตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง (Branden, 1998) หรืออาจจะมีปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อระดับความ
ภาคภูมิใจในตนเองเข้ามาเกี่ ยวข้องทาให้ตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองในแต่ละบุคคลต่างกัน (Laible
et al, 2004; Nuestadt et al, 2006) กล่าวได้ว่าการวัดระดับความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียน ต้อง
อาศัยตัวบ่งชี้เพื่อเป็นตัวชี้วัดระดับหรือลักษณะความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งอาจจะมีหลายองค์ประกอบ
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ขึน้ อยู่กับลักษณะความภาคภูมิใจในตนเองที่ต้องการจะวัดรวมถึงบริบทในแต่ละแห่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
อีกด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่ให้
ความสนใจศึกษาความแตกต่างในเรื่องต่างๆ ของคนแต่ละกลุ่มเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒ นากลุ่มคนใน
สังคมนั้นได้อย่างเหมาะสม กลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคเขตภาคเหนือของประเทศไทยมีหลากหลายกลุ่ม เช่น
ชาวไทใหญ่ ลัวะ ละว้า กะเหรี่ยง ปะกาเกอะญอ ปะหล่อง ดารอั้ง ยาง อาข่า ลาหู่ ม้ง ลีซู คะฉิ่น เมี่ยน
เป็นต้น (สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา ลาปางเขต 1) ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักถูกคนในสังคมส่วนใหญ่มอง
ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชายขอบ เนื่องจากระบบความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม
ทาให้ฝ่ายหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนส่วนมากของภูมิภาคครอบงาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น เกิดการดูถูกเหยียดหยามด้วย
การสร้างเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อย การสถาปนาความเป็นศูนย์กลางทางสังคม
วัฒ นธรรม และความรู้ของสังคมไทยพื้นราบที่แตกต่างไปจากสังคมของชนในภูเขา เป็นต้น การศึกษา
ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ และทั ศ นคติ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ข้ างต้ น จึ งเป็ น เรื่อ งที่ นั กวิ ช าการและนั ก วิ จัย ควร
ตระหนักและทาการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มคนในสังคมกลุ่มนี้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาเรื่องความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ที่จาเป็นจะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและทัดเทียมกันกับคนในสังคม
พื้นที่ภาคเหนือหลายโรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษาอยู่รวมกับเด็กนักเรียนทั่วไป จากการ
สอบถามเบื้องต้นกับครูในโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษาอยู่ พบว่า นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โดย
ปกติ จ ะไม่ ค่อ ยมั่ น ใจในตนเอง ไม่ ค่อ ยกล้ าแสดงออก เพื่ อ นนั กเรีย นทั่ ว ไปมัก จะล้ อเลี ย นท าพู ด และ
บางส่วนเกิดความน้อยเนื้อต่าใจ มองตนเองว่าเป็นประชากรรองของประเทศ สาเหตุเหล่านี้ล้วนทาให้
นักเรียนไม่แสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะทาการศึกษาระดับความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียนที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ เหล่านี้ งานวิจัยครั้งนี้
สนใจที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สารสนเทศที่
ได้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ในการวัด ระดั บ ความภาคภู มิใจในตนเองของนั ก เรียนกลุ่ มชาติพั น ธุ์ และจะเป็ น
สารสนเทศพื้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในลาดับต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ของนักเรียนกลุ่มชาติ
พัน ธุ์ โดยเน้ นการสั งเคราะห์ ตัวบ่งชี้จ ากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาการศึกษากับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งนักเรียนในระดับนี้มีโอกาส
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต่างโรงเรียนอยู่เสมอ ทาให้พบปะกับบุคคลที่หลากหลาย และ
จากผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยที่กาลังเข้าสู่วัยรุ่นนี้เริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตนเอง มีการเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่น เกิดความสงสัยในบุคลิกและลักษณะของตน (Robins 2002 cited in Derlega. et al, 2005)
ดังนั้นความภาคภูมิใจในตนเองจึงมีความสาคัญ ทางจิตวิทยายอมรับว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นปัจจัย
สาคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ สังคม และการเรียนรู้สาหรับบุคคล หากบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเอง
มีคุณค่าสูงจะเป็นพื้นฐานของการมองชีวิต สมรรถนะทางสังคมและอารมณ์ที่เกิดจากการเห็นคุณค่าในเอง
ซึ่งจะเป็ น ผลดีกว่ากลุ่มที่ มีลั กษณะไม่มั่นคง และเห็ นคุณ ค่าในตัว เอง เมื่อเติมโตขึ้น จะมีลั กษณะที่ สื บ
เนื่ อ งมาจากพื้ น ฐานทางอารมณ์ ตั้ งแต่ ช่ว งเด็ก ฉะนั้ น เด็ ก วัยก้ าวเข้ าสู่ วั ยรุ่น จาเป็ น ต้ องพั ฒ นาความ
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ภาคภูมิใจในตนเอง เนื่องจากช่วงวัยนี้มีความรู้สึกไวมากในการรับรู้สิ่งต่างๆ และตอบสนองต่อบุคคลที่เข้า
มาสัมพันธ์ด้วย เป็นวัยที่เริ่มมีปัญหา (Chess & Thomas, 1987 cited in Brooks, 1992; Robins 2002
cited in Derlega. et al, 2005) หากสามารถพัฒ นาตัวบ่งชี้เพื่ อเป็นสารสนเทศพื้นฐานในการส ารวจ
ความภาคภูมิใจในตนเอง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการวางแผนพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองให้นักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ในลาดับต่อไป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ตัวแปรความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และและ การพัฒนาตัวบ่งชี้ สามารถสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) หมายถึง ความรู้สึ กที่บุคคลรับ รู้ว่าตนเองมีคุณ ค่า
นาไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง และการยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเองโดยภาพรวม
ในด้านความสามารถ ความสาคัญ และความสาเร็จของตนเอง และแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติใน
แง่บวกที่มีต่อตนเอง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของแต่ละบุคคลว่า ตนมีความสามารถ มีความสาคัญ
และมีคุณค่า การเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงการตัดสินใจของบุคคลต่อ คุณค่าของตนเอง
พร้อมทั้งแสดงถึงเจตคติที่บุคคลนั้นยึดถืออยู่ด้วย การเห็นคุณค่าของตนเองเป็นความพึงพอใจในคุณค่า
และความส าคัญ ของตนเอง รวมทั้งมีบุ คลิกภาพที่เป็นที่ยอมรับของตนเอง รับผิดชอบการกระทาของ
ตนเองต่อบุคคลอื่น Coopersmith (1967; Podesta 2001)
องค์ประกอบของความภาคภูมิใจในตนเอง การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ ความภาคภู มิใจในตนเองพบว่า งานวิจัยส่ ว นใหญ่ ยึดเครื่องมือ วัดของ Cooper Smite (1981) มา
ประยุกต์เป็นเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจของตนเอง โดยตัวอย่างที่ทาการศึกษามีตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงวัย
สูงอายุ ลักษณะองค์ประกอบจะคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของบริบทและวัยที่
ศึกษา ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า สามารถจาแนกองค์ประกอบออกเป็น 3 ลักษณะคือ หนึ่ง
ลักษณะที่เกี่ย วข้องกับ ตัว เอง สอง ลั กษณะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว หรือภูมิห ลั ง และสาม ลั กษณะที่
เกี่ยวข้องกับสังคม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะยึดตัวบ่งชี้หลักของการพัฒนาตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเอง
ของนักเรียนกลุ่ม ชาติพันธุ์ในการศึกษาในลาดับต่อไป
การพั ฒ นาตั วบ่ งชี้ ตัวบ่ งชี้ (index) หมายถึง ตัว แปรที่ ใช้แทนปริมาณการเปลี่ ยนแปลงของ
คุณลักษณะต่าง โดยสารสนเทศที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรืออยู่ในลักษณะของอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณของสองจานวน ซึ่งไม่จาเป็นต้องอยู่ในรูปของอัตราส่วน ตัวบ่งชี้จะทาให้เห็นภาพกว้าง บ่งบอกถึง
สภาพที่ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมที่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เพื่อประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้และใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา ที่ต่างกันเพื่อให้ทราบถึง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษา (Johnstone, 1981; วรรณี แกมเกตุ, 2540; นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2541) Johnstone (1981) ได้สรุปลักษณะของตัวบ่งชี้เพื่อแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนผ่าน คุณลักษณะ
ของตัวบ่งชี้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) สามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งใดหรือสภาพที่ศึกษาอย่างกว้างๆ
ตัวบ่งชี้ที่นามาใช้ในด้านสังคมศาสตร์ 2) มีลักษณะที่แตกต่างไปจากตัวแปร 3) ตัวบ่งชี้จะต้องกาหนดเป็น
ปริ ม าณ ตั ว บ่ ง ชี้ ต้ อ งแสดงสภาพที่ ศึ ก ษาเป็ น ค่ า ตั ว เลขหรื อ ปริ ม าณ 4) เป็ น ค่ า ชั่ ว คราว สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 5) เป็นหน่วยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน สามารถนาสารสนเทศไป
คาดการณ์เพื่อการวางแผนในอนาคต
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วัตถุประสงค์วิจัย
1. พัฒนาตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
2. พัฒนาเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งผู้วิจัยยึด
แนวคิด Maslow (1970), Cooper Smite (1981), Gate (1989), Laible et al (2004), Lawrence
(2000), Judge & Joycy (2001), Jordan et al (2003), Abraham (2008) สาคัญที่ใช้คือ โดยสามารถ
นาแนวคิดดังกล่าวว่าสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยสร้างตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งประกอบไป
ด้วย 3 ลักษณะคือ 1) การเห็นคุณค่าตนเอง 3 ด้าน คือ 1.1) รู้สึกพอใจในความสามารถ 1.2) รู้สึกพอใจใน
ลักษณะทางกายภาพ และ 1.3) มั่น ใจในบุคลิกภาพ 2) การเห็นคุณค่าครอบครัว 3 ด้าน คือ 2.1) รู้สึก
พอใจสถานะภาพของผู้ปกครอง 2.2) รู้สึกดีที่เกิดขึ้นในภูมิลาเนาของตน และ 2.3) รู้สึกพอใจที่ได้รับการ
ดูแลขั้นพื้นฐานจากครอบครัว 3) การเห็นคุณค่าสังคม 3 ด้าน คือ 3.1) รู้สึกดีในสถานะทางสังคมของตน
3.2) การแสดงออกที่ชัดเจนในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3.3) ความรัก ชื่นชม สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตน
ทาให้ได้กรอบโมเดลการวัดความภาคภูมิใจในตนเองดังภาพ 1

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัว
บ่ งชี้ความภาคภู มิใจในตนเองของนั กเรียนกลุ่ มชาติพันธุ์ และ2) พัฒ นาเครื่องมือวัดของการวัดความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่ มชาติพันธุ์ โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพือ่ กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
และเป็นแนวทางในการสร้างตัวบ่งชี้ รวมถึงข้อคาถามเครื่องมือวัดความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาตัวบ่งชี้ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ รายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ร่างตัวบ่งชี้ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยเอกสารส าคั ญ ที่ ใช้ เป็ น พื้ น ฐานแนวคิ ด การร่างตั ว บ่ งชี้ คื อ Maslow (1970),
Cooper Smite (1981), Gate (1989), Heathaerton & Polivy (1991), Heathaerton & Polivy
(1991), Lawrence (2000), Judge & Joycy (2001), Zhang & Postiglione (2001), Jordan et al
(2003), Abraham (2008)
2.2 กาหนดองค์ประกอบความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยผลการสังเคราะห์
จากเอกสาร แนวคิด และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องได้ 3 องค์ประกอบคือ การเห็นคุณ ค่าในตนเอง การเห็ น
คุณค่าครอบครัว และการเห็นคุณค่าสังคม มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 9 ตัว
2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นของตัวบ่งชี้ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
จากสั ง เคราะห์ ตั ว บ่ ง ชี้ ใ นข้ อ 2.2 ผู้ วิ จั ย น าตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัว
บ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเบื้องต้น เพื่อสอบถามความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
2.4 กาหนดนิยามเชิงทฤษฏีและนิยามเชิงปฏิบัติการตัวบ่งชี้ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาเครื่องมือวัดความภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ตามตัวบ่งชี้ที่ได้
พัฒนาขึ้น

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่กาลั งศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดลาปาง
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่กาลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขต
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษาอยู่อย่างน้อยร้อยละ 20 ผู้วิจัยกาหนดขนาด
ตัวอย่างกาหนดขนาดของตัวอย่างวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
และเพื่อลดปัญหาการเบี่ยงแบนจากการแจกแจงแบบโค้งปกติ จึงใช้อัตราส่วนระหว่างขนาดตัวอย่างกับ
พารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าในโมเดล ซึ่งขนาดตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 10 - 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์
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(Hair et al., 2006) การวิจัยครั้งนี้มีจานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าอยู่ 11 พารามิเตอร์ ดังนั้น
ตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 220 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling)

เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ แบ่งเป็น 2
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 ข้อคาถามที่สะท้อนถึงความ
ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อคาถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่าของลิเคิร์ท 5
ระดับ คือ ระดับ 1 หมายถึง ตรงกับ ตนเองน้อ ยที่สุ ด ระดับ 2 หมายถึง ตรงกับ ตนเองน้ อย ระดั บ 3
หมายถึง ตรงกับตนเองปานกลาง ระดับ 1 หมายถึง ตรงกับตนเองมาก และ ระดับ 5 หมายถึง ตรงกับ
ตนเองมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
การน าเสนอสรุ ป ผลการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย แบ่ ง สารสนเทศการน าเสนอออกเป็ น 2 หั ว ข้ อ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ หัวข้อแรก ตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ หัวข้อ
ที่สอง เครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ รายละเอียดของการนาเสนอมีดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ
1) การเห็นคุณค่าในตัวเอง 2) การเห็นคุณค่าในครอบครัว และ 3) การเห็นคุณค่าของสังคม
2. เครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
ครอบคลุม 3 องค์ประกอบคือ 1) การเห็นคุณค่าในตัวเอง 2) การเห็นคุณค่าในครอบครัว และ 3) การเห็น
คุณ ค่าของสั งคม จ านวน 27 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือที่ พั ฒ นาขึ้น เป็ นแบบวัด ที่ มี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ข้อคาถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งอยู่
ในระดับดีมาก การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (2 = 11.56, df = 5, p = 0.15) ซึ่งแตกต่างจาก
ศูน ย์อย่างไม่มีนัยสาคัญ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่
ปรับ แก้แล้ ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าดัช นี รากของค่าเฉลี่ ยกาลั งสองของส่ ว นเหลื อ (RMR) มี
เท่ากับ 0.00 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบใน
รูปคะแนนมาตรฐานของแต่ละองค์ประกอบความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรีย นชาติพันธุ์พบว่า น้าหนัก
องค์ ป ระกอบแต่ล ะองค์ ป ระกอบมีข นาด 0.80 – 0.89 (ดั งภาพ 1) และค่ าความเที่ ยงแบบสอดคล้ อ ง
ภายใน (internal consistency of reliability) โดยการค านวณ สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบาคแอลฟา
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน
ชาติพันธุ์มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.92 – 0.94 โดยตัวบ่งชี้การเห็นคุณค่าตนเองมีค่าความเที่ยงมากที่สุด
เท่ากับ 0.94 รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้การเห็นคุณค่าสังคม และตัวบ่งชี้การเห็นคุณค่าครอบครัว ตามลาดั บ
โดยมีค่าเท่ากับ 0.93 และ 0.92 ตามลาดับ
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ภาพ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัยแยกเป็น 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย หัวข้อตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยคือ หัวข้อแรก ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ หัวข้อ
ที่สอง ผลการพั ฒ นาเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ดัง รายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ผลการพัฒนาตัว
บ่งชี้ความภาคภูมิ ใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1)
การเห็นคุณค่าในตัวเอง 2) การเห็นคุณค่าในครอบครัว และ 3) การเห็นคุณค่าของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีสามเหลี่ยมความเด่นชัดของอัฒมโนทัศน์แห่งตนของ Coopersmith (1967; Podesta (2001) ที่
กล่าวว่าพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งเลือกที่จะกระทาในเหตุการณ์ใด จะมีอิทธิพลต่อผลย้อนกลับ (feedback)
หรื อ ปฏิ กิ ริ ย า (reaction) ที่ รั บ จากคนอื่ น แต่ ว่ าสิ่ งที่ เป็ น ตั ว ก าหนดการเลื อ กแสดงพฤติ ก รรมนั้ น มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับหนึ่งในความสัมพันธ์หลายอัน ระหว่างอัฒมโนทัศน์แห่ง ตน และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรสามส่วนคือ ตนเอง บุคคลรอบข้าง และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น
ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าความภาคภูมิใจของนักเรียนสามารถสะท้อนได้จากตัวบ่งชี้ดังกล่าว อีกทั้ง Lorr &
Wunderlich (1986 อ้างถึงใน ประภาส ณ พิกุล, 2551) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อของบุคคลที่ภาคภูมิใจ
ในตนเองว่าจะประกอบไปด้ว ย 2 องค์ป ระกอบ คือ องค์ป ระกอบด้านความเชื่อมั่น ประกอบไปด้ว ย
ลักษณะต่างๆ เช่น เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง คาดหวังในความสาเร็จ สามารถทาอะไรด้วยความ
ภาคภูมิใจ รู้สึกมั่นใจในตนเอง ประเมิ นตนเองอย่างเชื่อมั่น สามารถทาอะไรได้ตามความต้องการ ได้รับ
การกล่าวถึงแต่สิ่งที่ดี ได้รับการยอมรับ เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่น ประกอบกับการยอมรับและเชื่อมั่นของ
บุคคลที่ตนเองไว้ใจ
2 ผลการพัฒนาเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ เครื่องมือวัด
ความภาคภู มิ ใจในตนเองของนั ก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เป็ น แบบประมาณค่ า 5 ระดั บ ครอบคลุ ม 3
องค์ประกอบคือ 1) การเห็นคุณค่าในตัวเอง 2) การเห็นคุณค่าในครอบครัว และ 3) การเห็นคุณค่าของ
สังคม จานวน 27 ข้อ แบบสอบถามมีความเหมาะสมกับนักเรียน โดยการตรวจสอบคุณภาพของแบบวั ด
อยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ข้อคาถาม
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดตามการยอมรับโดยทั่วไป ส่วนการ
ตรวจสอบคุณ ภาพด้านความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมูล เชิง
ประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของแต่ละองค์ประกอบความภาคภูมิใจใน
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ตนเองของนักเรียนชาติพันธุ์พบว่า น้าหนักองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีขนาด 0.80 – 0.89 และค่า
ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (internal consistency of reliability) โดยการคานวณสัมประสิทธิ์ค
รอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัว บ่งชี้ความภาคภู มิใจใน
ตนเองของนั ก เรี ย นชาติ พั น ธุ์ มี ค่ า ความเที่ ย งอยู่ ร ะหว่ าง 0.92 – 0.94 ซึ่ งสะท้ อ นให้ เห็ น ว่ าแบบวัด มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)

ข้อจากัดของการวิจัย
1. การวิ เคราะห์ ค รั้ งนี้ เป็ น การวั ด ในระดั บ บุ ค คล ไม่ ได้ วิ เคราะห์ จ าแนกตามชาติ พั น ธุ์ และ
ดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเพียง 1 จังหวัดเขตอาเภอเมือง ผลการวิจัยที่ได้จึงยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
หากมีการศึกษาที่วิเคราะห์ในระดับใหญ่ และมีการเก็บรวมรวมข้อมู ลโดยการสุ่มจากพื้นที่วิจัยที่ใหญ่ขึ้น
จะทาให้ทราบสารสนเทศที่ครอบคลุม
2. ตัวอย่างในการวิจัยไม่ครอบคลุมในทุกชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน และบาง
เชื้อชาติมีจานวนน้อย เนื่องจากข้อจากัดด้านการอ่านของนักเรียน จึงทาให้อัตราการตอบกลับที่สมบูรณ์
เป็นไปได้ยากพอสมควร

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอข้ อ เสนอแนะโดยแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 การน าเสนอเกี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และส่วนที่ 2 การนาเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ง
ต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มีระดับความภาคภูมิใจในตนเองระดับปานกลาง
ดังนั้นสถาบันการศึกษาของนักเรียนควรหาแนวทางการพัฒนาหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนชาติพันธุ์
ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อพัฒนาการที่ดีในการแสดงออก และการเรียน
2. การพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชาติพันธุ์ พบว่าความ
ภาคภูมิใจในตนเองมี 3 ตัวบ่งชี้ และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เก็บ
ข้อมูลในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ช่วงวัยใกล้เคียงกัน หรือทาไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับนักเรียนในวัยอื่น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดว่าปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุของความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน
ชาติพันธุ์ โดยทาวิจัยแบบผสมวิธีที่มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศ
เพิ่มเติมว่าความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างไร
2. การวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลกับตัวอย่างวิจัยจากพื้นที่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เพียง
พื้นที่เดียว เพื่อข้อค้นพบที่สามารถอ้างอิงได้ในวงกว้าง การทาวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มขนาดขอบเขตด้าน
ตั ว อย่ างวิจั ย ให้ ค รอบคลุ ม และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น การศึ ก ษาระยะยาวเพื่ อ ดู แ นวโน้ น ของความ
ภาคภูมิใจของนักเรียนชาติพันธุ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพอเพียงแห่ งตนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
พอเพียงแห่งตน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี จานวน
20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีค่าเฉลี่ยความพอเพียงแห่งตนอยู่ใน
ระดับต่าและมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) โปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) แบบวัดความพอเพียง
แห่งตน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังกลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่ม
ตัว อย่ างมี คะแนนเฉลี่ ย ความพอเพี ย งแห่ งตนโดยรวมสู งกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ มเพื่ อ
เสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
คาสาคัญ : กิจกรรมกลุ่ม ความพอเพียงแห่งตน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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Abstract
The purpose of this expremental research were to study and compare
their self-sufficiency of elementary students of Wadsalakhuan (Aupaiphet) school in
Phetchaburi province before and after joining group activities to strengthen their selfsufficiency. The sample group used in the self-sufficiency study was 90 elementary
students from Wadsalakhuan (Aupaiphet) school. The sample group used to participate
in group activities was self-sufficiency of 20 elementary students in Wadsalakhuan
(Aupaiphet) school. The result of the Purposive Sampling, their low self- sufficiency was
low and volunteer to participate in group activities. The research instruments included
the following 1) The Group Activity Program to Enhance Self Sufficiency of elementary
students. 2) The self-sufficiency assessment. Data was analyzed statistically by using
mean and standard deviation. The results of this study revealed the following over all
self-sufficiency of the sample group increased after participation in the program group
activities.
Keyword: group activities; self sufficiency; elementary students

บทนา
การจะพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องพัฒนาทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และการ
กระทา โดยน าทั้ง 3 ด้าน มาบู รณาการรวมกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553,
หน้า 63) “พฤติกรรมพอเพียง” เกิดขึ้นได้จากการที่บุคคลมี “จิตพอเพียง” การที่จะพัฒ นาให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้มีพฤติกรรมพอเพียง จึงจาเป็นจะต้องทาให้เด็กเป็นผู้มีจิตพอเพียงเสียก่อน (เฉลียวศรี พิบูล
ชล, จิน ดา จ าเริญ , และ ศิริพร ปั ญ ญาเมธีกุล , 2555, หน้า 63) ดังนั้น การพัฒ นาผู้ เรียนให้ เป็นผู้ มีจิต
พอเพียง จึงควรเริ่มจากการเสริมสร้างพฤติกรรมพอเพียงให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเสียก่อน หรือเรียกอีก
อย่างว่า “ความพอเพียงแห่งตน”
ความพอเพียงแห่งตน (Self-Sufficiency) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระทากิจการงานใดๆ
ได้สาเร็จความจุดมุ่งหมายที่ว างไว้ อาจกระทาเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนที่ใช้ความสามารถของ
ตนเองอย่างพอเพียง โดยไม่พึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งความพอเพียงแห่งตนจะทาให้เกิดผล
สาเร็จในระดับที่เหมาะสม พอเหมาะพอควร (ปรีชา ธรรมา, 2543, หน้า 38) เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้
ว่า การที่จะพัฒนาให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน สามารถใช้ศักยภาพของตนในการกระทากิจการงาน
ต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จ และดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จาเป็นต้องมีคุณสมบัติของความพอเพียงแห่ง
ตน ดังนั้น การศึกษาความพอเพียงแห่งตนจึงมีความสาคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น การศึกษา
ที่ช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะความพอเพียงแห่งตนดังกล่าวข้างต้น
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนให้กับ
ผู้เรียนนั้น พบว่า มี การใช้กิจกรรมกลุ่มมาจัดเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้ เกิดคุณ ลักษณะตามที่
ต้องการ คือ กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเสริมเจตคติในการออม และกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถใน
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การปรับตัวทางสังคม เป็นต้น ซึ่ง คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546, น. 22) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นกิจกรรม
ที่สามารถสร้างพัฒนาการให้กับบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะในขณะดาเนินกิจกรรมกลุ่มนั้น บุคคลจะเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มความมั่นใจในตนเอง มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง (Self- Concept) ดีขึ้น
เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า จะเห็นได้ว่ากิจกรรมกลุ่มเป็นกิ จกรรมที่จะทาให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
อย่างมากในการพัฒนาตนเอง เพราะการร่วมกิจกรรมกลุ่มทาให้นักเรียนสามารถสร้างสมประสบการณ์
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมกลุ่ม นาไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ กิจกรรมกลุ่มจึง เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และคาดว่าจะสามารถ
เสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
เด็กวัย ประถมศึกษาเป็ น วัย ที่เริ่มจะใช้เวลาส่ วนมากอยู่กับเพื่อน และเริ่มเรียนรู้ที่จะให้ ความ
ร่วมมือ รู้จักให้และรู้จักรับ เด็กจะใช้เวลากับเพื่อนร่ว มวัยมากขึ้น เพื่อนร่วมวัยเป็นการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization Agent) ที่สาคัญ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ จากเพื่อน เป็นผู้ให้การเสริมแรง และ
เป็นผู้ประเมินพฤติกรรมให้คาติชม ดังนั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจึงสาคัญมาก (สุรางค์ โค้วตระกูล ,
2553, น. 86) เด็กวัยประถมศึกษา อยู่ในช่วงอายุประมาณ 6-12 ปี ซึ่งจัดอยู่ในวัยเด็กตอนกลาง ช่วงวัย
เด็ ก ตอนกลางเป็ น ช่ ว งที่ เด็ ก เริ่ ม เรี ย นวิ ช าการที่ โรงเรีย นอย่ างจริงจั ง เป็ น เรื่อ งเป็ น ราว ซึ่ งในวั ย เด็ ก
ตอนกลางเป็ น ช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมมากที่ จ ะสั่ งสอนให้ เด็ ก เรีย นรู้ว่ าพฤติ ก รรมใด ถู ก ผิ ด – ดี ชั่ ว ซึ่ ง
มาตรฐานในการกาหนดว่าอะไรดี -ชั่ว ถูก-ผิด มีความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม แต่มีกฎเกณฑ์ที่เป็น
แนวคิดร่วม เช่น การประหยัด การรู้จักเก็บออมเป็นสิ่งที่ดี เป็นต้น การสอนเด็กในวัยนี้ในเรื่องดังกล่าว
สามารถสอนโดยให้เหตุผลได้แล้ว เพราะเด็กมีการพัฒนาความคิดความเข้าใจเหตุผล (ดารารัตน์ จันทสาร,
2558, น. 25) ด้วยเหตุนี้เด็กในวัยประถมศึกษาตอนต้นจึงน่าจะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความพอเพียงแห่งตนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มได้
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูในโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) ได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
เรื่องความพอเพียงแห่งตน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกระทากิจกรรมหรือการงานต่างๆ ให้
สาเร็จตามจุดมุ่งหมายโดยใช้ความสามารถของตนเองได้ ยังต้องพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม มักจะหมดเงินไปกับสิ่งที่ไม่มีความจาเป็น ไม่มุ่งมั่นและตั้งใจใน
การปฏิ บั ติงานอย่ างเต็มที่ ไม่ รู้จั กควบคุมอารมณ์ ให้ อดกลั้ นต่อสิ่ งยั่วยุ ขาดความกระตือรือร้น ความ
รอบคอบ และมีความอดทนในการเผชิญต่อความยากลาบากในการทางานน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรม
ที่นักเรียนขาดนั้นมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านความพอเพียงแห่งตนที่ นริศรา ยั่งยืน (2551, น.
98) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบไว้ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วยความประหยัด ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความ
อดทน ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และการควบคุมตนเอง ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาผลของ
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และคาดว่ากิจกรรมกลุ่มจะ
สามารถเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวั ดศาลา
เขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่ง
ตน
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ประรยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ทาให้มีโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่มุ่งเน้ น พัฒ นาคุณลั กษณะความพอเพี ยงแห่ งตนของผู้เรียนให้ มีการพัฒ นาจิตใจให้ มีความเข้าใจและ
เชื่อมั่นในการนาหลักความพอเพียงแห่งตนไปใช้ พึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
เอื้อเฟื้อต่อกัน เพื่อประโยชน์และความสุข ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ส าหรั บ ครูผู้ ส อน บุ คลากรทางการศึกษา โรงเรียน สถานศึ กษา หรือหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง ได้ ใช้เป็ น
แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความพอเพียงให้กับเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพอเพี ย งแห่ งตน (Self-Sufficiency) หมายถึ ง ความสามารถของนั กเรีย นในการ
กระทากิจการงานใดๆ ได้สาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น มีความ
เป็ น อยู่ แบบพึ่ งพาตนเองเป็ น ส่ วนใหญ่ สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีความ
เข้มแข็งทางจิตใจไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังที่ นริศรา ยั่งยืน (2551,
น. 74) วิเคราะห์คุณลักษณะองค์ประกอบไว้ ได้แก่ ความประหยัด ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน
ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และการควบคุมตนเอง
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตน หมายถึง โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มที่ ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนให้กับนักเรียน โดยเป็นการจัดประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็ นซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม มีปฏิสั มพันธ์กับ
สมาชิกภายในกลุ่ม จนเกิดการตกผลึกความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง มีขั้นตอนได้แก่ ขั้นนา ขั้นดาเนิน
กิจกรรม และขั้นสรุป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัย Pre-Experimental Design แบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง
(The One-Group Pretest-Posttest Design) โดยเลือกกลุ่ มทดลองมา 1 กลุ่ ม และมีการประเมินตัว
แปรตามก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากทดลองเสร็จสิ้นแล้วก็ทาการวัดตัวแปรตามอีกครั้งหนึ่ง
มีวิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
O1 ……………….. X ……………….. O2
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ความหมายของสัญลักษณ์
O1 คือ การวัดระดับความพอเพียงแห่งตนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
พอเพียงแห่งตน (Pretest)
X คือ การใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตน
O2 คือ การวัดระดับความพอเพียงแห่งตนหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
พอเพียงแห่งตน (Posttest)
2. ตัวแปรในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรในการศึกษา 2 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ
คือ กิจกรรมกลุ่ม และตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะองค์ประกอบความพอเพียงแห่งตนทั้ง 7 ด้าน
ความพอเพียงแห่งตน
7 ด้าน
1. ความประหยัด
2. ความขยัน
3. ความซื่อสัตย์
4. ความอดทน
5. ความรับผิดชอบ
6. ความรอบคอบ
7. การควบคุมตนเอง

กิจกรรมกลุ่ม

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี จานวน 90 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตน คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี จานวน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือก
̅=
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีค่าเฉลี่ยความพอเพียงแห่ งตนอยู่ในระดับต่า (น้อยกว่า X
2.00) และมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และได้รับการยินยอมจากผู้เข้าร่วมและผู้ปกครอง
4. เครื่องมือการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความพอเพียงแห่งตน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีวิธีการพัฒนาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ศึ ก ษาค้ น คว้ าเอกสารและรวบรวมข้ อ มู ล จากบทความ หนั งสื อ วารสาร และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่มความพอเพียงแห่งตน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยนาแนวคิดและทฤษฎี
ทางจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ทฤษฎี พั ฒ นาการทางจริ ย ธรรมของโคลเบิ ร์ ก (Kohlberg’s Moral
Development) กฎแห่ งความพร้อม (Law of Readiness) เทคนิคการแต่งพฤติกรรม (Shaping) และ

หน้า 37

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 97 มกราคม-มิถุนายน 2561

เทคนิ คการเสริมแรงทางบวก มาประยุกต์เพื่ อสร้างแบบประเมินความพอเพียงแห่ งตนและโปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความพอเพียงแห่งตน และโปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยศึกษาจากงานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบการศึกษาความพอเพียงแห่งตนและกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่ง
ศึกษาองค์ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะความพอเพี ยงของ นริศ รา ยั่งยืน (2551, น. 74) ประกอบด้ว ยความ
พอเพี ยง 7 ด้าน ได้แก่ ความประหยัด ความขยัน ความซื่อสั ตย์ ความอดทน ความรับผิดชอบ ความ
รอบคอบ และการควบคุมตนเอง รวมทั้งนาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้
3. พัฒนาแบบประเมินความพอเพียงแห่งตน จานวน 68 ข้อ ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ต่อจากนั้น
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และข้อเสนอแนะ
น าคะแนนที่ ได้ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญทั้ ง 3 ท่ า น มาค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC : Index of
Congruence) โดยผ่านเกณฑ์ทุกข้อคาถามเพราะอยู่ในระดับที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จากนั้นนา
แบบวัดความพอเพียงแห่งตนไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จานวน 40 คน แล้ว
วิเคราะห์ ห าคุ ณ ภาพเครื่ องมือ โดยวิเคราะห์ ห าค่าอ านาจจาแนกรายข้อ (Item Discrimination) ตน
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง .70 – .96 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ ของแบบวัดความพอเพียง
แห่งตน โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค อยู่ที่ระดับ .969
4. พั ฒ นาโปรแกรมกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความพอเพี ย งแห่ ง ตนของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษา เป็ น เวลา 6 สั ป ดาห์ ๆ ละ 3 ครั้ ง ครั้ง ละ 1 ชั่ ว โมง 30 นาที รวมทั้ งหมด 16 ครั้ง ที่
พัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา กิจกรรม และขั้นตอน
และภาษาที่ใช้และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ต่อจากนั้นนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนาโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม
เพื่ อเสริมสร้างความพอเพี ยงแห่ งตนไปทดลองใช้ (try out) กั บนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา สั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เพชรบุ รี เขต 2 ที่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม ตัว อย่างในการทดลอง แต่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าวิธีดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ให้ความร่วมมือดี และสนุกสนานกับการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ส่วนเวลาที่ใช้ในการทดลองต้อง
ยืดหยุ่นเพิ่มเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบตามแผนการจัดโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มที่วางไว้ จึงปรับ
เวลาที่ใช้ในการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มในแต่ละครั้ง จากครั้งละ 1 ชั่วโมง เพิ่มเป็นครั้งละ 1 ชั่วโมง
30 นาที เพื่อปรับปรุงโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนให้มีความสมบูรณ์เพิ่ม
มากขึ้ น ซึ่ งแผนการจั ด โปรแกรมกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ เสริม สร้างความพอเพี ย งแห่ งตนของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา แสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 แผนการจัดโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ครั้งที่ ชื่อกิจกรรม
1
ปฐมนิเทศ

2
3
4

ธนาคารรักษาเงิน
รู้รักษ์ทรัพยากร
ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น

ความพอเพียงแห่งตน
ความประหยัด, ความขยัน,
ความซื่อสัตย์, ความอดทน,
ความรับผิดชอบ,ความ
รอบคอบ, การควบคุม
ตนเอง
ความประหยัด
ความประหยัด
ความขยัน

5
6

ความสาเร็จของบุญมา
ตู้ลอกข้อสอบ

ความขยัน
ความซื่อสัตย์

7

ผลซื่อ ผลสัตย์

ความซื่อสัตย์

8

เณรน้อยกับหลวงตา

ความอดทน

9
10

กลั้นหัวเราะ
เด็กชายโอลิโอ้

ความอดทน
ความรับผิดชอบ

11

หน้าที่ของเรา

ความรับผิดชอบ

12
13
14
15
16

เท็นจังส่งพัสดุ
สอง สาม สี่ ห้า หก โป๊ะ เชะ
สัญญาใจควบคุมตนเอง
เรืออารมณ์
ปัจฉิมนิเทศ

ความรอบคอบ
ความรอบคอบ
การควบคุมตนเอง
การควบคุมตนเอง
ความประหยัด ความขยัน
ความซื่อสัตย์ ความอดทน
ความรับผิดชอบ
ความรอบคอบ
การควบคุมตนเอง
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เทคนิคกิจกรรมกลุ่ม
เกม

สถานที่
อาคาร
เอนกประสงค์

เกม การอภิปรายกลุ่ม
เกม การอภิปรายกลุ่ม
เกม บทบาทสมมติ
การอภิปรายกลุ่ม
เกม การอภิปรายกลุ่ม
กรณีตัวอย่าง
การอภิปรายกลุ่ม
กรณีตัวอย่าง
การอภิปรายกลุ่ม
กรณีตัวอย่าง
การอภิปรายกลุ่ม
เกม การอภิปรายกลุ่ม
เกม กรณีตัวอย่าง
การอภิปรายกลุ่ม
กรณีตัวอย่าง
การอภิปรายกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่ม
เกม
การอภิปรายกลุ่ม
เกม
เกม การอภิปรายกลุ่ม
บทบาทสมมติ

ห้องสมุด
ห้องสมุด
หอประชุม
หอประชุม
ห้องสมุด
ห้องสมุด
หอประชุม
หอประชุม
ห้องสมุด
ห้องสมุด
หอประชุม
หอประชุม
ห้องสมุด
ห้องสมุด
อาคาร
เอนกประสงค์
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5. การรวบรวมข้ อมูล ผู้ วิจัย ใช้ค่าเฉลี่ ยความพอเพี ยงแห่ งตนที่ ได้จากการศึกษาระดับความ
พอเพียงแห่งตนของกลุ่มประชากร (N) ที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง(n) จานวน 20 คน ซึ่งผู้วิจัยจะ
ถือคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 คนนี้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) จากนั้นนาโปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังจากเสร็จสิ้น
การด าเนิ น ตามแผนโปรแกรมกิ จ กรรมกลุ่ ม ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การตามแผนโปรแกรมกิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ
เสริมสร้างความพอเพียงแห่งตน 1 สัปดาห์ ต่อมาผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมิ นความพอเพียงแห่ง
ตนเป็นคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) และนาคะแนนที่ได้ทั้ง 2 ครั้ง มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
ต่อไป
̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test for dependent sample)

ผลการวิจัย
การวิจัยผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) จังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพอเพียงแห่งตนรายด้านของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา n = 20
ความพอเพียงแห่งตน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
̅
̅
X
X
SD
ระดับ
SD
ระดับ
1. ความประหยัด
2.13
.30
ปานกลาง
3.14
.59
สูง
2. ความขยัน
2.20
.25
ปานกลาง
3.50
.35
สูงมาก
3.ความซื่อสัตย์
1.79
.30
ต่า
2.93
.51
ปานกลาง
4. ความอดทน
1.78
.26
ต่า
3.28
.48
สูง
5. ความรับผิดชอบ
1.48
.15
ต่ามาก
2.92
.47
ปานกลาง
6. ความรอบคอบ
1.82
.34
ต่า
3.43
.36
สูง
7. การควบคุมตนเอง
1.42
.16
ต่ามาก
3.20
.49
สูง
จากตาราง 2 พบว่า หลังกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง
แห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านความประหยัด
ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และการควบคุมตนเองสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพอเพียงแห่งตนในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ความพอเพียงแห่งตน

n
20

ก่อนการทดลอง
M (4.0) SD
ระดับ
1.79 .14
ต่า

หลังการทดลอง
M (4.0) SD
ระดับ
3.20 .49
สูง

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพอเพียงแห่งตนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
พอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความ
พอเพียงแห่งตนอยู่ในระดับต่า (x̅ = 1.79, S.D = .14) ส่วนหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ความพอเพียงแห่งตนอยู่ในระดับสูง (x̅ = 3.20, S.D = .49)
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพอเพียงแห่งตนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างความพอเพียงแห่ งตนของนั กเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ภายหลังกลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่ว ม
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
ความพอเพียงแห่งตนในภาพรวมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง
แห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. กิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความพอเพียงแห่งตนสูงขึ้นได้ โดยในโปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ เกม บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง
สถานการณ์ จ าลอง และการอภิ ป รายกลุ่ ม ค านึ งถึงความเหมาะสมในช่ว งวัย ของนั ก เรีย นและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตน
นั ก เรี ย นจึ ง เกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ทั ศ นี ย์ วงศ์ ศ รี (2556, น. 55) ที่ ไ ด้
ท าการศึ ก ษาผลการใช้ กิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ เสริม สร้ างความพอเพี ย งของนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มนักเรียนมีความพอเพียงสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมกลุ่มที่นามาใช้นั้นมีเทคนิ คที่
หลากหลาย ทาให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ตื่นเต้น และกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัด กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างความพอเพียงทาให้เกิดการเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง ทาให้เกิดการจดจาได้อย่างรวดเร็ว
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความพอเพียงของนักเรียนอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ฐิติพร พันธวงค์ (2559, น. 63) ที่ได้ทาการศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาความมีจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาความมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มที่ใช้มีหลายรูปแบบและเหมาะสมกับช่วงวัย
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ของนักเรียน รวมทั้งจัดให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันทาให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
และพัฒนาความคิดของตนผ่านเทคนิคต่างๆ ของกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ทาให้นักเรียนมีจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่าการเข้าร่วมโปรแกรม
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่ งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สามารถเสริมสร้างให้
นักเรียนมีความพอเพียงแห่งตนสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มได้เช่นกัน
2. เทคนิคการแต่งพฤติกรรม (Shapping) มีส่วนช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความพอเพียงแห่งตน
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรมว่าต้องการเสริมสร้างความ
พอเพียงแห่ งตนในด้านใด นั กเรียนควรมีพฤติกรรมแบบไหนที่แสดงออกถึงความพอเพียงแห่งตน โดย
พิจารณาจากผลงานที่ผู้วิจัยให้ทาในแต่ละครั้งที่เข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และมีการเสริมแรงทุกครั้งในทันทีที่
นั กเรีย นแสดงออกถึงพฤติกรรมการมีความพอเพี ยงแห่ งตน หรือพฤติกรรมใกล้ เคียง แต่จะระงับการ
เสริมแรงต่อพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นการมีความพอเพียงแห่งตนหรือไม่ สอดคล้องกับ สมโภชน์ เอี่ยม
สุ ภ าษิ ต (2556, น. 204) ที่ ก ล่ า วถึ ง เทคนิ ค การแต่ ง พฤติ ก รรม (Shapping) ว่ า เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
พฤติกรรมใหม่ให้กับบุคคลโดยแบ่งขั้นตอนของพฤติกรรมเริ่มจากพฤติกรรมที่บุคคลมีอยู่จนถึงพฤติกรรม
เป้าหมาย จากนั้นให้การเสริมแรงเมื่อบุคคลสามารถทาได้ตามแต่ละขั้นตอนจนนาไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย
ในที่สุด
3. การนาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development) กฎแห่งความพร้อม
(Law of Readiness) และเทคนิ ค การเสริม แรงทางบวก สามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม
พอเพียงแห่งตนสูงขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
3.1 มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา ทาให้นักเรียนมีความพร้อมในการคิด การลงมือปฏิบัติ เกิด
ความสนุกสนานและพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม นาไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งนั้น ตามที่ธอร์นไดค์ (Edward
Lee Thorndike) ได้กล่าวไว้ในเรื่องกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ซึ่งในโปรแกรมผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการที่หลากหลายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นการใช้สมองและการเคลื่อนไหว
ร่างกาย มีการแข่งขันทาให้เกิดความสนุกสนาน ทาให้สภาพจิตใจของนักเรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้
จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (พาสนา จุลรัตน์ , 2548, น.
140)
3.2 ในการจัดกิจกรรมกลุ่มแต่ละครั้งผู้วิจัยจะคอยสอนและชี้แนะให้นักเรียนเข้ าใจถึงหลักความ
พอเพียงแห่งตน และสังเกตระดับขั้นพัฒนาการด้านความพอเพียงแห่งตนของนักเรียน ซึ่งสังเกตได้จาก
วิธีการแก้ปั ญ หาของนั กเรีย น เมื่อประสบกับสถานการณ์ ความขัดแย้งภายในกลุ่ มหรือระหว่างกลุ่ มที่
เกี่ยวข้องกับความพอเพียงแห่งตน และถ้าพบว่านักเรียนแก้ปัญหาโดยยึ ดความพอใจของตนเองเป็นหลัก
ผู้วิจัยจะชี้แนะให้มองถึงผลกระทบในแง่มุมอื่น ๆ บ้าง เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความ
พอเพียงแห่งตนของตนเองให้ดีขึ้นต่อไปได้ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการพัฒนาด้านจริยธรรมของโคลเบิร์ก ที่
เชื่อว่า การสอนหรือการชี้แนะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถยกระดับความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมขึ้นได้ (นุ
ชลี อุปภัย, 2555, น. 63, อ้างถึงใน Joyce, Weil & Calholin, 2000, p. 271-272)
3.3 มีการใช้หลักการเสริมแรงทางบวกในทุกกิจกรรมที่พฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมความพอเพียงแห่งตนที่เรี ยนรู้จากกิจกรรมกลุ่มนั้นให้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ตามที่ สกินเนอร์
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(Skinner) กล่าวถึงการเสริมแรงทางบวกไว้ว่า เมื่อนามาประยุกต์ใช้นั้นการเสริมแรงทางบวกสามารถทาให้
พฤติกรรมที่เรียนรู้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภ าษิต , 2556, น. 172, อ้างถึงใน Skinner,
1938) โดยในโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มี
การใช้ตัวเสริมแรงที่เป็นสิ่งของ (Material Reinforcers) เช่น ขนม สมุด ดินสอ เป็นต้น ตัวเสริมแรงทาง
สังคม (Social Reinforcers) เช่น การชมเชย การยิ้ม การพยักหน้ายอมรับ เป็นต้น ตัวเสริมแรงที่เป็น
กิจ กรรม (Activity Reinforcers) เช่ น การให้ เต้ น ประกอบจังหวะเพลงสนุ ก สนานเมื่ อนั กเรีย นแสดง
พฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น ตัวเสริมแรงที่เป็นเบี้ยอรรถกร (Token Reinforcers) เช่น เงิน ดาว สติกเกอร์
เป็น ต้น และตัวเสริมแรงภายใน (Covert Reinforcers) เช่น ความพึงพอใจ ความสุข ความสนุกสนาน
เป็นต้น ซึ่งหลักการเสริมแรงทางบวกนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีความพอเพียงแห่ง
ตนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการทาผลการวิจัยไปใช้
ควรให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียน โดยการส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพอเพียงแห่ งตนจนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และเสริมสร้างให้ กับ
นักเรียนรุ่นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์จานวนน้อย จึงออกแบบงานวิจัยเป็นการ
วิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบกลุ่ ม เดี ย ววั ด สองครั้ ง ดั ง นั้ น หากเป็ น ไปได้ ค วรมี ก ลุ่ ม ทดลองเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมร้างความพอเพียงแห่งตนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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บทคัดย่อ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนวีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วยโปรแกรม
Camtasia Studio สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสื่อการสอน วีดิทัศน์
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ
การสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่ อการสอน วีดิ ทัศน์ เรื่อง กราฟของฟั งก์ชัน เอกซ์โพเนนเชียล ที่ ผลิต ด้วยโปรแกรม
Camtasia Studio 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม
Camtasia Studio กาหนดประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ 5/1
– 5/3 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รวมจานวนนักเรียน 108 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจั ย คื อ 5/2 จ านวนนั กเรีย น 38 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการสุ่ ม อย่ างง่า ยด้ วยการจั บ สลากหมายเลขห้ องเรีย น 1
ห้องเรียน จากทั้งหมด 3 ห้องเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น และ ค่าประสิทธิภาพ E / E
1 2

ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
1) สื่ อ การสอนวี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง กราฟของฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
Camtasia Studio มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.21/83.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 80/80
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนเสริมด้วยสื่อการสอนวีดิทัศน์
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ
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80 คิดเป็นร้อยละ 84.21 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรีย นทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 83.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่
ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ในรายการประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 4.34 ถึง 4.79 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 รายการ และมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 7 รายการ และจากผลประเมินรวมทุกข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51
ค าสาคัญ : การพั ฒ นาสื่ อการสอน วีดิทัศน์ กราฟของฟั งก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล โปรแกรม Camtasia
Studio

Abstract
The research on the development of Vedio instructional media on Graphs of
Exponential Functions by the Camtasia Studio Program for students in Mathayomsuksa 5
aimed to 1) Create the development of Vedio instructional media on Graphs of
Exponential Functions by the Camtasia Studio Program according to the standard 80/80.
2) Study achievement of student after extra instruction by Vedio instructional media on
Graphs of Exponential Functions that create by the Camtasia Studio Program. 3) Study
satisfaction of student to Vedio instructional media on Graphs of Exponential Functions
that create by the Camtasia Studio Program. The research tools include: 1) Vedio
instructional media on Graphs of Exponential Functions that create by the Camtasia
Studio Program. 2) Achievement Test on Graphs of Exponential Functions. And 3)
Satisfaction evaluation quetionare of student to Vedio instructional media on Graphs of
Exponential Functions that create by the Camtasia Studio Program. The research
population was students in Mathayomsuksa 5/1 - 5/3 of Kanchanapisek Wittayalai Nakorn
Pathom school. There were 108 students. The sample was students in Mathayomsuksa
5/2 which got from simple random 1 classroom from all 3 classrooms. There were 38
students. The statistics used for data analysis were Arithmetic Mean, Percentage,
Standard Deviation, Confidence Values and Performance Values
The results of this research were as follow
1) Performance Values of Vedio instructional media on Graphs of Exponential
Functions that create by the Camtasia Studio Program is 84.21 / 83.82, which is well
above the standard 80/80.
2) The average achievement score of student after extra instruction by Vedio
instructional media on Graphs of Exponential Functions that create by the Camtasia
Studio Program, which not less than 80% was 84.21%, and the average score from the
post test of all students was 83.82 percent, which is higher than 80%
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3) Students were satisfied with the Vedio instructional media on Graphs of
Exponential Functions that was created by the Camtasia Studio Program in every
evaluaed item from good to very good level. Its means was 4.34 to 4.79. Overall, the
Students were satisfied with the Vedio instructional media on Graphs of Exponential
Functions that was created by the Camtasia Studio Program in very good level, its means
was 4.53 and Standard Deviation was 0.51.
Keywords: development instructional media, Vedio, Graphs of Exponential Functions,
program Camtasia Studio

บทนา
ในยุคปฏิรูปการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21 นี้ การจัดการศึกษายึดหลักการว่า ผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การศึกษาที่พัฒนาคนให้อยู่ใน
ยุคอุตสาหกรรมปัจจุบันได้นั้นจะต้องเป็นการศึกษาที่สร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถคิดวิเคราะห์ได้
อย่ างมี ร ะเบี ย บ และมี วิจ ารณญาณในการเลื อ ก น าเทคโนโลยีต่ างๆ มาใช้ ในชี วิต ประจาวั น ได้ อ ย่ าง
เหมาะสม วิช าคณิ ตศาสตร์จึ งเป็ น วิช าหนึ่ งที่ต้ องบรรจุในหลั กสู ตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั กเรียนในชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด หลักการ และความเป็นเหตุเป็นผล
เป็ น เครื่องมือที่ ใช้ในการพั ฒ นาความสามารถทางสมองในด้านต่างๆ ให้ ส ามารถคิดเป็น ทาเป็ น และ
แก้ปั ญหาเป็น นาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการในทุกๆ แขนง ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทุกประเภท นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยังช่วยพัฒ นามนุ ษย์ให้ ส มบู รณ์ มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญาและอารมณ์ ทาให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กล่าวได้ว่าความเจริญในวิทยาการทุกแขนงต้องอาศัยหลักการ
ทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น
การสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ประสบปั ญ หาอยู่ คื อ เนื้ อ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ค่อนข้างมากและมีความยาก แต่มีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ปัจจุบันผู้วิจัย
ประสบปัญหาการสอนเนื้อหาวิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ทั้ง ๆ ที่พยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้สื่อการสอนในชั้นเรียน
อย่างหลากหลายแล้ วก็ตาม พิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ร้อยละ
เกณฑ์
ร้อยละ
คะแนน
จานวนนักเรียน
ของคะแนน
การตัดสินผล
ของจานวนนักเรียน
ระดับดีมาก
9
10.98
16  20
80  100
ระดับดี
18
21.95
14  15
70  79
ระดับพอใช้
29
35.37
12  13
60  69
ระดับผ่านเกณฑ์
15
18.29
10  11
50  59
ระดับต่ากว่าเกณฑ์
11
13.41
09
0  49
รวม
82
100.00
จากตารางข้างต้น พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ค่อนข้างต่า โดยมีนักเรียนที่ได้ร้อยละของคะแนนอยู่ระหว่าง 0  49
คะแนน มีจานวนร้อยละ 13.41 และมีนักเรียนที่ได้ร้อยละของคะแนน 50  59 คะแนน มีจานวนร้อยละ
18.29 รวมแล้วมีจานวนมากถึงร้อยละ 31.70 ที่มีผลการเรียนต่า และนักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
35.37 คะแนน มีคะแนนอยู่ระหว่าง 60  69 คะแนน ถึงแม้ว่าครูจะพยายามให้สื่อการสอนเพิ่มเติมใน
การจัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรียน เช่น โปรแกรม Power Point ซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่
เหมาะสมกับการใช้เพื่อนาเสนอเนื้อหาสาระ โปรแกรม GSP (The Geommeter’s Sketchpad) ซึ่งเป็น
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการเขียนกราฟของฟังก์ชันต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม
ได้ชัดเจนและรวดเร็ว แต่ยังประสบปัญหา คือมีนักเรียนบางส่วนเรียนรู้ในชั้นเรียนไม่ทันเพื่อน และครูก็ไม่
สามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้ทุกขั้นตอนเพราะมีเวลาจากัด ดังนั้น ครูจึงต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพราะการเรี ยนรู้เกิดได้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ กัน ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องรอรับความรู้จากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว ผู้เรียนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเอง และ
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ครูจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น เพื่อสามารถผลิตสื่อ
การสอนในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ที่จะใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และการที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้สูงนั้น นอกจากนักเรียน
จะต้องทาความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว นักเรียนจะต้องมีทักษะในการเขียนกราฟและสามารถคิดวิเคราะห์
ข้อมูลจากกราฟได้ด้วย
ปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว จึงได้มีการ
นามาใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมาก ซึ่งจากเดิมมีลักษณะการนาเสนอการเรียนแบบเดียวกับการใช้
สไลด์และมีส่วนประกอบสาคัญเพียงอักขระกับภาพนิ่งต่อมาได้มีการพั ฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบมัลติมีเดีย โดยมีส่วนประกอบที่สาคัญคือ มีเสียง มีภาพนิ่ง มีภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดิทัศน์
ทั้งนี้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ต้องคานึงถึงหลักการของการจัดการเรียนการสอน (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง: 2541) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมลาดับและอัตราเรียนด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนลด
ความวิตกกังวลเพื่อผู้เรียน สามารถที่จะเลือกเรียนเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการได้ (วุฒิ ชัย
ประสารสอย: 2543) และการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเรียนที่อาศัยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้
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โดยไม่มีข้อจากัดในด้านของสถานที่และเวลา ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น
จะต้องประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เน้นด้านการนาเสนอเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้าเว็บได้อย่างน่า สนใจ
กล่าวคือ มีความเรียบง่าย ดึงดูดผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น บทเรียน
วีดิทัศน์ ที่ส ร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครูสามารถใช้เป็นสื่อการสอนที่ให้
นักเรียนเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตามความต้องการและความสนใจ โดยบทเรียนวีดิทัศน์นั้น สามารถผลิต
ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ต่าง ๆ สาหรับโปรแกรมที่ใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ผู้วิจัยสนใจนามาผลิตสื่อการสอน
เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นคื อ โปรแกรม Camtasia STUDIO ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมซอฟต์ แ วร์ ที่ ผ ลิ ต วิ ดี ทั ศ น์ ที่ มี
ประสิทธิภ าพ ซึ่งสามารถสร้างภาพได้สวยงาม รวดเร็ว และง่ายดาย (สุธีร์ นวกุล: 2553) ผู้วิจัยจึงเกิด
แนวความคิดที่จะผลิตสื่อการสอนวีดิทัศน์ ที่สามารถอธิบายลักษณะของกราฟและวิธีการสร้างกราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล แล้วทาเป็นบทเรียน วีดิทัศน์ ส่งขึ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้
เสริมเพิ่มเติมหลังจากที่ได้เรียนรู้จากครูในชั้นเรียนแล้ว
จากสภาพของปัญ หาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒ นาสื่อการสอนวีดิทัศน์
เรื่ อ ง กราฟของฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ด้ ว ยโปรแกรม Camtasia Studio ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้เรียนเสริมหลังจากที่ครูสอนจบเนื้อหาในชั้นเรียนแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนและเรียนรู้ซ้าได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ จนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจและเกิด
ทักษะการคิดตามผลการเรียนรู้ที่กาหนด ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสั มฤทธิ์ทางการ
เรีย นวิช าคณิ ตศาสตร์ เรื่อ ง ฟั งก์ชัน เอกซ์ โพเนนเชียล สู งขึ้น และเป็ น พื้ นฐานความรู้ที่ ดีในการเรีย น
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1) สร้ า งสื่ อ การสอน วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง กราฟของฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ด้ ว ยโปรแกรม
Camtasia Studio ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนวีดิ ทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

สมมติฐานของการวิจัย
1) สื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วยโปรแกรม Camtasia
Studio ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรียนหลั งจากเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio อยู่ในระดับมากขึ้นไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น (Pre- Experimental Design) ในลั กษณะรูปแบบ
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลทดลอง 1 ครั้ง (One-shot case study design) ดังแผนภาพ ดังนี้
X

O

เมื่อ X แทน การเรียนเสริมจากสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
และ O แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีการกาหนดขอบเขต ดังนี้
ประชากร กาหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) จานวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวนนักเรียน 33 คน 5/2 จานวน
นักเรีย น 38 คน และนั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จานวนนักเรียน 37 คน ซึ่งในแต่ละห้ องเรียนมี
ความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกัน รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการ
เรีย นวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม (พระตาหนักสวน
กุหลาบมัธยม) จานวน 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จานวนนักเรียน 38 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) ด้วยการจับสลากหมายเลขห้องเรียน 1 ห้องเรียน จาก
ทั้งหมด 3 ห้องเรียน

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1) ตัว แปรต้ น (Independent Variable) ได้ แ ก่ การใช้ สื่ อ การสอนวีดิ ทั ศ น์ เรื่อง ฟั งก์ ชั น
เอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่เรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟ
ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
2.2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1) การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-Learning เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio มีขั้นตอน ดังนี้
1.1) ดาเนินการสร้างสื่อการสอนวีดิทัศน์ E-Learning ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia
Studio ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียน เนื้อหาสาระ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ศึ กษาและ
วิเคราะห์ไว้ แล้วสร้างให้เป็นสื่อวีดิทัศน์
1.2) นาสื่อการสอนวีดิทัศน์ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิช า
คณิตศาสตร์ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในโครงสร้างด้านคุณลักษณะและด้านเนื้อหา
ของสื่ อการสอน ซึ่งผลการพิจารณาของคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายการมีค่าตั้งแต่ 4.80 ถึง 5.00 แสดงว่า
โครงสร้ างของสื่ อ การสอนวี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง กราฟของฟั ง ก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
Camtasia Studio ในด้านคุณลักษณะและด้านเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.3) นาสื่อการสอนวีดิทัศน์ ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองภาคสนาม (Field Group testing) โดยการส่งข้อมูลสื่อ
การสอนวีดิทัศน์ ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ขึ้นไว้โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมี
โฮมเพจ คื อ http://teacher.kjn.ac.th/kamolchanok/ แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นโดยตรงผ่ า น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ว่า ประสิ ทธิภ าพของสื่ อการสอนในขั้น ทดลองกับ นักเรียนที่ไม่ใช่ กลุ่ มตัว อย่าง ทั้ งหมด 3 ครั้ง ได้แ ก่
ขั้นทดลองแบบเดี่ยว ขั้นทดลองกลุ่มย่อย และขั้นทดลองภาคสนาม สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มีขั้นตอนดังนี้
2.1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระ
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบและความตรงเชิงเนื้อหา โดยการคานวณและพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence = IOC) ของข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ กั บ ผลการ
เรียนรู้ ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งผลการพิจารณาพบว่า
ข้อสอบมีค่า IOC 1.00 ทุกข้อ
3) การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอน E-Learning
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio มีขั้นตอนดังนี้
3.1) ดาเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า 5
ระดับ คือ โดยรวบรวมข้อความประเมินที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน E-Learning
เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio แล้วนาส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิน โดยกาหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของความ
เหมาะสมในรายการประเมินแต่ละข้อ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งผลการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายการมี
ค่าตั้งแต่ 4.60 ถึง 5.00 แสดงว่า รายการประเมินทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
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3.2) หาคุณ ภาพของแบบประเมิ น ความพึ งพอใจที่ มี ต่อ สื่ อการสอน E-Learning เรื่อ ง
กราฟของฟั งก์ชั น เอกซ์ โพเนนเชีย ล ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยโปรแกรม Camtasia Studio โดยน าไปทดลองใช้ กั บ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 30 คน และเป็นกลุ่มเดียวกันกับ
กลุ่มที่ทดลองใช้ สื่อการสอน E-Learning เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม
Camtasia Studio โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งผล
การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของรายการประเมินแต่ละข้อมีค่าตั้งแต่ 4.35 ถึง 4.60 แสดงว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในรายการประเมินแต่ละข้ออยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด และพิจารณาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
รายการประเมินรวมทุกข้อมีค่า 4.51 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ สื่อการสอน E-Learning เรื่อง
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio อยู่ในระดับมากที่สุด และหา
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (  - Coefficient ) ของครอนบั ค
(Cronbach) ซึ่งวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินได้เท่ากับ 0.82

การนาเครื่องมือวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือวิจัยไปใช้ตามขั้นตอน ดังนี้
1) นาสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia
Studio ที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 80/80 ไปทดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง โดย
กาหนดให้เรียนเสริมนอกชั้นเรียนเมื่อเรี ยนเนื้อหาจากครูในชั้นเรียนแล้ว ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จากัดจานวนครั้ง แต่กาหนดเวลาให้เรียนเสริมภาย 1 สัปดาห์
2) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น ทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียน
เสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิ ตด้วยโปรแกรม Camtasia
Studio เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วตรวจแบบทดสอบ
3) นาแบบประเมินความพึงพอใจประเมินนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนเสริมด้วยสื่อการสอนวีดิ
ทัศน์ เรื่ อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผ ลิ ตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio แล้ วตรวจแบบ
ประเมิน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) เก็บรวบรวมคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนเสริมโดยใช้ สื่อการ
สอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
2) เก็บ รวบรวมคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ สื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) วิเคราะห์ป ระสิทธิภาพของสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่
ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
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2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเสริมด้ายสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง
กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
3) วิเคราะห์ ผลการประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
โดยใช้สถิติต่าง ๆ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าดัชนี ความสอดคล้องเชิงเนื้ อหา (Index of Item –Object Congruence) ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอนด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  – Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) ที่ดัดแปลงจากสูตร KR – 20 (Kuder – Richarson) และค่าประสิทธิภาพของสื่อการสอน
โดยใช้สูตร E1 / E 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

ผลการวิจัย
1) สื่ อ การสอน วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง กราฟของฟั งก์ ชั น เอกซ์ โ พเนนเชี ย ล ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยโปรแกรม
Camtasia Studio มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.21/83.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 80 คิดเป็นร้อย
ละ 84.21 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 83.82
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่
ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ในรายการประเมินทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 4.34 ถึง 4.79 ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 7 รายการ ได้แก่ 1) เนื้อหามีความ
สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ ( ( x  4.79 และ S.D.  0.41) 2) มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ
ชั ด เจนและเหมาะสมกั บ หน้ า จอ ( x  4.58 และ S.D.  0.55) 3) มี ตั ว อย่ า งและข้ อ ค าถามที่ ช่ ว ย
ตรวจสอบความเข้ าใจในเนื้ อ หา ท าให้ เกิ ด ความรู้แ ละทั ก ษะมากขึ้ น ( x  4.45 และ S.D.  0.51 4)
ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว มีความชัดเจนและเหมาะสม ( x  4.58 และ S.D.  0.50 ) 5) นักเรียน
สามารถเรี ย นเสริ ม และสะดวกที่ จ ะเลื อ กเรี ย นเนื้ อ หาเฉพาะในส่ ว นที่ ยั ง ไม่ เข้ า ใจได้ ต ามที่ ต้ อ งการ
( x  4.63 และ S.D.  0.49 ) 6) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาวิชาคณิต ศาสตร์ที่เรียนมากขึ้น
( x  4.63 และ S.D.  0.49 ) 7) นั กเรี ยนมีความต้ องการให้ ใช้ สื่ อการสอน วี ดิ ทั ศน์ ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยโปรแกรม

Camtasia Studio ในการเรี ย นเสริ ม วิช าคณิ ตศาสตร์เนื้ อ หาอื่น อี ก ( x  4.50 และ S.D.  0.56 ) และ
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 รายการ ได้แก่ 1) รูปแบบ สี และชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม
( x  4.34 และ S.D.  0.53 ) 2) การนาเสนอเนื้อหามีรูปภาพ ภาพนิ่ง เหมาะสมกับเนื้อหาและน่าสนใจ
( x  4.37 และ S.D.  0.54 ) 3) การน าเสนอมี เ สี ย งอธิ บ ายเนื้ อ หาอย่ า งชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย
( x  4.42 และ S.D.  0.50 ) และจากผลประเมิน ความพึ งพอใจรวมทุกข้อ พบว่า นั กเรีย นมีความพึ ง
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พอใจต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia
Studio อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  4.53 และ S.D.  0.51)

อภิปรายผล
สื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนเสริมหลังจากที่ครูสอนจบ
เนื้อหาในชั้นเรียนแล้ว ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล สูงขึ้น และได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และการที่นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วยโปรแกรม Camtasia Studio
ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องมาจากสาเหตุที่นักเรียนสามารถเรียนเสริมจากสื่อการ
สอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตด้วยโปรแกรม Camtasia Studio ในส่วน
ของเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจในชั้นเรียน หรือเรียนไม่ทันเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ซ้าได้
บ่อยครั้งตามที่ต้องการได้จนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะการคิดตามผลการเรียนรู้ นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้สร้างสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ด้วยโปรแกรม Camtasia
Studio โดยได้มีการศึกษาวิธีการผลิตสื่อเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของนักเรียน โดยเน้นในเรื่อง
ของเนื้อหาที่ต้องมีความสอดคล้องและครอบคลุมผลการเรียนรู้ การนาเสนอมีเสียงอธิบายเนื้อหาอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีรูปภาพ ภาพนิ่ง เหมาะสมกับเนื้อหาและน่าสนใจ รูปแบบ สี และชนิดตัวอักษรมี
ความเหมาะสม การนาเสนอเนื้อหามีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ชัดเจนและเหมาะสมกับหน้าจอ มี
ตัวอย่างและข้ อคาถามที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา เพื่อทาให้เกิดความรู้และทักษะมากขึ้น มี
ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่
เรียนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการที่ครูให้นักเรียนใช้สื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ด้วย
โปรแกรม Camtasia Studio เรียนเสริมเสริมหลังจากที่ครูสอนจบเนื้อหาในชั้นเรียนแล้วนั้น ครูผู้สอนควร
ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนถึงลักษณะของการเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เพราะอาจทาให้
นั กเรี ย นไม่ ตั้ งใจเรี ย นในชั้ น เรี ย นเพราะคิ ด ว่ามี สื่ อ การสอน วีดิ ทั ศ น์ ที่ ส ามารถเรีย นด้ว ยตั ว เองได้ ใน
ภายหลัง
2. การเรียนเสริมด้วยสื่อการสอน วีดิทัศน์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตโดย
โปรแกรม Camtasia Studio นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต แต่ถ้านักเรียนไม่มี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถคัดลอก (COPY) ไฟล์ของสื่อการสอน เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล ที่ผลิตโดยโปรแกรม Camtasia Studio ไปเรียนเสริมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ Off Line ได้
เพราะสื่อการสอน เรื่อง กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ที่ผลิตโดยโปรแกรม Camtasia Studio จะเป็น
สื่ อวีดิทั ศน์ ที่ ส ามารถเปิ ด file ดู ได้ ด้ว ยเครื่องคอมพิ ว เตอร์ในขณะที่ Off Line หรือเปิด ดูได้โดยผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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3. ควรมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การสอน วี ดิ ทั ศ น์ ด้ วยโปรแกรม Camtasia Studio ในการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์เนื้อหาอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ อีก เพื่อให้นักเรียนนาไปใช้เรียนเสริมเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
ได้
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องรครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอกรดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The development of the learning activity package
“structure and function of flowering plants” of the grade 11
students in the science program by inquiry-based learning
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 4.เปรียบเทียบ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ห้องเรียน กาหนดให้ห้ องเรียนที่ 1 จานวน 40 คน
เป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม และ ห้ อ งเรีย นที่ 2 จ านวน 40 คน เป็ น กลุ่ ม ทดลอง ซึ่ งได้ มาจากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม
(Cluster Random Sampling)
ผลวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชา
ชีววิทยา สาหรับ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลั ยนครปฐม (พระตาหนักสวนกุห ลาบมัธยม) ปี การศึกษา2559 จานวน 6 ชุด มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.54/82.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา ส าหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เท่ากับ 23.32 คิดเป็นร้อยละ 46.64 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่ม
ทดลองจานวน 40 คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ เป็นกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน 4.เจตคติของนักเรียนต่อวิทยาศาสตร์ห ลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี เจตคติสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
คาสาคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก, สืบเสาะหาความรู้,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติต่อวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were: (1) to develop the learning package
“Structure and Function of Flowering Plants” of the grade 11 students in the science
program taught by inquiry-based learning to meet the set criteria at 80/80, (2) to
compare the students’ learning achievement before and after inquiry-based learning by
using the activity package , (3) to compare the students’ learning achievement after
inquiry-based learning by using the activity package to the ones of the conventional
learning group, and (4) to compare the attitudes towards science learning of the group
taught with inquiry-based learning by using the activity package to the ones of the
conventional learning group. The grade 11 students in the science program of
Kanchanapisek Wittayalai Nakhon Pathom were selected by the cluster random
sampling.
The results were as follows: (1) the efficiency of the learning package was at
82.54/82.59 and higher than the set criteria of 80/80, (2) the students’ learning
achievement after inquiry-based learning by using the activity package was higher than
the ones before using the activity package, (3) the students’ learning achievement after
inquiry-based learning by using the activity package was higher than the ones of the
conventional learning group, and (4) the attitudes towards science learning of the group
taught with inquiry-based learning by using the activity package were higher than the
ones of the conventional learning group.
Kewords: Learning packages, Structure and function of flowering plants, Inquiry-based
learning, Learning achievement test, Attitude towards science
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บทนา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผ ล และมี
คุณธรรม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) ดังนั้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
จึ งมี เป้ าหมายเพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ รู้ วิท ยาศาสตร์เพื่ อ สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการด าเนิ น ใน
ชีวิตประจาวันได้ โดยเฉพาะในวิชาชีววิทยา ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ อีกทั้งทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ นิติวิทยาศาสตร์ อุสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมยา ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีวิตทั้งสิ้น และทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความรู้และ
หลักการทางชีววิทยา จึงถือได้ว่าวิ ชาชีววิทยาเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งการศึกษาชีววิทยาเป็น
การศึกษาสิ่งมีชีวิตและมีการศึกษากลไกการทางานภายในมากมาย จึงทาให้วิชาชีววิทยามีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเนื้อหาของชีววิทยาจึงมีความสาคัญมากกับนักเรียน นักเรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการ ทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง จึงจะสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้อย่างถูกต้อง
จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (Ordinary National Educational Test: O-NET) ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการวัดผลระดับประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ คือ การทดสอบความรู้และความคิดของ
นักเรียนในระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนยังมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ต่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 31.62 และในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 33.40 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2556) แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ทัดเทียม
นานาประเทศ จากการศึกษาวัตถุประสงค์ ลักษณะของข้อสอบ O-NET และจากนโยบายของโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) รวมถึงข้อมูลจากการศึกษาชั้นเรียนของ
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา พบว่านักเรียน มี
ความรู้พื้นฐานแตกต่างกัน มาตรฐานต่างกันจึงทาให้ระดับความรู้ต่างกัน นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนขณะครู
สอน นักเรียนสรุปใจความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนยังไม่ถูกต้อง จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูง
เท่าที่ควร
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่า ว พบว่า
ชุดกิจ กรรมการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ เป็ น การพั ฒ นามาจากวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ ระบบเข้ามา
ผสมผสานให้กลมกลืนกัน นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ
การเรียนการสอนวิธีนี้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ประเสริฐ สาเภารอด, 2552)
ในส่วนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ใช้ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์
จะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบส่งผลให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิต
วิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติต่อ
การเรียนสูงขึ้น (นพคุณ แดงบุญ , 2552) เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะช่วยทาให้ผู้เรียนมี
อิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความต้องการของ
ตน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผิดชอบทาให้มีความกระตือรือร้นที่จะ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
จากที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น ของนั ก เรี ย นสู งขึ้น จากเหตุ ผ ลดังกล่ าวผู้ วิจัย จึงได้ เลื อ กสร้างนวัต กรรมชุ ดกิ จกรรมการเรีย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ในการสอนเรื่ อ งโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องพื ช ดอก วิ ช าชี ว วิ ท ยา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนให้สูงขึ้น จึงได้ดาเนินการสร้างและหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
วิชาชีววิทยา สาหรับ นั กเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช ดอก วิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ระหว่างที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 112 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
กาญจนาภิ เษกวิท ยาลั ย นครปฐม (พระต าหนั กสวนกุห ลาบมัธ ยม) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559
จานวน 2 ห้องเรียน กาหนดให้ห้องเรียนที่ 1 จานวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม และ ห้องเรียนที่ 2 จานวน
40 คน เป็นกลุ่มทดลอง รวมนักเรียนทั้งหมด 80 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
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2.1 ตัวแปรอิสระคือ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบ
เสาะหาความรู้
2.2 ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชา
ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง การพัฒ นาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกวิชาชีววิทยาโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาเนินการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบ The Pretest-Posttest Control Group Design (สมบูรณ์ สุ ริยวงศ์ , สมจิตรา และ
เพ็ญศรี เศรษฐวงศ์, 2554) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ The Pretest-Posttest Control Group Design
กลุ่มตัวอย่าง
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
กลุ่มทดลอง E
O1
X
O2
กลุ่มควบคุม C
OC1
~X
OC2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E แทน กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
C แทน กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของกลุ่มทดลอง
OC1 แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของกลุ่มควบคุม
O2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุ่มทดลอง
OC2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของกลุ่มควบคุม
X แทน การสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
~X แทน การสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
5. แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.4 ประสิทธิภาพ E1/ E2
4.5 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคานวณจากสูตร
KR – 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson 20)
4.6 ค่าสถิติทดสอบที t-test
5. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกวิชาชีววิทยา สาหรับ
สอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
การนามาหาประสิทธิภาพรวมทุกแผนมีค่าเฉลี่ย 4.95 และปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพโดยภาพรวม เท่ากับ 85.75 / 85.96
2. การสร้ างชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ เรื่อ งโครงสร้างและหน้ าที่ ข องพื ช ดอกวิช า
ชีว วิท ยา ส าหรับ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ปี การศึ ก ษา 2559 โดยการศึ กษาคุ ณ ภาพของ
นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน พบว่าชุดที่
1–6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96, 4.96, 4.95, 4.97, 4.96 และ 4.94 ตามลาดับ รวมทุกชุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.96
นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกวิชาชีววิ ทยา ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังนี้
2.1 ทดลองแบบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง (1:1) น าชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ไปทดลองกั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 9 จานวน 3 คน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เนื้อหา ระยะเวลา และความยากง่าย โดยผู้รายงานสังเกต ซักถาม พร้อม
ทั้งจดบั นทึกปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ จากการซักถาม สั มภาษณ์ นักเรียน และนาคะแนนจากการทา
กิ จกรรมในชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (หลั ง เรี ย น) มาหา
ประสิทธิภาพ ซึ่งเท่ากับ 76.94/73.33
2.2 การทดลองใช้เป็นกลุ่มย่อย (1: 10) นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จานวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างและไม่ซ้ากับการทดลองครั้งที่ 1 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน
3 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ตอบสนองในด้านการใช้เวลา ด้านการจัดลาดับกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสมือนจริงทุกประการ เพื่อประเมินผล
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ระหว่างการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และบันทึ กคะแนนระหว่างการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นามาหาร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ ย เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของชุด กิ จกรรมการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์เพื่ อหาข้ อ บกพร่องของชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนาคะแนนจากการทากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) มาหาประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าได้ E1/E2 เท่ากับ
78.80/78.06
2.3 การดาเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1: 100) นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ ไปทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 โรงเรีย น
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ซ้ากับการทดลองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นนักเรียนที่มี
ผลการเรียนเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน และอ่อน 10 คน เป็นการทดลองภาคสนาม โดยจัดกิจกรรม
เหมือนจริงทุกประการ มีการทดสอบก่อนใช้ และมีการประเมินระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แล้วมีการประเมิน ผลหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นาคะแนนจากการทา
กิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) มา
หาประสิ ทธิภ าพ E1/E2 เท่ากับ 80.09/80.58 ซึ่งมีประสิทธิภ าพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างแ ละ
หน้าที่ของพืชดอก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
มีความเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพที่สามารถนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2.4 น าชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ค วามสมบู รณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เท่ า กั บ
80.09/80.58 ไปใช้ส อนนั กเรีย น จ านวน 40 คน ซึ่งเป็ น กลุ่ มตัว อย่ างที่ ใช้ในการศึก ษา ผลการใช้ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ควบคู่กับคู่มือการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการสอนนักเรียน ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 46.64 และ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพโดยภาพรวม เท่ากับ 82.54 / 82.59
3. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น าแบบทดสอบให้ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการวั ด ผล ประเมิ น ผล และมี ค วามรู้ด้ านเนื้ อ หา วิ ช า
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(ContentValidity) หาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบทดสอบกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ (Index of Item Objective
Congruence) หรือเรียกว่าค่า IOC ผลจากการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่า แบบทดสอบทั้ง
ฉบับ มีค่า IOC ตั้งแต่0.60 ถึง 1.00 จากนั้นนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) จานวน 50 คน เพื่อหา
ค่าอานาจจาแนกและค่าความยากง่าย โดยใช้โปรแกรม B-Index ของอาจารย์ สาคร แสงผึ้ง คัดเลือก
ข้อสอบที่ดีที่สุดที่มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่0.20 ถึง0.80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จานวน
30 ข้อ และนาแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปทดลองใช้กับนักเรียน ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6จานวน 50
คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนก ค่าความยากง่ายและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม B –
Index ของอาจารย์สาคร แสงผึ้ง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าแบบทดสอบทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 จากการวิเคราะห์แบบทดสอบทาให้ได้แบบทดสอบจานวน 50 ข้อ ที่มี
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ค่าความยากง่ายมีค่าอานาจจาแนกที่เหมาะสมและมีความเชื่อมั่นสูงแสดงว่าแบบทดสอบนี้มีคุณภาพ
เหมาะสม ที่สามารถนาไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่างได้
4. การสร้างแบบสอบถามวัดความเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ
ต่อวิชา โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 10 ข้อ
4.1 ศึกษาเอกสาร ตาราและแนวคิดเกี่ยวข้องกับเจตคติ
4.2 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ เลือกมาใช้
จริง 10 ข้อ และกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด ให้คะแนน
5 คะแนน
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก
ให้คะแนน
4 คะแนน
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ให้คะแนน
3 คะแนน
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อย
ให้คะแนน
2 คะแนน
มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้คะแนน
1 คะแนน
4.3 นาแบบสอบถามวัดเจตคติที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านตรวจสอบคุณภาพและ
ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สานวนภาษา และข้อคาถามที่ใช้สอบถามนักเรียนมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใดและกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
4.4 ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามวัดเจตคติให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
โดยมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .33 ถึง .62 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83
4.5 นาแบบสอบถามวัดเจตคติ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผลดังตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละระหว่างการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบ หลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา
2559 จ านวน 40 คน เท่ ากั บ 82.54 กั บ 82.59 แสดงว่ าชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ E1 /
E2 เท่ากับ 82.52 / 82.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คะแนน
คะแนน
เต็ม
1.การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
260
วิทยาศาสตร์
2.การทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50

หน้า 63

คะแนน
เฉลี่ย
214.60

คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ)
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จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นั กเรี ย น คิด เป็ น ร้ อยละ 82.54 และคะแนนเฉลี่ ยของการทดสอบหลั งการใช้ ชุด กิ จกรรมการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.59 ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.54./82.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 80/80
2. ผลการวิเคราะห์ ห าผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่ อ งโครงสร้างและหน้ าที่ ข องพื ช ดอก วิช า
ชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการทดสอบ
n
D
SD
t
x
 D2
คะแนนก่อนเรียน

40

11.82

2.22

คะแนนหลังเรียน

40

25.79

1.60

526

7,372

54.39**

t.01,39 =2.4314
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
11.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.22 และหลังเรียนมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 25.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.60 และที่ และ df = 39 จะได้ค่า t ที่ ได้จากตาราง = 2.4314 (พิจารณาแถว One-tailed
test ) ส่วนค่า t ที่ได้จากการคานวณเท่ากับ 54.39 ** ซึ่งมีค่ามากกว่า ค่า t ที่ได้จากตารางคือ 2.4314
นั่นคือ 54.39 ** มากกว่า 2.4314 สรุปได้ว่า คะแนนหลังเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สูงกว่า ก่อนเรีย น อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สามารถพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าชีว วิท ยา ว30243 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ ของพืช ดอก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จริง
3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ ปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน และกลุ่มทดลองจานวน 40 คน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบปกติ โดยกลุ่ม
ทดลองเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มควบคุม
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
กลุ่ม
n
ก่อนเรียน
หลังเรียน
SD
SD
𝑋̅
𝑋̅
ทดลอง
40
54.48
6.00
63.25
4.67
ควบคุม
40
52.25
4.25
54.33
5.49
จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ นว่ากลุ่ มทดลองที่เรียนด้ว ยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ก่อนเรียนมีผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรียนมีค่า 𝑋̅=
54.48 , SD= 6.00 และหลังเรียน มีค่า 𝑋̅= 63.25, SD= 4.67 กลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ ก่อนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่า 𝑋̅= 52.25, SD= 4.25 และหลังเรียน มีค่า
𝑋̅= 54.33 , SD= 5.49
4. ผลการวิเคราะห์เจตคติหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 แบ่ งเป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม จ านวน 40 คน และกลุ่ ม ทดลองจ านวน 40 คน
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (𝑋̅) และการแปลผลของระดับเจตคติ ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจานวน 40 คน และกลุ่มทดลองจานวน 40 คน
ระดับเจตคติ
ระดับเจตคติ
รายการ
ต่อวิชา
ต่อวิชา
SD
SD
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
(กลุ่มควบคุม)
(กลุ่มทดลอง)
1.วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย
4.53
0.07
4.68
0.03
2. วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างความท้าทายให้กับ
4.45
0.08
4.70
0.05
ผู้เรียน
3. วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิด
4.55
0.05
4.83
0.09
สร้างสรรค์
4. วิชาวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสาคัญของวิชาอื่น
4.75
0.03
4.95
0.08
5. วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้มนุษย์รู้จักวิธีการ
4.65
0.02
4.78
0.05
แก้ปัญหามากขึ้น
6. ข้าพเจ้าไม่ชอบทาการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์
1.33
0.05
1.20
0.09
7. ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อวิชาวิทยาศาสตร์
1.43
0.09
1.18
0.08
8. ข้าพเจ้าติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของ
4.60
0.08
4.78
0.05
วิทยาศาสตร์อยู่เสมอ
9. ข้าพเจ้าชอบดูสารคดีเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์
4.73
0.05
4.90
0.03
10.ข้าพเจ้านาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
4.60
0.05
4.90
0.03
ชีวิตประจาวัน
จากตารางที่ 5 เจตคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ ปีการศึกษา 2559 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน และกลุ่มทดลองจานวน 40 คน
ปรากฏว่านั กเรี ยนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทุกข้อหลั งเรียนของกลุ่ มทดลองสูงกว่าหลั งเรียนของกลุ่ ม
ควบคุม โดยนักเรียนมีเจตคติในข้อวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสาคัญของวิชาอื่นมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง มี
ค่าเท่ากับ 4.95 อันดับ ที่ส องรองลงมา ชอบดูส ารคดีเกี่ยวกับวิช าวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 4.90 และ
อันดับที่สาม นาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันมีค่าเท่ากับ 4.90 จากผลการศึกษาทาให้
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยจัดการ
เรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ

อภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.54/82.59 ทาให้นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนั กเรียน ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเป็นกลุ่ม
ควบคุม และทาให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุ มและผู้ศึกษามีข้อ
อภิปรายดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
วิช าชี ว วิท ยา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยการจัด การเรีย นรู้แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ปี
การศึกษา2559 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนา มีประสิทธิภาพ 82.54 / 82.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวธิดา ล้านสา (2559) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และจิตวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย 1) ชื่อชุดกิจกรรม 2) คานา 3)
สารบัญ 4) คาชี้แจง 5) สาระสาคัญ/จุดประสงค์ 6) ใบความรู้/ใบกิจกรรม 7) แบบทดสอบก่อนเรียน 8)
แบบทดสอบ หลังเรียน และมีค่าประสิทธิภาพ 81.40/85.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่
กาหนดไว้ อนุสรา เฉลิมศรี (2555) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภายในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ผลการวิจั ย พบว่า ชุ ดกิจ กรรมการเรีย นรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ 82.08/80.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นพคุณ แดง
บุญ (2552) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม
วิท ยาศาสตร์ เรื่อ ง ร่ างกายมนุ ษ ย์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ E1 /E2 เป็น 80.33,81.66 / 80.88 ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ 80/80 สุ ณั ช ชา เดชสุ ภ า (2558) การพั ฒ นาชุ ด การสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนา
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ห น่วยของสิ่งมีชีวิตสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรี ย นประภั ส สรวิ ท ยา จ านวน 5 ชุ ด การสอนที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแต่ ล ะชุ ด ดั ง นี้
84.05/85.00, 83.51/85.56, 82.43/ 82.50, 83.79/83.61 และ 86.22/84.44 ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
เกณฑ์ เป้ าหมาย พนมพร ค่ าคู ณ (2556) การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องการดารงชีวิตของพืชเพื่อพั ฒ นาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฎจักรสืบ
เสาะหาความรู้ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช มีประสิทธิภาพ E1
/E2 เป็น 80.13/82.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 ซึ่งทาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และทาให้นักเรียนสามารถทาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น ได้กาหนดกิจกรรมการเรียนเป็นขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตามสติปัญญาความสามารถของผู้เรียน และจัดแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยย่ อยๆ
เรียงลาดับ เนื้อหาจากง่ายไปยากจึงทาให้นั กเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทาให้นักเรียนสามารถทา
คะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้สูงขึ้นและส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
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2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ ของพืช ดอก วิช าชีววิทยา
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้าง
และหน้ า ที่ ข องพื ช ดอก วิ ช าชี ว วิ ท ยา ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5ได้ ผ่ านกระบวนการหา
ประสิ ท ธิภ าพหลายขั้น ตอนจนมี ค วามเหมาะสม ท าให้ นั ก เรีย นมี ค วามเข้ าใจเนื้ อ หามากขึ้ น ในด้ า น
แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความสอดคล้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่เหมาะสมก่อนไปใช้ นอกจากนี้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังทาให้นักเรียนเกิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น และมีความ
สนใจในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุสรา เฉลิมศรี (2555) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพชุด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ แบบบู ร ณาการภายในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 2 มีค่าประสิท ธิภ าพ 82.08/80.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 สุณัชชา เดชสุภา (2558) การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
หน่วยของสิ่งมีชีวิต สาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยของสิ่งมีชีวิตสาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนประภัสสร
วิทยา จานวน 5 ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพแต่ละชุดดังนี้ 84.05/85.00, 83.51/85.56,
82.43/ 82.50, 83.79/83.61 และ 86.22/84.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เป้าหมาย
3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่ม
ทดลองจานวน 40 คน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ เป็นกลุ่มควบคุม จานวน 40 คน แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงตามศักยภาพของตนเอง มีการฝึกทักษะ การใช้กระบวนการคิด ทาให้
เกิดการเรียนรู้ที่คงทนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ จึงทาให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นฤมล
วัฒนวิกกิจ (2558) ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เรีย นโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ กระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ สู งกว่ านั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยการสอนปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่เ รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน พิชญานิน ลายเจียร(2557)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบ
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ปกติ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจ กรรมวิท ยาศาสตร์ ห ลั งเรี ย นสู งกว่า ก่อนเรีย น อย่างมีนัย ส าคั ญ ทางสถิติที่ ระดับ .001 ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน แบบปกติหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุด กิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.
001 และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับวิธี
สอนแบบปกติไม่แตกต่างกัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนน เฉลี่ย 4.50 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 และวิธีส อนแบบปกติ มีค ะแนนเฉลี่ ย 4.16 ส่ ว น เบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .50
4. การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมจากการ
ตอบแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียน จะเห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิด ชอบต่อตนเอง
และคาถามแบบทดสอบสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียน จึงทาให้พฤติกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ศรารัตน์ มุ ล อมาตย์ (2554) การศึกษาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเจตคิทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นุสรา หัวไผ (2552)การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไดรับการ จัดการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ประกอบการบรรยายผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนที่ได รับการจัดการ
เรียนรูโดยใช คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบการบรรยายหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใช คอมพิวเตอร
มัลติมีเดียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รุ่งนภา แก้ววัน(2558) การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ7
ขั้น (7E) สาหรับนักเรียนชนประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่ องสารและสมบั ติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏ จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.63/83.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช้การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาต่อไป
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนและเห็นความสาคัญของการใช้ ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน โดยการจัดอบรมและพัฒนา
ครู เรื่องการจัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2. ควรศึ ก ษาความคงทนในการเรี ย นรู้ หลั งจากการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์
3. ควรนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ อีก หลายๆครั้ง เพื่อให้มี
ความเชื่อมั่นมากขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การซ่อมเสริมด้วยตนเองของนักเรียน เช่น การเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้
ห้องสมุดศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ พั ฒ นาเครื่องจับ เวลาในการวิ่ง (speed timer) และเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพของเครื่องจับ เวลาในการวิ่ง (speed timer) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน
ทั้งสิ้ น 17 คน แบ่ งออกเป็ น กลุ่ มผู้ ทรงคุณ วุฒิ ตรวจความเหมาะสมของเครื่องมือ จานวน 4 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนมีหน้าที่จับเวลาในการวิ่งโดยใช้นาฬิกาจับเวลา จานวน 3 คน และกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักเรียนทาหน้าที่วิ่งทดสอบสมรรถภาพด้านความเร็ว ในระยะทาง 50 เมตร มีอายุระหว่าง 16 – 17
ปี จานวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องจับเวลาใน
การวิ่ง (speed timer) โดยใช้แสงเลเซอร์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยการหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความ
เหมาะสมของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (speed timer) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน ทาการประเมิน
ความเหมาะสม หาความตรง (validity) ของเครื่องมื อโดยการนาเครื่องมือไปทดสอบภาคสนามและ
ปรับแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ หาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ โดยการนาเครื่องมือไปทาการ
ทดสอบซ้า หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความคลาดเคลื่อนในการจับเวลา 2 วิธี คือ การ
จับ เวลาโดยใช้คนจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา และการจับเวลาโดยใช้เ ครื่องจับเวลาในการวิ่ง (speed
timer) ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเหมาะสมของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (speed timer) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด ด้านความตรงพบว่า เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (speed
timer) สามารถจั บ เวลาได้เท่ ากัน ทุ กช่วงระยะทางในการวิ่ง 50 เมตร ความเชื่อมั่น พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นสูง และด้านประสิทธิภาพพบว่าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (speed timer) ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การจับเวลา แต่พบความคลาดเคลื่อนเมื่อจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา
คาสาคัญ : เครื่องจับเวลาในการวิ่ง
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Abstract
The purpose of this research was to develop and to find the effectiveness of a
speed timer. The sample groups were seventeen people: four experts who evaluated
the suitability of an instrument; three timer students and ten fifty-meter - runner
student’s age ranged between sixteen and seventeen. They were selected by purposive
sampling. The research instrument was a laser speed timer that was developed by the
researcher which was evaluated for the suitability by four experts; tested and repaired
the defects to find the validity; and tested repeatedly for the reliability. The inaccuracy
was tested for the effectiveness in two ways: a manual stopwatch and a speed timer.
The results revealed that the suitability of a speed timer was the highest; the validity
was the same in any phase of fifty-meter-running; the reliability was the most; and the
effectiveness of the speed timer was accurate. Meanwhile, there was an inaccuracy in
manual stopwatch.
Keyword: speed timer

บทนา
ความเร็วเป็น องค์ป ระกอบหนึ่ งของสมรรถภาพทางกายที่สั มพันธ์กับทักษะ (Skill – Related
Physical Fitness) ซึ่ งการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สั ม พั น ธ์กั บ ทั ก ษะด้านความเร็ว ในปั จ จุบั น มี
รูปแบบการทดสอบโดยใช้การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 50 เมตร มีผู้ปล่อยตัวให้สัญญาณ ณ จุดเริ่มต้น
และมีผู้จับเวลา อยู่ที่เส้นชัยโดยมีอุป กรณ์จับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแสดงเวลาในการวิ่งของแต่ละคน
ผลการจากการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบจะมีเวลาของการทดสอบในระยะทาง 50 เมตร ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่จากการศึกษาทักษะในการวิ่งระยะสั้นจะมีการใช้ความเร็วและทักษะในการวิ่งแต่ละช่วงของ
ระยะทางที่แตกต่างกัน ดั งนี้ เริ่มจากจุดเริ่มต้นออกวิ่งถึงระยะ 30 เมตรแรก เป็นช่ว งที่มีการใช้อัตรา
ความเร็วร้อยละ 95 ของความเร็วสูงสุดและอัตราความเร็วจะถูกใช้มากที่สุดในช่วง 15 เมตรแรก ซึ่งช่วงนี้
มุมของลาตัวยังคงต่าและโน้มลาตัวไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงประมาณ 45 องศา และเป็นช่วงที่มีการเพิ่ม
อัตราเร่งอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่ระยะ 30 – 50 เมตร ซึ่งในช่วงนี้อัตราความเร็วจะถูกเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนถึง
จุดสูงสุดขณะเดียวกันจะต้องพยายามควบคุมท่าทางการวิ่งให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนและไม่มีอาการเกร็ง
ขึ้นในขณะใช้ความเร็วสูงสุด ช่วงนี้มุมของลาตัวนักกีฬาที่ วิ่งจะอยู่ในมุมปกติของการวิ่ง ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
โน้มตัวไปข้างหน้ามากเหมือนกับการวิ่งออกตัวตอนเริ่มต้นในช่วงแรก ระยะทางการวิ่งในช่วง 30 – 50
เมตรนี้จะเป็นระยะที่มีการปรับเพิ่มอัตราเร่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงความเร็วสูงสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์
เป็นช่วงของการคงความเร็วสูงสุดไว้ ในช่วงนี้เป็นช่วงสาคัญที่นักกีฬาจะต้องพยายามรักษาความเร็วสูงสุด
ของตนไว้ให้นานที่สุดและไม่สมควรที่จะพยายามเร่งความเร็วขึ้นไปอีกเพราะจะทาให้เกิดอาการเกร็งและ
อาการเมื่อยล้าขึ้น ยังมีผลทาให้การควบคุมท่าทางการวิ่งกระทาได้ยากอันเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้ความเร็ว
ลดลงอย่างรวดเร็ว นักวิ่งที่สามารถควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ จะทาให้การวิ่ง
และการใช้ กล้ ามเนื้ อมีความสั มพั น ธ์กลมกลื นกัน มี ผ ลท าให้ ล าตัว นิ่ งและไม่มีอ าการเกร็งเกิดขึ้น มาก
จนเกินไป ดังนั้น เมื่อผ่านช่วง 15 – 20 เมตรแรกของการใช้ ความเร็วสูงสุดไปแล้ว การลดลงของอัตรา
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ความเร็วในการวิ่งจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ส่วนระยะ 30 – 50 เมตร ในช่วงนี้ความเร็วจะเริ่มลดลง ซึ่งอัตรา
การลดลงนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการฝึกซ้อมของนักวิ่งแต่ละคน การ
ใช้ความเร็วในช่วงนี้จะยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านเลยเส้นชัยไป 4 – 5 เมตร มุมของลาตัว
ในขณะวิ่งยังคงเปลี่ยนแปลง การเข้าเส้นชัยไม่ควรกระโดดพุ่งตัวเข้าเพราะจะทาให้ความเร็วในการวิ่ง
ลดลง
จากหลั กการดั งกล่ าวท าให้ ผู้ วิจั ยมี แ นวความคิ ด ที่ จะพั ฒ นาเครื่อ งจั บ เวลาในการวิ่ง เพื่ อวั ด
ความเร็วในการวิ่งของผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็ว ในการวิ่งระยะทาง
50 เมตร คือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงระยะทาง 15 เมตร (ระยะที่ 1) ระยะทาง 0 – 30 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 0
– 40 (ระยะที่ 3) และระยะ 0 – 50 เมตร (ระยะที่4) เพื่อต้องการทราบเวลาและความเร็วในการวิ่งแต่ละ
ช่วงระยะทางของการวิ่งตลอดระยะทาง 50 เมตร และนาผลการทดสอบมาทาการศึกษาหาจุดบกพร่อง
ของผู้ เข้ ารั บ การทดสอบแต่ ล ะคน โดยจั ด หารูป แบบ วิ ธีก ารฝึ ก และการจั ด ท าโปรแกรมการฝึ ก เพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วของนักเรียนได้ ตรงตามหลักการใช้ทักษะ
และการเพิ่มอัตราเร็วในการวิ่ง แต่ด้วยเนื่องจากในการจับเวลาทั้ง 4 ระยะ จาเป็นต้องใช้คนจับเวลาอย่าง
น้ อย 4 คน และการจั บ เวลาโดยใช้น าฬิ กาจับ เวลาทั่ว ไปความแม่นยาและความเที่ ยงตรงอาจมีความ
คลาดเคลื่อนได้ ประกอบกับอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับวิเคราะห์ความเร็วและจับเวลาที่นิยมใช้จับเวลาในการ
แข่งขันทั่วไป พบว่าส่วนใหญ่ต้องสั่งนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง เช่น เครื่อง Swift speed light
timing training systems มีราคาอยู่ที่ประมาณ 17,510.00 – 595,920.00 บาท ทาให้ไม่มีโรงเรียนหรือ
หน่วยงานใด จัดซื้อ จัดหามาเพื่อใช้ในงาน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเช่าจากบริษัทเอกชนเพื่อนามาใช้งานเป็น
ครั้งคราว อีกทั้งเครื่องจับเวลาที่ผลิตภายในประเทศส่วนใหญ่ก็มีราคาแพง มีขนาดใหญ่และมีน้าหนักมาก
ไม่สะดวกสาหรับการใช้งานและส่วนใหญ่จะใช้เพื่อบอกเวลาในการวิ่งหรือการแข่งขันกีฬา
จากที่ กล่ าวมาผู้ วิจั ย จึ งมีความตั้งใจและสนใจในการที่จะออกแบบและสร้างอุปกรณ์ ท ดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วในการวิ่ง เพื่อที่จะนามาใช้จับเวลาในการวิ่งระยะทาง
50 เมตร ที่สามารถจับเวลาได้ทั้ง 4 ช่วงระยะทางของการวิ่ง คือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงระยะทาง 15 เมตร
(ระยะที่ 1) ระยะทาง 0 – 30 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 0 – 40 (ระยะที่ 3) และระยะ 0 – 50 เมตร (ระยะที่
4) เพื่อต้องการทราบเวลาและความเร็วในการวิ่งแต่ละช่วงตลอดระยะทาง 50 เมตร ในครั้งนี้ เพื่อนาไป
เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทารูปแบบการฝึกและโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับ
ทักษะด้านความเร็วต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ระยะทาง 50
เมตรใน 4 ช่วงระยะทางคือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงระยะทาง 15 เมตร (ระยะที่ 1) ระยะ 0 – 30 เมตร (ระยะ
ที่2) ระยะ 0 – 40 เมตร (ระยะที่ 3) และระยะ 0 – 50 เมตร (ระยะที่ 4) ที่ระยะ 15, 30, 40 และ 50
เมตร ตามลาดับ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบเครื่องจับเวลาในการ (Speed Timer) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ใน 4 ช่วงระยะทาง คือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงระยะทาง
15 เมตร (ระยะที่ 1) ระยะ 0 – 30 เมตร (ระยะที่2) ระยะที่ 0 – 40 เมตร (ระยะที่ 3) และ ระยะที่ 0 –
50 เมตร (ระยะที่ 4) ที่ระยะ 15,30,40 และ 50 เมตร ตามลาดับ ซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) มีขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย
1.1 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ผู้วิจัยดาเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาหาข้อมูลและการทางานของเครื่องจับเวลาในการ
วิ่ง 3) ศึกษาหาข้อมูลและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเป็นส่วนประกอบแต่ละส่วน 4) ศึกษาหาข้อมูล
และจัดทาแผนผังการวางตาแหน่งของส่วนประกอบต่างๆ 5) วางรูปแบบกลไกการทางานของเครื่องจับ
เวลาในการวิ่ง (Speed Timer) (โปรแกรมที่ฝังอยู่ใน IPST-MicroBox) 6) นาอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบ
เข้าด้วยกันเป็นวงจรใช้ในการทางานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และ 7) เขียนโปรแกรม
เข้าไปใน IPST-MicroBox
1.2 การตรวจสอบความตรง (Validity) การทางานของระบบเครื่ องจับเวลาในการวิ่ง (Speed
Timer) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ตรวจสอบการทางานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed
Timer) โดยการจ าลองในพื้ น ที่ ขนาดเล็ ก 2)ทดสอบการท างานของเครื่องจับ เวลาในการวิ่ง (Speed
Timer) และติดตั้งตามตาแหน่งที่กาหนด คือระยะ 15,30,40 และ 50 เมตรตามลาดับ 3)ทาการปรับปรุง
แก้ ไขการท างานของเครื่ อ งให้ มี ค วามเที่ ย งตรง 4) น าเครื่ อ งจั บ เวลาในการวิ่ ง (Speed Timer) ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรม จานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านวิท ยาศาสตร์ การกีฬ า จ านวน 1 ท่ าน ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ท างด้ านพลศึ กษา จานวน 1 ท่ าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดและประเมินผล จานวน 1ท่าน ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องจับเวลา
ในการวิ่ง (Speed Timer)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)
มีขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1) นาผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล จานวน 3 คน และนาผู้ควบคุมเครื่องจับ
เวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไปยืนตามตาแหน่งที่กาหนดโดยวางอุปกรณ์ตาแหน่ง
ละ 2 เครื่องไปวางและยืนตามตาแหน่งตามระยะที่กาหนดไว้สาหรับการวิจัย คือ ที่ระยะ 15,30,40 และ
50 เมตร ตามลาดับ เพื่อทาการเปรียบเทียบเวลา 2) นาผู้เข้ารับการทดสอบเวลาในการวิ่งระยะทาง 50
เมตร โดยเริ่มจากระยะ 15 เมตร ก่อน ไปยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้น ให้สัญญาณปล่อยตัวเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบวิ่งเริ่มวิ่ง ผู้ช่วยที่จับ เวลากดเริ่มนาฬิกาดิจิตอลและผู้ ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed
Timer) ที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาทาการกดปุ่ม Start เริ่มต้นการทางานของเครื่อง 3) เมื่อผู้เข้ารับการ
ทดสอบวิ่งผ่านตามระยะที่กาหนดคือ 15,30,40 และ 50 เมตร ตามลาดับ ให้ผู้ช่วยจับเวลาที่ใช้นาฬิกาจับ
เวลาแบบดิจิตอล จานวน 3 คน ทาการกดหยุดเวลาเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านตามระยะที่ทาการ
ทดสอบ ส าหรับ เวลาจากการทดสอบในส่ วนของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) จะหยุดเอง
อัตโนมัติ 4) บันทึกเวลาที่ได้จากการทดสอบทั้งจากนาฬิกาดิจิตอลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ ง (Speed
Timer) ของผู้เข้ารับการทดสอบลงในสมุดบันทึก 5) ทาการทดสอบในการวิ่งแต่ละระยะทาง จานวน 3
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ครั้ง จากผู้เข้ารับการทดสอบทั้ง 10 คน 6) หลังจากทาการทดสอบที่ระยะ 15 เมตร จนครบ 3 รอบ ให้ผู้
เข้ารับการทดสอบพักและเริ่มดาเนินการทดสอบตามที่ระยะที่เหลือต่อไป โดยดาเนินการเช่นเดียวกันกับ
ข้อที่ 2 – 5 จนครบระยะที่กาหนดทั้ง 4 ช่วงระยะทาง 7) คานวณหาค่าเฉลี่ยของเวลาและความเร็วในการ
ทดสอบวิ่งแต่ละระยะทางที่ได้จากเครื่องจับเวลาแบบดิจิตอลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ง(Speed Timer)
ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา นาไปคานวณหาค่าเฉลี่ยของเวลาและความเร็วเพื่อนาไปเปรียบเทียบหาค่า
ความคลาดเคลื่อนของเวลาและความเร็วที่ได้ 8) สรุปผลการทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร
ของผู้เข้ารับ การทดสอบทั้งจากนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอลและจากเครื่องจับเวลา (Speed Timer) ที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
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ผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบและสร้างเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และศึกษา
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทา
โปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50
เมตร และจัดทาโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วในการวิ่ง
ระยะทาง 50 เมตร มีผลการดาเนินงานและผลการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) พบว่าในขั้น
แรกนั้นผู้วิจัยได้ทาการทดลองใช้ laser ยิงผ่านกระจกเพื่อให้สะท้อนจนเกิดแสง laser ใน 4 ช่วงระยะทาง
โดยเมื่อทดลองในระยะใกล้ๆ ผลปรากฏว่าสามารถยิงผ่านกระจกเพื่อให้สะท้อนจนเกิ ดแสง laser ใน 4
ช่วงระยะทางได้สาเร็จ แต่เมื่อไปทดลองในระยะที่ไกลขึ้น ปรากฏว่าแสง laser นั้นอ่อนและสั้นมาก เมื่อ
มาถึง IPST-Micro Box ซึ่งเกิดจากระยะทางที่มากเกินไปและความเข้มของแสง laser ที่ไม่มากพอ จึงได้
สร้างและออกแบบเครื่องจับเวลาในการวิ่งใหม่และเมื่อได้ ทาการสร้างและออกแบบจับเวลาในการวิ่งใหม่
แล้ว ผลปรากฏว่าสามารถออกแบบได้สาเร็จและสามารถใช้งานได้จริง
สาหรับผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน มีความเห็นว่า
เครื่องจับเวลาในการวิ่งระยะสั้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นหาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจับเวลาในการวิ่งระยะสั้น พบว่า เครื่องจับ
เวลาในการวิ่งระยะสั้นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความแม่นยาและไม่คลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับการจับเวลาด้วย
นาฬิกาดิจิตอล ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาดิจิตอล
ผู้จับเวลา ระยะทาง 0 – 15 เมตร ระยะทาง 0 – 30 เมตร ระยะทาง 0 – 40 เมตร ระยะทาง 0 – 50 เมตร
คนที่
(วินาที)
(วินาที)
(วินาที)
(วินาที)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
1
3.02 3.06 2.87 4.89 4.99 5.20 6.88 6.16 6.37 7.70 8.40 8.12
2
2.91 2.39 3.05 4.93 4.93 6.20 6.01 6.24 6.47 7.61 8.50 8.10
3
3.19 2.84 2.94 5.11 5.23 5.23 6.11 6.28 6.32 7.76 8.50 8.27
ค่าเฉลี่ย 3.04 2.76 2.95 4.98 5.05 5.54 6.33 6.23 6.39 7.69 8.47 8.16
ตารางที่ 2 แสดงผลการจับเวลาด้วยเครื่องจับเวลาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เครื่องที่ ระยะทาง 0 – 15 เมตร ระยะทาง 0 – 30 เมตร ระยะทาง 0 – 40 เมตร ระยะทาง 0 – 50 เมตร
(วินาที)
(วินาที)
(วินาที)
(วินาที)
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครัง้ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
1
2.98 2.78 2.99 5.03 5.35 5.19 6.47 6.24 6.24 8.07 8.07 8.18
2
2.98 2.78 2.99 5.03 5.35 5.19 6.47 6.24 6.24 8.07 8.07 8.18
ค่าเฉลี่ย 2.98 2.78 2.99 5.03 5.35 5.19 6.47 6.24 6.24 8.07 8.07 8.18

หน้า 76

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 97 มกราคม-มิถุนายน 2561

ตารางที่ 3 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนจากการทดสอบโดยใช้นาฬิกาดิจิตอลกับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง
(Speed Timer)
ช่วงระยะทาง
เวลา (s)
ค่าความ
ในการวิ่ง(m)
นาฬิกาดิจิตอล (s) เครื่อง Speed Timer (s) ผลต่าง (s) คลาดเคลื่อน (%)
0 - 15
2.58
2.60
0.02
0.74
15 - 30
4.58
4.51
0.07
1.51
30 - 40
5.83
5.74
0.09
1.49
40 - 50
7.08
7.03
0.06
0.79
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นหาเวลาและความเร็วในการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
ด้านความเร็วในการวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร ตลอด 4 ช่วงระยะทาง คือ ช่วงระยะทาง 15,30, 40 และ 50
เมตร ของผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 10 คน จากนาฬิกาจับเวลาดิจิตอลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ง
(Speed Timer) ดังตาราง 4
ตารางที่ 4 แสดงความเร็วในการวิ่งช่วงระยะทางต่างๆ จากเครื่องวิเคราะห์จับเวลาในการวิ่ง
(Speed Timer)
ผู้เข้ารับการทดสอบคนที่
ความเร็วในช่วงต่างๆ
0 – 15 เมตร 0 – 30 เมตร 0 – 40 เมตร 0 – 50 เมตร
1
5.93
6.93
7.29
7.06
2
5.24
6.17
6.48
6.78
3
6.49
6.96
7.31
7.54
4
6.55
7.16
7.56
7.55
5
5.68
6.56
6.77
6.88
6
5.43
6.47
6.66
6.91
7
5.34
6.19
6.50
6.68
8
5.62
6.68
7.01
7.22
9
5.45
6.67
7.01
7.19
10
6.41
6.86
7.23
7.47
ค่าเฉลี่ย
5.82
6.67
6.98
7.13
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อภิปรายผล
จากผลการดาเนินงานวิจัยการพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทางาน
ของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และเพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะด้าน
ความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ใน 4 ช่วงระยะทาง คือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงระยะทาง 15 เมตร
(ระยะที่ 1) ระยะ 0 - 30 เมตร (ระยะที่2) ระยะ 0 – 40 เมตร (ระยะที่ 3) และ ระยะ 0 – 50 เมตร
(ระยะที่ 4) ทุกระยะ 15, 30, 40 และ 50 เมตรตามลาดับ พบว่าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในพื้นที่จาลองและพื้นที่จริงอีกทั้งผ่านความเห็นชอบและรับรอง
จากผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยได้ขอคาปรึกษาและเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์
เมื่อทาการทดสอบการใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) มาวางตามตาแหน่งและระยะทางที่
กาหนด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณและเปิดระบบการใช้งานพบว่ามีลาแสงสีแดงซึ่งเป็นแสงเลเซอร์
ส่องตรงไปยังตาแหน่งเซ็นเซอร์รับแสง ต่อจากนั้นจอแสดงผลเวลาเริ่มทางานและเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
วิ่งผ่านลาแสงเลเซอร์จอแสดงผลเวลาก็สามารถตัดเวลาได้ทันทีเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านเป็นไปตามที่
ได้เขียนโปรแกรมตั้งการทางานไว้ แสดงว่าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) สามารถทางานและ
จับเวลาในการวิ่งของผู้เข้ารับการทดสอบได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบและสร้างเครื่องจับเวลาใน
การวิ่ง (Speed Timer) และเมื่อศึกษาจากกราฟที่แสดงถึงความเร็วของผู้เข้ารับการทดสอบเมื่อนาข้อมูล
การทดสอบแต่ละคนไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ ยของการทดสอบยิ่งทาให้เห็นว่าผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละ
คนมีความเร็วในการวิ่งแต่ละช่วงระยะทางที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผู้ เข้ารับ การทดสอบบางคนมีความเร็วในช่วงระยะที่ 1 คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงระยะทาง 15
เมตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเพิ่มขึ้นเมื่อไปยังระยะที่ 2 และระยะที่ 3 แต่พอเลยระยะที่ 3 ความเร็วเริ่มลดลง
จนถึงช่วงระยะสุดท้าย 50 เมตร
2. ผู้เข้ารับการทดสอบบางคนมีความเร็วในช่วงระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยแต่พอถึง
ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 กลับมีความเร็วสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
3. ผู้เข้ารับการทดสอบบางคนมีความเร็ วตลอดช่วงระยะทางของการทดสอบทั้ง 4 ระยะ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตลอดระยะทางของการทดสอบ 50 เมตร
4. ผู้เข้ารับการทดสอบบางคนมีความเร็วตลอดช่วงระยะทางของการทดสอบทั้ง 4 ระยะ ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตลอดระยะทางของการทดสอบ 50 เมตร

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยและสรุ ป ผลการวิจัยทาให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงเวลาและความเร็วของผู้เข้ารับการ
ทดสอบ โดยสามารถนาข้อมูลการทดสอบของแต่ละคนไปเป็นแนวทางในการศึกษา คิดค้น พัฒ นาและ
จัดทารูปแบบและโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วในการวิ่งให้
เหมาะสมกับสมรรถภาพฯของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคน ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่ อศึ กษาระดับ อัต ลั กษณ์ ด้ านส านึก ดี ด้านมุ่ งมั่น ด้าน
สร้างสรรค์ ด้านสามัคคีของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาตัวแปรสาคัญในการ
ทานายอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร การคานวณของ (Taro Yamane, 1973) ในขั้นตอนแรก และใช้วิธีการสุ่ม
แบบมี สั ด ส่ ว น (Proportional Stratified Sampling) โดยใช้ ข นาดของวิ ท ยาเขตจากนั้ น สุ่ ม แบบง่า ย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย คือ แบบวัดการตั้ งเป้ าหมายทางการเรีย น และแบบวัดอั ตลั กษณ์ ของนิ สิ ต
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง เพศ คณะ เกรดเฉลี่ ย สะสมระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ภูมิลาเนา คณะ การตั้งเป้าหมายในการเรียน และอัตลักษณ์ของนิสิตมีความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ที่ .01 โดยการยอมรั บ ต่ อ เป้ าหมายกับ อัต ลั กษณ์ ด้ านความมุ่ งมั่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์สู งสุ ดที่ เป็ น ค่าบวก
เท่ากับ .788 และคณะกับอัตลักษณ์ด้านสานึกดีมีความสัมพันธ์ต่าสุดที่เป็นค่าบวกเท่ากับ .042 วิทยาเขต
กั บ อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นสามั ค คี มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู งสุ ด มี ค่ า เท่ า กั บ .031 และวิ ท ยาเขตกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า น
สร้างสรรค์ คณะกับความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายมีความสัมพันธ์ต่าสุดมีค่าเท่ากับ .028 ส่วนปัจจัยที่ผลต่ออัต
ลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ เพศ คณะ วิทยาเขต ภูมิลาเนา เกรดเฉลี่ย
สะสม การตั้งเป้าหมายในการเรียน โดยปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวพยากรณ์ที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของอัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ การตั้งเป้าหมายในการเรียน นิสิต
Abstract
The purposes if this research were 1) study identity of positive conscience in
creativity and harmoniousness in freshman year student, Kasetsart University 2) This
research was survey research; the samples were freshman year students from every
campus of Kasetsart University and used Taro Yamane method for sample size
calculation to formulate. First used stratified random sampling technique (Proportional
Stratified Sampling) by the size of the campus, then randomly simulate. The instruments
used in the research were a set of learning objectives and identity measure of the
student. Data were analyzed by means of standard deviation, correlation coefficient and
Stepwise multiple regression analysis.
The research results found that correlation in gender, faculty, GPA in high school,
hometown, aim and identity in student had statistical significance at .01 by accepting aim
with positive identities related in highest relation in.788 and faculty with positive identity
related in lowest relation in .042, campus with harmoniousness identity was in highest
relation at .031 and campus with creativity identity, faculty with aiming were in lowest
relation at .028. Factors Affecting Identity in freshman years student in Kasetsart
University were gender, faculty, campus, hometown, GPA and aiming study which these
factors are predictors that explain the variance in freshman years student in Kasetsart
University with statistical significance at .05.
Key words: identity, learning goals, students

ความสาคัญของปัญหา
สั ง คมไทยในปั จ จุ บั น ก าลั ง อยู่ ใ นช่ ว งที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ในด้ า นของเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะสมดุลได้ก็ต้องมีการพัฒนาประชากร
ของประเทศตั้งแต่ระดับของการศึกษา การศึกษาเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนาทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต
ทั้งด้าน ของการพัฒ นาตนเอง และการพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
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การศึกษา เห็นได้จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็น
นโยบายอีกประการหนึ่งที่สาคัญใน การบริหารประเทศ ปัจจุบันองค์กรทางการศึกษาของไทยเกือบทุก
ระดับตื่นตัวในการจัดการ และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาก็เ ป็นสิ่งสาคัญที่
ต้องมีการดูแลปลูกฝังประชากรของประเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาประเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553) นิสิตนักศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศการเรียนในระดับอุดมศึกษา
เป็นการเรียนเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาความรู้ และทักษะเพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้วได้นาวิชาความรู้ ที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนมาไปประกอบอาชีพ (สุบิน ยุระรัช, 2554)
ในช่วงวัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นช่วงวัยของการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เป็น
ช่วงวัย ที่สามารถหาอัตลักษณ์ของตนเองได้ มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ มีการปรับตัวให้เ ข้ากับสังคม สมองมี
การพัฒนาอย่างเต็มที่มีพัฒนาการทางธรรมชาติ และสังคม ช่วงวัยรุ่นจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อนิสิตนั้นบรรลุ
ภาวะมี ค วามสามารถ ในการด ารงชีวิต อย่างอิส ระไม่ ต กอยู่ ภ ายใต้ ก ารดูแ ลของบิ ด ามารดา สามารถ
รับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ ซึ่งการพัฒนานิสิตในช่วงวัยนี้ให้เ ติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะชีวิตต่าง ๆ ได้นั้นในช่วงวัยนี้ ควรที่จะมีการพัฒนาอัตลักษณ์ให้กับนิสิตด้วย เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 1
เป็นนิสิตที่เข้ามาใช้ชีวิตในอีกรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิมบางคนเคยอาศัยอยู่กับบิดามารดา และต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสังคมการเป็นอยู่ การที่มหาวิทยาลัยได้เน้นส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1
ค้นหา ส่งเสริมอัตลักษณ์นั้น เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาหาตนเองพัฒนาตนเองตามความถนัด เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้
การที่ นิ สิ ตมีอัตลั กษณ์ แห่ งตนเป็ นความสามารถของนิสิ ตช่ว งวัยรุ่นในการผสมผสานระหว่าง
ลั ก ษณะภายในตนซึ่ งเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คลกั บ ลั ก ษณะภายนอก การที่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ตระหนั ก เรื่ อ งการศึ ก ษาการประสบความส าเร็จ ในด้ านการศึ กษา การวางแผนท างาน การวางแผน
ดารงชีวิตอาชีพ เมื่อนิสิตรับรู้ถึง อัตลักษณ์ของตนเองส่งผลให้นิสิตมีกระบวนการตั้งเป้าหมาย การวางแผน
การแก้ไขปัญหาช่วยให้นิสิตมีแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นระบบทางด้านการเรียนการใช้ชีวิตในสังคมเพื่อให้
ประสบความสาเร็จ การเรียนรู้อัตลักษณ์ของตนเอง และการตั้งเป้าหมายในเรื่องต่าง ๆ นั้นจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนิสิต หากนิสิตต้องเจอกับปัญ หาอุปสรรค์นิสิตก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเองได้ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถให้กาลังใจตนเองในการที่
จะเผชิญข้อขัดแย้ง ต่าง ๆ ได้
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจั ยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ ของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการจัดกิจกรรม รูปแบบ
การสอน ทักษะต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตได้ค้นหาอัตลักษณ์ของตนเองอันจะส่งผลให้ตัวของนิสิตเข้าใจความ
ต้องการความถนัดศักยภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การดาเนินชีวิตที่ดีประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของตัวเองได้ และเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทั้งในชั้น
เรียน นอกชั้นเรียนได้นาข้อมูลไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับอัตลักษณ์ด้านสานึกดี ด้านมุ่งมั่น ด้านสร้างสรรค์ ด้านสามัคคี ของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2. เพื่อศึกษาตัวแปรสาคัญในการทานายอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมมติฐานงานวิจัย
เพศ วิทยาเขต คณะ ภูมิลาเนา เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา และการตั้งเป้าหมาย ในการ
เรี ย นมี อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ในการท านายอั ต ลั ก ษณ์ ของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน รหัสวิชา 01999111 จานวน 16,364 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยได้มาประชากรทั้งหมดโดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการคานวณของ
(Taro Yamane, 1973 อ้างใน พิสณุ ฟองศรี, 2554) จานวน 6,222 คน ในขั้นตอนแรก และใช้วิธีการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) ตามสัดส่วนโดยใช้ขนาดของวิทยาเขตจากนั้นสุ่มอย่าง
ง่าย (Random Random Sampling) จนได้ครบตามจานวนที่กาหนดไว้
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา คณะ วิทยาเขต ภูมิลาเนา
ตัวแปรตาม คือ อัตลักษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบวัดการตั้งเป้าหมาย
ทางการเรีย น และแบบวัดอัตลักษณ์ ของนิสิ ต ซึ่งผู้ วิจัยได้ปรับแก้ไข โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Bandura
(1988) และ Lock and Tatham (1990) และได้ปรับมาจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากูร” พาสนา นิยมสมบัตรเจริญ (2551) วิทยานิพนธ์ของ พรรณภา ส่งแสงแก้ว
(2556) เรื่องผลของโปรแกรมพัฒ นาแรงจูงใจและการตั้งเป้าหมายในการเรียนที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยเอกชน และแบบวัดอัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยานิพนธ์ของ
อัจริยา เล็กเพชร (2559) เรื่องการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนิสิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ของ สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม (2558) เรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” และงานวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
ชั้นปีที่ 1 จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ (2554)

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมาย และงานวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์นิสิต นา
ความรู้ที่ได้จาการศึกษาหนังสือ และงานวิจัยดังกล่าวมาสร้างแบบวัดการตั้งเป้าหมายในการเรียน และ
แบบวัดอัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2. นาวัดการตั้งเป้าหมายในการเรียน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร อง เพื่ อ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา และความเหมาะสมของแบบวั ด ใน
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ แนวคิด วัตถุประสงค์ และนาแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ป รึกษาหลักและรอง เพื่อรับฟังคาวิจารณ์ และข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นาไปแก้ไขตาม
3. นาแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหานั้ น มีป ระเด็นในการพิจารณาคือ ความตรงตามนิยามศัพท์ และความ
เหมาะสมของข้อคาถาม โดยผู้วิจัยสรุปประเด็นหลักๆ ที่ต้องแก้ไขจากข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3
ท่าน คือด้านภาษา ปรับภาษาในบางข้อคาถามให้มีความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และด้านอัตราส่วน
ของข้อคาถาม
4. นาผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาตามโครงสร้าง โดยมีค่า IOC แต่ละตอนของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง
0.3 – 0.6 ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับประเด็นหลักของเนื้อหาตามโครงสร้าง
5. นาผลของการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ นาแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อตรวจทานความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบวัด
6. น าแบวั ด ที่ มี ค่ า ความเที่ ย งตามเนื้ อ หาไปทดลองใช้ (Try Out) กั บ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์ จานวน 35 คน และนาแบบวัดฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการ (Try Out) มาตรวจให้คะแนนและ
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สู ตรสั มประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยได้ค่าความ
เชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด การตั้ ง เป้ า หมายทางการเรี ย น เท่ า กั บ .905 และแบบวั ด อั ต ลั ก ษณ์ ข องนิ สิ ต
เท่ากับ .896
7. นาแบบวัดการตั้งเป้าหมายทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ใปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลผ่านรายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน (01999111) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ ผ่านระบบฟาร์ม(เรียน) รู้มก. (KU Learning Farm)
เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับอาจารย์ และนิสิตในการเรียนโดยแจ้งแจงรายละเอียดผ่านการเรียนการสอนให้
นิสิตเข้าใจ และให้นิสิตทาการตอบแบบวัดการตั้งเป้าหมายในการเรียน และแบบวัดอัตลักษณ์ของนิสิต ใน
ระบบฟาร์ม(เรียน) รู้มก. (KU Learning Farm)

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ บรรยายลักษณะของข้อมูลเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น
เพศ ข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิลาเนา การตั้งเป้าหมาย ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่เพศ ข้อมูลส่วนบุคคล ภูมิลาเนา การตั้งเป้าหมาย
เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา คณะ/สาขาวิชา และอัตลักษณ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) เป็นวิธีทาง
สถิติ ที่ใช้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variable) กับตัว
แปรตาม (dependent Variable) เพื่อหาโมเดลพหุคูณถดถอย

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วิจัย
ขอนาเสนอข้อวิจารณ์ตามวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อศึกษาระดับอัตลักษณ์ด้านสานึกดี ด้านมุ่งมั่น ด้านสร้างสรรค์ ด้านสามัคคี ของนิสิตชั้นปีที่
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตลักษณ์
อัตลักษณ์
ค่าเฉลี่ย (MEAN)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
สานึกดี
4.19
0.44
มุ่งมั่น
3.85
0.47
สร้างสรรค์
3.89
0.50
สามัคคี
4.11
0.49
รวม
16.04
1.90

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์ของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างอัตลักษณ์ของนิสิตอยู่ในเกณฑ์
สูงทุกด้าน แต่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันด้านสานึกดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ด้าน
สามัคคีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ด้านสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 ด้านมุ่งมั่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ตามลาดับ พบว่านิสิตเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยของอัตลักษณ์ด้านสานึกดีสูงกว่าเพศชาย อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย อัต
ลักษณ์ด้านสร้างสรรค์เพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า เพศหญิง และอัตลักษณ์ ด้านสามัคคีเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเพศชาย
ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตั้งเป้าหมายทางการเรียน
องค์ประกอบการตั้งเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจง
4.10
0.47
การตัง้ เป้าหมายที่มีความท้าทาย
4.22
0.54
การตั้งเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
4.33
0.51
การวางแผน
3.99
0.58
การยอมรับต่อเป้าหมาย
3.94
0.51
ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
4.13
0.54
รวม
24.71
3.15
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
องค์ประกอบการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนิสิตอยู่ในเกณฑ์สูงทุกด้าน แต่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันการ
ตั้งเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 การตั้งเป้าหมาย
ที่มีความท้าทาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.13 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.54 การตั้ งเป้ า หมายเฉพาะเจาะจงมี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ที่ 4.10 ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.47 การวางแผน มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.99 ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.58 และการยอมรั บ ต่ อ
เป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ตามลาดับ
2. เพื่อศึกษาตัวแปรสาคัญในการทานายอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ของนิสิตด้านสานึกดี แบบ Stepwise
ตัวแปร

B
S.E.
(Constant)
2.367 .057
การยอมรับต่อเป้าหมาย
.462 .009
หญิง
.083 .010
บางเขน
-.057 .011
ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
-.034 .011
เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
.023 .009
ภาคตะวันตก
.063 .024
กาแพงแสน
.035 .015
การตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
.026 .012
2
2
R = .302
R adj = .301
SEE = .3712
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Beta

t
p
41.203
.001*
.533
50.276
.001*
.089
8.417
.001*
-.063
-5.085
.001*
-.042
-3.139
.002*
.026
2.458
.014*
.028
2.619
.009*
.029
2.347
.019*
.028
2.113
.035*
F = 335.34 P = .000*

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสานึกดี
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย เพศหญิง วิทยาเขต
บางเขน ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ภาคตะวันตก วิทยาเขตกาแพงแสน และการ
ตั้งเป้าหมาย ที่เฉพาะเจาะจงร่วมกัน ผันแปรอัตลักษณ์ ด้านสานึกดีได้ร้อยละ 30.1 (R2adj = .301) และ
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสานึกดีมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อเป้าหมาย เพศ
หญิ ง วิ ท ยาเขตบางเขน ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ เป้ า หมาย เกรดเฉลี่ ย 3.00 ขึ้ น ไป ภาคตะวั น ตก วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน และการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ของนิสิตด้านมุ่งมั่น แบบ Stepwise
ตัวแปร
B
S.E.
Beta
t
p
(Constant)
1.003
.029
34.456
.001*
การยอมรับต่อเป้าหมาย
.730
.007
.788
101.498
.001*
บางเขน
-.051
.008
-.053
-6.664
.001*
กรุงเทพฯ
-.020
.008
-.020
-2.446
.014*
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.025
.011
.019
2.292
.022*
2
2
R = .626
R adj = .626 SEE = .29055
F = 2602.035 P = .000*
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่น
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันผันแปรอัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นได้ร้อยละ 62.5 (R2adj = .625) และ
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสานึกดีมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อเป้าหมาย
วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์
ของนิสิตด้านสร้างสรรค์ แบบ Stepwise
ตัวแปร
B
S.E.
Beta
t
p
(Constant)
.891
.033
26.872
.001*
การยอมรับต่อเป้าหมาย
.762
.008
.766
94.182
.001*
บางเขน
-.022
.010
-.022
-2.188
.029*
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
.036
.013
.025
2.857
.004*
กาแพงแสน
.034
.014
.025
2.523
.012*
R2 = .589 R2adj = .589 SEE = .32662
F = 2229.937 P = .000*
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ ของตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ อั ต ลั ก ษณ์ ด้ า น
สร้างสรรค์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย วิทยาเขต
บางเขน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตกาแพงแสน ร่วมกันผันแปรอัตลักษณ์ด้านสานึกดีได้ร้อยละ
58.9 (R2adj = .589) และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลั กษณ์ด้านสร้างสรรค์มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ
การยอมรับ ต่อเป้ าหมาย วิทยาเขตบางเขน ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ วิทยาเขตกาแพงแสน อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิต
ด้านสามัคคี แบบ Stepwise
ตัวแปร
B
S.E.
Beta
t
p
1.848
.040
(Constant)
45.746
.001*
การยอมรับต่อเป้าหมาย
.555
.010
.573
55.589
.001*
หญิง
.091
.011
.088
8.504
.001*
กาแพงแสน
.090
.014
.066
6.375
.001*
ศรีราชา
.061
.017
.038
3.667
.001*
R2 = .340 R2adj = .340 SEE = .40311
F = 801.177
P = .000*
*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสามัคคี
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย เพศหญิง วิทยาเขต
กาแพงแสน และวิทยาเขตศรีราชา ร่วมกันผันแปรอัตลักษณ์ด้านสามัคคี ได้ร้อยละ 33.7 (R2adj = .337)
และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสามัคคีมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อเป้าหมาย
เพศหญิงวิทยาเขตกาแพงแสน และวิทยาเขตศรีราชา อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง อัตลักษณ์ของนิสิตอยู่ในเกณฑ์สูง
ทุกด้าน แต่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ด้านสานึกดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 ด้านสามัคคี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ด้านสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 ด้านมุ่งมั่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ตามลาดับ โดยนิสิตเพศชาย และเพศ
หญิงมีอัตลักษณ์ด้านสานึกดี และด้านความมุ่งมั่นแตกต่างกัน ส่วนด้านสร้างสรรค์ และด้านสามัคคีไม่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นิสิตที่มีวิทยาเขต คณะ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษา และการยอมรับต่อเป้าหมายแตกต่างกันในอัตลักษณ์ด้านสานึกดี อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 ส่วนภูมิลาเนา การตั้งเป้าหมายในการเรียน ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญที่ .05 และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการตั้งเป้าหมายในการเรียนของนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการตั้งเป้าหมายในการเรียนของ
นิ สิ ตอยู่ ในเกณฑ์สู งทุ กด้าน แต่มีค่าเฉลี่ ยแตกต่างกัน การตั้งเป้าหมาย ที่ใกล้ เคียงกับความเป็นจริง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 การตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 การ
ตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 การวางแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และการยอมรับต่อเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตด้าน
สานึกดี การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสานึกดีของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดยใช้ ตั วแปร การยอมรั บ ต่ อ เป้ าหมาย เพศ วิ ท ยาเขต ความมุ่ งมั่ น ต่ อ
เป้าหมาย และการตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกันผันแปรอัตลักษณ์ด้านสานึกดีได้ร้อยละ 29.7 (R2adj =
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.297) และพบว่าปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่ออัตลั กษณ์ด้านส านึกดีมากที่สุ ดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อ
เป้าหมาย เพศ วิทยาเขต ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย และการตั้งเป้าหมายในการเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตด้าน
มุ่งมั่น การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย วิทยาเขต ภูมิลาเนา คณะ ร่วมกันผัน
แปร อัตลักษณ์ด้านมุ่งมั่นได้ร้อยละ 6.25 (R2adj = .625) และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่ออัตลักษณ์ด้าน
สานึกดีมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อเป้าหมาย วิทยาเขต ภูมิลาเนา คณะ อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตด้าน
สร้างสรรค์ การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสร้างสรรค์ของนิสิต
ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย ภูมิลาเนา วิทยาเขต คณะ
ร่วมกันผันแปร อัตลักษณ์ด้านสานึกดีได้ร้อยละ 58.8 (R2adj = .588) และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัต
ลักษณ์ด้านสร้างสรรค์มากที่ สุดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อเป้าหมาย ภูมิลาเนา วิทยาเขต คณะ
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตด้าน
สามัคคี การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้านสามัคคีของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแปร การยอมรับต่อเป้าหมาย เพศ วิทยาเขต และคณะ ร่วมกันผัน
แปร อัตลักษณ์ด้านสามัคคี ได้ร้อยละ 33.8 (R2adj = .337) และพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ด้าน
สามัคคีมากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ การยอมรับต่อเป้าหมาย เพศ วิทยาเขต และคณะ อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
1. สามารถนาเอาวิจัยไปใช้ในการวางแผนกาหนดวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อสามารถนาไปพัฒนาอัต
ลักษณ์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ เนื่องจากการตั้งเป้าหมายในการเรียนมีห ลายองค์ประกอบ
ดังนั้นหากสามารถกาหนดได้ว่า รูปแบบการตั้งเป้าหมายแบบใดที่จะสามารถนาไปพัฒนาอัตลักษณ์ในด้าน
ต่างๆ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
2. สามารถนาวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างแผนงานพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น รูปแบบการเรียนการสอน สามารถให้นิสิตกาหนดเป้าหมายในการเรียน
ของตนเอง เช่น การให้นิสิตหาข้อดีของตนเอง และตั้งเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาข้อดีของ
ตนเอง เพื่อให้นิสิตเกิดอัตลักษณ์ในด้านการมุ่งมั่นมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนของนิสิตได้อย่างดี
3. สามารถนาเอาผลการวิจัยไปใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิต เพื่อส่งเสริม
ความต้องการให้แก่นิสิตได้ เนื่องจากปัจจัยที่ส่งต่ออัตลักษณ์ของนิสิตเป็นตัวกาหนดให้นิสิตมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิตจึงนับเป็นส่วนสาคั ญที่จานาไปสู่
การพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตได้
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปั จจั ย ด้านอื่น ๆ ของนิสิ ตที่ส่ งผลต่ออัตลั กษณ์ ของนิสิตเพิ่ มเติม เช่น รูป แบบ
บุ คลิ กภาพ และตัวแปรอื่น ๆ เพื่อสามารถนาไปใช้ส ร้างกิจกรรมในการพัฒ นานิ สิตให้ มีอัตลั กษณ์ ตาม
รูปแบบของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อ
พัฒนานิสิตในระดับปริญญาตรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Arthurs
คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
วัตถุประสงค์
ด้วยสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาทางหนึ่ ง จึ ง ได้ จั ด ท าวารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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)
คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จานวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ
ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2. ส่ ว นประกอบของบทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ บทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
วิธีดาเนิ น การวิจั ย ผลการวิจั ย สรุ ป และอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่ วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
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ข้อกาหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ
ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อกาหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้
1. การจัดเค้ารครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จานวนไม่เกิน 15 หน้า
2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้ากาหนดดังนี้ 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 กาหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ
ผู้นิพนธ์ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด
ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวธรรมดา
o คาสาคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้คาที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 คา ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง
- หัวข้อใหญ่ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
o คาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ดังนี้
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่นามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ
ผู้อื่น
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ
- ชื่ อ ภาพประกอบจั ด อยู่ ใต้ ภ าพ ใช้ ค าว่า ภาพที่ ต่ อ ด้ ว ยหมายเลขภาพและข้ อ ความ
บรรยายภาพ กาหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่ อ ตารางประกอบจั ด อยู่ เหนื อ เส้ น คั่ น บนสุ ด ของตาราง ใช้ ค าว่ า ตารางที่ ต่ อ ด้ ว ย
หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่นามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง กาหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา
ของบทความ
2) จัดพิมพ์เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ
APA (American Psychology Association) กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
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/.

หน้า 93

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 35 ฉบับที่ 97 มกราคม-มิถุนายน 2561
รับวันที่ ............................................
ผู้รับ .................................................

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรรฒ
วันที่................เดือน..................................พ.ศ......................
เรียน บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา
เรื่อง ขอตีพิมพ์บทความลงวารสารการวัดผลการศึกษา
1. ชื่อผู้ส่งบทความ (ภาษาไทย) .....................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................
2. ชื่อวุฒิการศึกษาขัน้ สูงสุด ............................................................................................ ชื่อย่อ.......................................
3. ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)...........................................................................................................................................
4. สถานภาพผู้ส่งบทความ
4.1 ( ) อาจารย์ ( ) อื่น ๆ ระบุ ........................คณะ.................................................สถาบัน...............................................
4.2 ( ) นักศึกษา � ปริญญาเอก � ปริญญาโท หลักสูตร..................................................................................................
สาขา...........................................................คณะ....................................................สถาบัน...................................................
โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
4.2.1 ชื่อ...................................................................................ที่ทางานปัจจุบัน...................................................................
4.2.2 ชื่อ...................................................................................ที่ทางานปัจจุบัน...................................................................
5. ประเภทของบทความ ( ) บทความวิจัย (Research article)
( ) บทความวิชาการ (Review article)
( ) บทความปริทัศน์ ( ) บทความเรื่องสั้น ( ) บทแนะนาหนังสือ
6. ที่อยู่ผู้ส่งบทความ (ที่ติดต่อได้สะดวก) .........................................................................................................................
7. เบอร์รทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..........................................โทรสาร..................................e-mail............................................
8. สิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้กรรมการพิจารณา
( ) ไฟล์ บทความวิจัย / บทความทางวิชาการ ใส่แผ่น CD-ROM และ
( ) แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเอกสารพิมพ์ต้นฉบับ จานวน 2 ชุด ส่งที่ กองบรรณาธิการ
วารสารการวัดผลการศึกษา สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23
แขวงวัฒนา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
9. ต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีแก้ไข
ตามที่กองบรรณาธิการ เสนอแนะ
ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ ....................................................................
(...................................................................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนของกองบรรณาธิการ
ผลการพิจารณาในเบื้องต้น .................................................................................................................................................
ดาเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ............................................................... 2. ........................................................................
ลงนาม .................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน)
ตาแหน่ง บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา
วั น ที่ ...........................................................
หรืิอ กรอกขอมูลผาน QR Code ไดที่
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