


1. การพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษขอังนักเรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั

ชัั้�นปีทีั� 2 สาขาเทัคโนโลยีอิัเล็กทัรอันิกส์ ด้้วยเเบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน CEFR

2. การศึกษาคุณ์สมบัติขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้

3. ผลการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานเพ้ั�อัส่งเสริมความสามารถในการส้�อัสาร

ภาษาอัังกฤษขอังผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี

4. การพััฒนาชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวน

การเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง

5. การประเมินโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น

6. ผลขอังการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานทีั�มีต่อัผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ ทัักษะ

กระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตร

วิชั้าชีั้พัชัั้�นสูง (ปวส.) วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาปัตตานี

7. การพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์

ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ

8. การศึกษาสภาพัและปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

9. การจััด้การเรียนรู้โด้ยใช้ั้เกมเป็นฐานเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษา

ชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)

10. การพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั

ชัั้�นปีทีั� 2 แผนกช่ั้างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์

โด้ยใช้ั้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง
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เจ้้าของ สถาบัันการอาชีีวศึึกษาภาคตะวันออก สำานักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
ทีี่�ปรึกษา

1. ด้ร.พัรหิมสวัสดิ้�  ทิัพัย์คงคา นายกสภาสถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก 

2. ผศ.ปรีชั้า  อ่ัอังอัารี ผู้ทัรงคุณ์วุฒิ มหิาวิทัยาลัยเทัคโนโลยีพัระจัอัมเกล้าพัระนครเหิน้อั

3. ด้ร.กล้า  สมตระกูล ผู้ทัรงคุณ์วุฒิ กระทัรวงวัฒนธีรรม  

4. ด้ร.ธีวัชั้ชัั้ย  อุ่ัยพัานิชั้ ทีั�ปรึกษาพิัเศษสำานักงานคณ์ะกรรมการการอัาชีั้วศึกษา

5. ด้ร.วินัย  สารสุวรรณ์ ผู้ทัรงคุณ์วุฒิมหิาวิทัยาลัยเทัคโนโลยีพัระจัอัมเกล้าพัระนครเหิน้อั

6. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง

7. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคมาบตาพุัด้

8. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคบ้านค่าย

9. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคสัตหีิบ

10. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคชั้ลบุรี

11. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาชั้ลบุรี

12. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี)

13. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคจัันทับุรี

14. ผู้อัำานวยการวิทัยาลัยเทัคนิคตราด้

บัรรณาธิิการ 

      ด้ร.สมชั้าย  ธีำารงสุข               ผู้อัำานวยการสถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก

รองบัรรณาธิิการ

1. ว่าทีั�ร้อัยตรีณ์รงค์  เกษตรภิบาล รอังผู้อัำานวยการสถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก

2. นายจิัระพังษ์  จัันทัร์ประเสริฐ รอังผู้อัำานวยการสถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก

3. นายทัรงพัล  ถนอัมวงษ์ ผู้ช่ั้วยผู้อัำานวยการสถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก

4. ด้ร.ประทีัป  ผลจัันทัร์งาม ผู้อัำานวยการอัาชีั้วศึกษาบัณ์ฑิิต 

5. นายวิรัตน์  เศรษฐสถาพัร ผู้อัำานวยการสำานักพััฒนายุทัธีศาสตร์และความร่วมม้อัอัาชีั้วศึกษา

6. นายกิตติวิทัย ์ บุญศิริ ผู้เชีั้�ยวชั้าญด้้านพััฒนากิจัการนักศึกษาและกิจัการพิัเศษ 

กองบัรรณาธิิการ  

1. ด้ร.ผดุ้งชัั้ย  ภู่พััฒน์ สถาบันเทัคโนโลยีพัระจัอัมเกล้าเจ้ัาคุณ์ทัหิารลาด้กระบัง (วิทัยากร)

2. ผศ.ด้ร.เมธีา  อึั�งทัอัง มหิาวิทัยาลัยเทัคโนโลยีพัระจัอัมเกล้าพัระนครเหิน้อั

3. ด้ร.ฤชั้วี  ฉััตรวิริยาวงศ์ วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง

คณะที่ำางานฝ่่ายศิึลป์ พิิสูจ้น์อักษรและจั้ดรูปเล่ม  

1. นางสาวกัลยา  หิาญชิั้น

2. นางสุพััฒนา  ร่วมโพัธิี�รี

3. นางสาวสุรีพัร  บุญนำ�าชูั้

4. นางสาวลัลน์ลลิต  ปรีชั้าจัารย์

5. นายประชิั้ต  รัตนพัลแสน
6. นางสาวพััตร์พิัมล  เสาวคนธ์ี

คณะที่ำางานจั้ดที่ำาวารสารวิชีาการ  

1. นายประภาส  พัวงช้ั้�น

2. นายทันง  ทัอังมาก

3. นางสาวปริยาภัทัร  ศรีเพัชั้ร 

4. นางสาวจุัฑิารัตน์  สมบูรณ์์ธีรรม



การผลิตและพััฒนากำาลังคน

อัาชีั้วศึกษาขอังโลกยุคใหิม่
  ด้ร.พัรหิมสวัสดิ้�   ทิัพัย์คงคา

   รักษาราชั้การแทันอัธิีการบดี้มหิาวิทัยาลัยนครพันม

และนายกสภาสถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก

4 มิติแห่่งการเรียนรู้
 มิติทัี � 1 การเรียนรู้กับการทัำางานไม่สามารถแยกอัอักจัากกันได้้อัีกต่อัไป : การบูรณ์าการ 

 การเรียนรู้กับการทัำางาน (Work Integrated Learning : WIL)

 มิติทีั� 2 ผู้เรียนไม่ว่าจัะอัยู่ทีั�ไหินและเวลาใด้ก็เรียนได้้ (Learning as Any Where Any Time)

 มิติทีั� 3 ผู้สอันเปลี�ยนบทับาทัจัากการสอันหิน้าชัั้�นเรียนเป็นผู้ช่ั้วยเหิล้อัทีั�ปรึกษาและผู้ส่งเสริม

          (Instructor as Facilitator Mentor and Promotor)

 มิติทีั� 4 ผู้ประกอับการต้อังการสมรรถนะไม่ใช่ั้ปริญญา (Competency Work Force not 

Certification/Degree)

มีช้ั้�อัเสียง 

และกิจักรรมเด่้น 

 (POPULAR)

ผู้บริหิารดี้  

(GOOD MANAGER)

ผู้สอันดี้  

(GOOD INSTRUCTOR)

ผู้เรียนดี้  

(GOOD LEARNER)

4 จุ้ดเด่น 

ของสถาบัันการศึึกษา



4 ปัจ้จั้ยคุณภาพิผลการผลิตการศึึกษา
 ▷ สมรรถนะ (COMPETECY)

 ▷ ซ้ื่�อัสัตย์ (INTEGRITY)

  ◊ ขยัน (HARD WORKING)

  ◊ อัด้ทัน (PATIENT)

  ◊ รับผิด้ชั้อับ (ACCOUNTABLE)

 ▷ ทัำางานร่วมกับผู้อ้ั�น/ทัำางานเป็นทีัม

 ▷ พััฒนาอัย่างต่อัเน้�อัง (CONTINUING IMPROVEMENT)

4 ความคาดห่วังของสถาบัันการศึึกษา ผู้ปกครอง ชุีมชีน สังคม
 ▷ เป็นคนดี้และมีความสุข (Good People/Be Happy)

 ▷ สำาเร็จัการศึกษา (Graduated)

 ▷ มีสมรรถนะ (Competent)

 ▷ มีงานทัำาและเป็นพัลเม้อังโลก/พัลโลก (Have a Job/Citizenship)

4 การดำาเนินกิจ้กรรมในสถาบัันการศึึกษา : SEPD
 ▷ จิัตบริการ (Service Mind)

 ▷ เรียนมีความสุข (Edutainment)

 ▷ มีผลิตภาพั (Productivity)

 ▷ ทัำาให้ิดี้กว่า (Do Better)



4x4 บัริบัที่ทีี่�ทัี่นสมัยของสถาบัันการศึึกษา

4 (1)

 1. อัาคารสถานทีั�และสิ�งอัำานวยความสะด้วกพัร้อัมเพีัยง

              (Liveble and Convenient Building/Facility)

 2. การบริหิารจััด้การทีั�ดี้ (Good Management)

 3. ภูมิทััศน์และสิ�งแวด้ล้อัมทีั�สวยงาม สงบ และร่มร้�น 

      (Beautiful Peace and Shady Landscape/Facility)

 4. เทัคโนโลยีสารสนเทัศและการส้�อัสารทีั�ครอับคลุมพ้ั�่นทีั�ใช้ั้งาน (Covering of ICT)

4 (2) 

 ▷ หิลักสูตร/ครุภัณ์ฑ์ิ ตรงตามความต้อังการและทัันต่อัการเปลี�ยนแปลง  

  (Curriculum/Equipment on Demand and Up to date) 

 ▷ การจััด้การเรียนการสอันทีั�ย้ด้หิยุ่นหิลากหิลาย ผู้เรียนเข้าถึงได้้ง่ายและประเมินอัย่างมีคุณ์ภาพั 

   (Flexible Multi-Method of Learning and Teaching also proficient Evaluate) 

 ▷ งานวิจััย สิ�งประดิ้ษฐ์ นวัตกรรม และงานบริการ  

  (Commercial Research Artifact Innovation and Academic Service) 

 ▷ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธีรรม และภูมิปัญญาท้ัอังถิ�น  

  (Religion Art Festival and Thai Local Wisdom)



4 เครือข่ายความร่วมมือ
 ▷ เคร้อัข่ายความร่วมม้อัสถานศึกษาตัวป้อันและการศึกษาต่อัเน้�อัง 

  (Cooperative feeder school and Continuing education network) 
 ▷ เคร้อัข่ายความร่วมม้อัด้้านการเรียนและการฝึึก

  (Cooperative learning and Training network) 
 ▷ เคร้อัข่ายความร่วมม้อังานวิจััยและนวัตกรรม 

  (Cooperative research and Innovation network) 
 ▷ เคร้อัข่ายความร่วมม้อัการหิางานและการศึกษาต่อั 

  (Cooperative job search and Further education network)

4+1 คุณสมบััติคนยุคดิจิ้ทัี่ล
 ▷ คิด้แบบมีเหิตุมีผล (Scientific Thinking) 
 ▷ คิด้สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative) 
 ▷ ปรับตัวและย้ด้หิยุน่ (Adaptability and Flexibility) 
 ▷ ด้ำาเนินชีั้วิตอัยู่ได้้ (Survive) 
 ▷ นำาเสนอัด้้วยดิ้จิัทััล (Digital Presentation)

                 4 สมดุล

                    ▷ ความตระหินักในทัรัพัยากรธีรรมชั้าติและสิ�งแวด้ล้อัม 

                       (Awareness in Natural Resources and Environment)
                           ▷ การพััฒนาและการแข่งขัน 

                            (Development and Compertition)
                               ▷ การพััฒนาจิัตวิญญาณ์ 

               (Spiritual Development)
                               ▷ ความพัอัเพีัยง

               (Sufficiency)



1

                                                      
บัที่ความวิจั้ย 

ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

การพัิฒนาทัี่กษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับัชัี�นประกาศึนียบััตรวิชีาชีีพิ

ชัี�นปีทีี่� 2 สาขาเที่คโนโลยีอิเล็กที่รอนิกส์ ด้วยเเบับัฝึ่กทัี่กษะตามกรอบัมาตรฐาน CEFR

Development of English Grammar Skill of Year 2 Vocational Certificate Student, 

Electronics Technology Major Using Exercises Based on CEFR .

กัญญา  ปัญจัพัาณิ์ชั้ย์กุล  

Kanya  Panjapanidkul 

บัที่คัดย่อ

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพั้�อัพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษขอังนักเรียนระด้ับชั้ั�น 

ประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพัชั้ั�นปีทัี� 2 สาขาเทัคโนโลยีอัิเล็กทัรอันิกส์ ด้้วยแบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน 

CEFR กลุ่มเป้าหิมายเป็นผู้เรียนระด้ับประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพัชั้ั�นปีทัี� 2 สาขาเทัคโนโลยีอัิเล็กทัรอันิกส์  

วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) จัำานวน 1 คน (กรณี์ศึกษา) ในปีการศึกษา 2564 

โด้ยการเล้อักแบบเจัาะจัง เคร้�อังม้อัวิจััยประกอับด้้วยเคร้�อังม้อัทัด้ลอังแบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน 

CEFR เคร้�อังม้อัในการรวบรวมข้อัมูล แบบทัด้สอับไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR  

และแบบบันทัึกพัฤติกรรมทัักษะทัางการเรียนด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR  

การวิเคราะห์ิข้อัมูลโด้ยหิาค่าร้อัยละ ผลการวิจััยพับว่า ผลทัักษะทัางการเรียนด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ

ตามกรอับมาตรฐาน CEFR มีค่าร้อัยละความก้าวหิน้า 60 พััฒนาการระดั้บสูง มีพัฤติกรรมทัักษะทัางการ 

เรียนรู้หิลังเรียนค้อัการใช้ั้ Both, Either และ Neither และการใช้ั้ Intensifiers - so, such, too, enough 

เท่ัากัน รอังลงมาค้อัการใช้ั้ Question Tag ตามลำาดั้บ โด้ยนักเรียนสามารถโต้ตอับได้้ทัันท่ัวงทีั หิลังจัาก 

ทัี�ได้้รับการฝึึกฝึนการทัำาแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษซื่ำ�า ๆ ตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

โด้ยไวยากรณ์์ทัั�ง 3 ประเด็้น ได้้แก่ 1) Question Tag, 2) Both, Either, Neither และ 3) Intensifiers-so, 

such, too, enough อัย่างน้อัยเร้�อังละ 3-4 ครั�ง จัากการสรุปเน้�อัหิาและการทัำาแบบฝึึกทัักษะชุั้ด้เดิ้ม 

คำาสำาคัญ : ทัักษะไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ, เเบบฝึึกทัักษะ, กรอับมาตรฐาน CEFR
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Abstracts

 The purpose of this research was to develop English grammar skill of a year 2  

vocational certificate student, Electronics Technology  Major using exercises based on 

CEFR. The population of this study was the second-year student of electronics  

Technology Major (case study) in academic year 2021 from Science Based Technology 

Vocational College (Chonburi) by purposive sampling. The research instrument consisted 

of exercises based on CEFR standard framework. The data collection instruments were  

English grammar exercises based on CEFR standard framework and English grammar  

behavior record. The data were analyzed by percentages. It was found that the result of  

English grammar skill, based on CEFR standard framework was 60% progression, with a 

high level of improvement. The learning behavioral skill after studying using  

exercises on the usage of both, either, and neither, and the usage of intensifiers-so, such, 

too, enough were at the same level, followed by the usage of question tag. The student 

could interact spontaneously after repeatedly practicing with English grammar skill based 

on CEFR standard framework, consisted of 3 topics: 1) question tag, 2) both, either, neither, 

and 3) intensifiers-so, such, too, The topics were studied at least 3 – 4 times through the 

wrap – up phase and repeatedly doing the same set of exercises.

KEYWORDS: English Grammar Skill, Exercises, CEFR Standard Framework

1. บัที่นำา

 ภาษาอัังกฤษเป็นภาษาสากลทัี�ใชั้้อัย่างแพัร่หิลาย ซื่ึ�งถ้อัว่ามีความจัำาเป็นทัี�ต้อังจััด้ใหิ้มีการเรียน 

การสอันภาษาอัังกฤษเพั้�อัใหิ้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใชั้้ภาษาอัังกฤษและเป็นเคร้�อังม้อั 

ในการเข้าถึงอังค์ความรู้และก้าวทัันโลก รวมทัั�งเป็นการพััฒนาตนเอังเพ้ั�อันำาไปสู่การเพิั�มขีด้ความสามารถ

ในการแข่งขันขอังประเทัศ เพั้ �อัใหิ้การขับเคล้ �อันนโยบายปฏิิรูปการเรียนการสอันภาษาอัังกฤษ 

เป็นไปอัย่างมีประสิทัธีิภาพั จัึงได้้มีการกำาหินด้ใหิ้หิน่วยงานทัี�เกี �ยวข้อังกับการจััด้การเรียนการสอัน 

ภาษาอัังกฤษมีการนำานโยบายการปฏิิรูปการเรียนการสอันภาษาอัังกฤษไปกำาหินด้ในแผนปฏิิบัติงาน 

เพ้ั�อัให้ิบรรลุเป้าหิมายขอังกระทัรวงศึกษาธิีการ [1]

 เม้�อัประเทัศไทัยก้าวเข้าสู่ยุคประชั้าคมอัาเซื่ียน (ASEAN Community) การเรียนภาษาอัังกฤษ 

จัึงมีบทับาทัและมีความจัำาเป็นอัย่างยิ �งในฐานะเป็นภาษากลางสำาหิรับการส้ �อัสาร ประกอับกับ 

กระทัรวงศึกษาธิีการขอังไทัย พิัจัารณ์าเห็ินว่า CEFR ซึื่�งย่อัมาจัาก Common European Framework of  
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Reference for Languages หิมายถึง กรอับอั้างอัิงความสามารถทัางภาษาขอังสหิภาพัยุโรป [2]  

อัาจัชั้่วยใหิ้การเรียนการสอันภาษาอัังกฤษในประเทัศไทัยประสบความสำาเร็จั จัึงมีนโยบายใหิ้สถานศึกษา

ด้ำาเนนิการเตรียมผูเ้รยีนให้ิมคีวามพัร้อัมสำาหิรบัการวดั้และประเมนิความรูค้วามสามารถด้้านภาษาอังักฤษ

จัากเคร้�อังม้อัวัด้และประเมินผลตามกรอับมาตรฐาน CEFR

 วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) ตระหินักในการเร่งพััฒนานักเรียน                    

ใหิ้มีความพัร้อัมด้้านภาษาอัังกฤษในการเข้าสู่ประชั้าคมอัาเซื่ียน โด้ยกำาหินด้นโยบายพััฒนานักเรียน 

ด้้านภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัให้ินกัเรยีนทุักระดั้บชั้ั�นปี สามารถใช้ั้ภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและใช้ั้เป็นเคร้�อังม้อั

ในการพััฒนาตนเอังและวิชั้าชีั้พั วิชั้าภาษาอัังกฤษ 3 และวิชั้าภาษาอัังกฤษ 4 เป็นวิชั้าในหิลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั สาขางานชั้่างอัุตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีอิัเล็กทัรอันิกส์  

ระดั้บชัั้�นปีทีั� 2 จัากทีั�ผู้วิจััยได้้สอันวิชั้านี�พับว่า นักเรียนมีผลสัมฤทัธิี�ตำ�ากว่าเกณ์ฑิ์ทีั�ตั�งไว้ ค้อั ร้อัยละ 60 

ในภาคเรียนทีั� 1/2564 และภาคเรียนทีั� 2/2564  จัำานวน 1 คน เน้�อังจัากนักเรียนไม่เข้าใจัหิลักการ 

ใชั้้ไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ จัำานวน 3 ประเด็้น ได้้แก่ 1) Question Tag, 2) Both, Either, Neither,  

3) Intensifiers-so, such, too, enough และทัำาข้อัสอับทัั�ง 3 ประเด้็นไม่ผ่านเกณ์ฑิ์ทัี�กำาหินด้ไว้  

ผูว้จัิัยจึังได้้ศึกษาแนวคดิ้ทีั�เกี�ยวข้อังกบักรอับมาตรฐาน CEFR หิลกัการไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ และแนวคดิ้

การพััฒนานวัตกรรมทัางการเรียนรู้ เพั้�อัพััฒนาทัักษะการใชั้้หิลักไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษได้้อัย่างถูกต้อัง 

นกัเรยีนสามารถพัฒันาตนเอังด้้านการใช้ั้ภาษาอังักฤษและนำาไปประยกุต์ใช้ั้ในชั้วีติประจัำาวนัในสาขาวชิั้าชั้พีั

ต่อัไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจั้ย

 เพั้�อัพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR ขอังนักเรียนระด้ับชั้ั�น

ประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพัชั้ั�นปีทัี� 2 สาขาเทัคโนโลยีอัิเล็กทัรอันิกส์ ด้้วยเเบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน 

CEFR จัำานวน 3 ประเด้็น ค้อั

 - Question Tag 

 - Both, Either, Neither

 - Intensifiers-so, such, too, enough

3. กรอบัแนวคิดในการวิจั้ย

 งานวจิััยเร้�อัง การพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษขอังนักเรียนระด้ับชั้ั�นประกาศนียบัตร

วิชั้าชั้ีพั ชั้ั�นปีทัี� 2 สาขาเทัคโนโลยีอิัเล็กทัรอันิกส์ ด้้วยเเบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน CEFR ผู้วิจััย 

ได้้ศกึษาแนวคดิ้ทีั�เกี�ยวข้อังตามกรอับมาตรฐาน CEFR [3] หิลกัการไวยากรณ์์ [4] และการพััฒนานวตักรรม

ทัางการเรียนรู้แบบฝึึกทัักษะ [5] ได้้กำาหินด้กรอับแนวคิด้ในการวิจััย ด้ังภาพัทัี� 1  
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แนวคิด้ทัฤษฎีทัี�เกี�ยวข้อัง ตัวแปรอัิสระ ตัวแปรตาม

 - แนวคิด้ทีั�เกี�ยวข้อังกับกรอับ 

   มาตรฐาน CEFR

 - หิลักการไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ

 - แนวคิด้การพััฒนานวัตกรรม 

   ทัางการเรียนรู้

 การใช้ั้แบบฝึึกทัักษะตามกรอับ 

 มาตรฐาน CEFR จัำานวน 3      

 ประเด็้น ค้อั 

 - Question Tag 

 - Both, Either, Neither

 - Intensifiers-so, such, too,           

   enough

 ทัักษะด้้านไวยากรณ์์ 

 ภาษาอัังกฤษ  

ภาพัทัี� 1  กรอับแนวคิด้ในการวิจััย

4. วิธีีด้ำาเนินการวิจััย

 การพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษขอังนักเรียนระด้ับชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพั 

ชัั้�นปีทีั� 2 สาขาเทัคโนโลยีอิัเล็กทัรอันิกส์ ด้้วยเเบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน CEFR ด้ำาเนินการดั้งนี�

   ขั�นตอันการพััฒนา

   1. ศึกษาวิเคราะห์ิแนวคิด้ ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับงานวิจััย กรอับมาตรฐาน CEFR หิลักไวยากรณ์์ 

และแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ

   2. กำาหินด้กรอับแนวคิด้ทัี�ใชั้้ในการวิจััยและการนิยามคุณ์ลักษณ์ะตัวแปรสำาหิรับการวิจััย

   3. อัอักแบบและพััฒนาแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

จัำานวน 3 ประเด้็น ได้้แก่ 

  3.1 Question Tag 

  3.2 Both, Either, Neither

  3.3 Intensifiers-so, such, too, enough

 4. ตรวจัสอับคุณ์ภาพัขอังข้อัสอับและแบบฝึึกทัักษะตามกรอับมาตรฐาน CEFR ด้้านความตรง 

เชั้งิเน้�อัหิา (Content Validity) ความเหิมาะสมในการนำาไปใช้ั้และปรบัปรงุตามคำาแนะนำาขอังผูท้ัรงคณุ์วฒุิ

จัำานวน 3 ทั ่าน ใหิ ้สอัด้คล ้อังกับเน้�อัหิา วัตถุประสงค ์ ทีั�ต ้อังการวัด้ ( I tem-Object ive  

Congruency : IOC) มีค่า IOC อัยู่ในชั้่วง 0.5-1.00 ทัุกรายการ ค่าทัี�ได้้อัยู่ทัี� 0.9 มีความเหิมาะสม 

ในการนำาไปใชั้้ในระด้ับด้ีมาก 
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 5. ทัด้ลอังใช้ั้กบักลุม่ทัด้ลอังในปีการศกึษา 2564 เพั้�อัหิาประสทิัธิีภาพัและปรบัปรงุแบบฝึึกทัักษะ

ด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR สำาหิรับพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ

ขอังนักเรียนระด้ับชั้ั�นประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพัชั้ั�นปีทัี� 2 สาขาเทัคโนโลยีอัิเล็กทัรอันิกส์ เพั้�อันำาไปใชั้้ 

ในการจััด้การเรียนรู้จัริงในปีการศึกษา 2564

 6. นำาแบบทัด้สอับจัริงใชั้้ในการวิจััย

   

5. ประชีากรและกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจััยเชิั้งปฏิิบัติการในชัั้�นเรียนนี� กลุ่มเป้าหิมาย ค้อั นักเรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั 

ชั้ั�นปีทัี� 2 สาขาเทัคโนโลยีอัิเล็กทัรอันิกส์ วิทัยาลัยอัาชั้ีวศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) ทัี�กำาลัง

ศึกษาในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษ 4 ปีการศึกษา 2564 จัำานวน 1 คน โด้ยการเล้อักแบบเจัาะจัง (กรณ์ีศึกษา)

   

6. เครื�องมือทีี่�ใช้ีในการวิจั้ย 

        เคร้�อังม้อัทัี�ใชั้้ในการวิจััยในครั�งนี�ประกอับด้้วยแบบฝึึกทัักษะการรวบรวมข้อัมูล ด้ังนี� 

  1. แบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR จัำานวน 3 ประเด้น็

  2. ร้อัยละพััฒนาการ 

7. การเก็บัรวบัรวมข้อมูล

 ผู้วิจััยด้ำาเนินการจััด้การเรียนการสอันและคัด้เล้อักกลุ่มตัวอัย่างในการวิจััยและด้ำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อัมูล ตามขั�นตอันด้ังต่อัไปนี�

 1. ศึกษาข้อัมูลคะแนนภาษาอัังกฤษขอังนักเรียนจัากการทัำาแบบทัด้สอับก่อันเรียนในแต่ละบทั

และศึกษาคะแนนภาษาอัังกฤษสอับหิลังเรียนในแต่ละบทัเป็นรายบุคคล

 2. นำาคะแนนขอังนักเรียนในแต่ละบทัเรียนทัี�มีคะแนนตำ�ากว่าเกณ์ฑิ์ ใหิ้คำาปรึกษานักเรียนทีั�พับ

ปัญหิาด้ังกล่าวนอักเวลาเรียน

 3. ทัำาข้อัตกลงร่วมกันเกี�ยวกับการเรียนเสริมในรายวชิั้าภาษาอังักฤษนอักเวลาเรยีนโด้ยแจ้ังนักเรยีน

ในหิัวข้อัทัี�จัะพััฒนานักเรียนด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR ในระด้ับ B1 จัำานวน 

3 ประเด้็น 

 4. รวบรวมข้อัมูลโด้ยการจััด้การเรียนรู้ ใชั้้แบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับ 

มาตรฐาน CEFR จัำานวน 3 ประเด็้น ทัั�งหิมด้ 3 ชุั้ด้ ชุั้ด้ละ 10 ข้อัคำาถาม ในระหิว่างรวบรวมข้อัมูล 

ได้้มีการสังเกตและบันทึักพัฤติกรรมการเรียนรู้ 

 5. ทัำาแบบทัด้สอับหิลังเรียน 

 6. รวบรวมข้อัมูลและทัำาการวิเคราะหิ์ต่อัไป
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การวิเคราะห่์ข้อมูล

       ผู้วิจััยนำาข้อัมูลทัี�เก็บรวบรวมข้อัมูลโด้ยนำาผลคะแนนทัี�ได้้จัากการทัด้สอับทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษา

อัังกฤษโด้ยใชั้้ค่าร้อัยละพััฒนาการ โด้ยมีเกณ์ฑิ์คะแนนพััฒนาการ [6] ด้ังนี�

คะแนนพััฒนาการสัมพัันธ์ี ระดั้บพััฒนาการ

76-100

51-75

26-50

0-25

พััฒนาการระดั้บสูงมาก

พััฒนาการระดั้บสูง

พััฒนาการระดั้บกลาง

พััฒนาการระดั้บต้น

8. ผลการวิจั้ย

 1. ผลการพัฒันาทักัษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอังักฤษก่อันและหิลงัการใช้ั้แบบฝึึกทักัษะด้้านไวยากรณ์์

ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

     1.1 ผลทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษหิลังการใชั้้แบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ 

ตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

 ตารางที่ี� 1 คะแนนทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษหิลังการใชั้้แบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์

ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

เร้�อังตามกรอับมาตรฐาน CEFR คะแนนเต็ม (10 คะแนน) ค่าร้อัยละหิลังเรียน

การใชั้้ Question Tag 7 70

การใชั้้ Both, Either และ Neither 8 80

การใชั้้ Intensifiers-so, such, too, enough 8 80

 จัากตารางทัี� 1 พับว่าคะแนนทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษหิลังการใชั้้แบบฝึึกทัักษะ 

ด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR นักเรียนมีค่าร้อัยละขอังคะแนนหิลังเรียน 

ค้อั การใชั้้ Both, Either และ Neither และ การใชั้้ Intensifiers-so, such, too, enough เทั่ากัน  

รอังลงมาค้อัการใชั้้ Question Tag ตามลำาด้ับ
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 1.2 ผลพััฒนาการทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษก่อันและหิลังการใชั้้แบบฝึึกทัักษะ 

ด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR ดั้งตารางทีั� 2

 ตารางที่ี� 2 ร้อัยละพัฒันาการทักัษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอังักฤษก่อันและหิลงัการใช้ั้แบบฝึึกทักัษะ

ด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

คะแนน ร้อัยละพััฒนาการ ระด้ับพััฒนาการ

ก่อันเรียน 4
60 พััฒนาการระด้ับสูง

หิลังเรียน 22

 จัากตารางทีั� 2 พับว่า ร้อัยละพััฒนาการทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษก่อันและหิลังการใชั้้ 

แบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR นักเรียนมีพััฒนาการร้อัยละ 60  

อัยู่ในระดั้บสูง

 1.3 ผลพัฤตกิรรมทักัษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอังักฤษโด้ยใช้ั้แบบฝึึกทักัษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอังักฤษ

ตามกรอับมาตรฐาน CEFR

 พัฤติกรรมทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษพับว่า นักเรียนสามารถโต้ตอับและสนทันา 

ภาษาอัังกฤษโด้ยใช้ั้ไวยากรณ์์ทัั�ง 3 ประเด็้นทีั�ได้้เรียนรู้ ได้้แก่ การใช้ั้ Question Tag, การใช้ั้ Both, Either 

และ Neither และ การใช้ั้ Intensifiers-so, such, too, enough ได้้ทัันท่ัวงทีั หิลังจัากทีั�ได้้รับการฝึึกฝึน

การทัำาแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษซื่ำ�า ๆ นักเรียนมีความมั�นใจัในการโต้ตอับในการ 

ตอับคำาถามกับครูและเพ้ั�อันร่วมชัั้�นมากยิ�งขึ�น 

9. อภิปรายผลการวิจั้ย

 การพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษขอังนักเรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั 

ชัั้�นปีทีั� 2 สาขาเทัคโนโลยีอิัเล็กทัรอันิกส์ ด้้วยแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษตามกรอับ 

มาตรฐาน CEFR มีประเด็้นทีั�จัะนำามาอัภิปรายผลการวิจััยในประเด็้นทีั�สำาคัญ ดั้งนี�

 นกัเรยีนมผีลคะแนนทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษหิลงัการใช้ั้แบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษา

อัังกฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR นักเรียนมีค่าร้อัยละขอังคะแนนหิลังเรียนค้อั การใชั้้ Both, Either และ 

Neither และ การใช้ั้ Intensifiers-so, such, too, enough เท่ัากัน รอังลงมาค้อัการใช้ั้ Question Tag 

ตามลำาดั้บ ซึื่�งเป็นเพัราะนักเรียนเข้าใจัในส่วนขอังเน้�อัหิาต่าง ๆ จัากแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษา 

อัังกฤษ สามารถส้�อัสารอัอักมาได้้และทัำาความเข้าใจัได้้ง่ายในการเรียนรู้จัากแบบฝึึกทัักษะซึื่�งสอัด้คล้อัง 

กับแนวคิด้ขอังทิัศนา [7] กล่าวว่าการจััด้การเรียนรู้บนเว็บ มุ่งให้ิผู้เรียนเกิด้การเรียนรู้ทัางด้้านเน้�อัหิาต่าง ๆ  
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ได้้กว้างและเข้าใจัอัย่างลึกซื่ึ�ง สามารถพััฒนาการทัางด้้านสังคม อัารมณ์์ รวมทัั�งส่งเสริมใหิ้ผู้เรียนได้้พััฒนา

ทัักษะการส้�อัสาร ทัักษะการสร้างความสัมพัันธี์ ทัักษะการแสวงหิาความรู้ ทัักษะกระบวนการคิด้ และการ

แก้ปัญหิาต่าง ๆ ได้้

 สำาหิรับร้อัยละพััฒนาการขอังนักเรียนทัี�มีระด้ับสูง นักเรียนมีพััฒนาการร้อัยละ 60 อัยู่ในระด้ับสูง               

ซื่ึ�งเป็นเพัราะการฝึึกทัำาแบบฝึึกทักัษะซื่ำ�า ๆ  หิลาย ๆ  ครั�ง ในชั้ดุ้แบบฝึึกทักัษะเด้มิ จันทัำาให้ินกัเรยีนสามารถ

ทัำาแบบฝึึกทัักษะได้้คะแนนสูงยิ�งขึ�น สอัด้คล้อังกับ แนวคิด้ขอังอัารี [8] กล่าวค้อั การมีโอักาสได้้กระทัำาซื่ำ�า

ในพัฤติกรรมใด้พัฤติกรรมหินึ�งจัะทัำาใหิ้พัฤติกรรมนั�น ๆ สมบูรณ์์ยิ�งขึ�น อัีกทัั�งนักเรียนยังมีพัฤติกรรมการ

ส้�อัสารโต้ตอับทัันทั่วงทีั หิลังจัากทีั�ได้้รับการฝึึกฝึนการทัำาแบบฝึึกทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษซื่ำ�า ๆ 

นักเรียนมีความมั�นใจัในการโต้ตอับคำาถามกบัครูและเพ้ั�อันร่วมชั้ั�นมากยิ�งขึ�น มีความกระต้อัร้อัร้นในการเรียน 

ในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษมากยิ�งขึ�น สอัด้คล้อังกับ งานวิจััยขอังวันวิสาข์ [9] กล่าวว่า การใชั้้แบบฝึึก 

ทัักษะไวยากรณ์์ทัำาใหิ้นักเรียนมีคะแนนเฉัลี�ยสูงขึ�น อีักทัั�งยังมีพััฒนาการในการเขียนภาษาอัังกฤษดี้ขึ�น 

และมีความกระต้อัร้อัร้นในการเรียนภาษาอัังกฤษในชัั้�นเรียนเพิั�มขึ�น 

10. ข้อเสนอแนะจ้ากการวิจั้ย

 ข้อัเสนอัแนะในการนำาผลการวิจััยไปใชั้้ 

  การจััด้การเรียนรู้เพ้ั�อัพััฒนาทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษสามารถนำาไปใชั้้แบบฝึึก

ทัักษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ จัะทัำาใหิ้ผู้เรียนมีพััฒนาการ มีทัักษะด้้านการส้�อัสารภาษาอัังกฤษ  

และมีความมั�นใจัด้ีขึ�น 

 ข้อัเสนอัแนะในการวิจััยครั�งต่อัไป

  ควรศกึษาหิรอ้ัพัฒันาแบบฝึึกทักัษะด้้านไวยากรณ์์ภาษาอังักฤษตามกรอับมาตรฐาน CEFR 

ในระด้ับ B1 ใหิ้ครบทัุกหิัวข้อั เชั้่น Reported Speech, Simple Passive เป็นต้น
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การศึึกษาคุณสมบััติของบัล็อกปูพืิ�นคอนกรีตพิรุนทีี่�มีส่วนผสมของหิ่นกรวด

The Study of Characteristic of porous concrete paving blocks 

with cobblestone mixture
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บัที่คัดย่อ 

 

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อัศึกษาคุณ์สมบัติขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสม 

ขอังหิินกรวด้ โด้ยการนำาหิินกรวด้เบอัร์ 3 ทีั�มีขนาด้ 2-5 มม. และหิินกรวด้เบอัร์ 4 ทีั�มี ขนาด้ 5 - 10  มม. 

มาเป็นส่วนผสมขอังบล็อักปูพ้ั�นแทันมวลรวมละเอีัยด้ คุณ์สมบัติทีั�ศึกษา ได้้แก่ คุณ์สมบัติด้้านกำาลัง 

รับแรงอััด้ และด้้านการดู้ด้ซึื่มนำ�า ผลการทัด้สอับพับว่า บล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีอััตราส่วนผสมขอัง 

หิินกรวด้เบอัร์ 3 มีความแข็งแรงมากทีั�สุด้ โด้ยมีค่ากำาลังอััด้ประลัยเฉัลี�ย 186.86 KSC (ตามมาตรฐาน ASTM 

C39) ซึื่�งผ่านเกณ์ฑิ์มาตรฐาน และบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีอััตราส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4  

มีความแข็งแรงน้อัยทีั�สุด้ มีกำาลังอััด้ประลัยเฉัลี�ย 179.18 KSC ซึื่�งไม่ผ่านเกณ์ฑ์ิมาตรฐาน และเม้�อัพิัจัารณ์า 

คุณ์สมบัติด้้านการดู้ด้ซึื่มนำ�าขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 และส่วนผสม 

ขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเฉัลี�ยร้อัยละ 4.30 แตกต่างกันร้อัยละ 1.11 บล็อักปูพั้�นคอันกรีต

พัรนุทัี�มส่ีวนผสมขอังหินิกรวด้ทัั�งสอังขนาด้ จังึมคีวามสามารถให้ินำ�าไหิลซื่มึผ่านได้้ดี้ [1] บลอ็ักปพูั้�นคอันกรตี 

พัรุนทัี�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 จัึงมีความแข็งแรง และสามารถระบายนำ�าซื่ึมผ่านได้้ด้ีนำาไปประยุกต์

ใชั้้ในงานอัุตสาหิกรรมการก่อัสร้างได้้จัริง 

คำาสำาคัญ : บล็อักปูพั้�น, คอันกรีตพัรุน, หิินกรวด้

* ชั้ัยฉัลอัง  เด้ชั้บุรัมย์ (Corresponding Author)

   E-mail  : long2487@gmail.com
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Abstract

 The objectives of this research were to study the characteristic of porous concrete 

paving blocks with cobblestone mixture by using cobblestone no. 3 with the size of 2-5 

mm. and cobblestone no. 4  with the size of 5-10 10 mm. as the mixture of the paving 

blocks. The studied properties of  concrete included of compressive strength and water 

absorption. The test results showed that the porous concrete paving block with  

cobblestone no.3 ratio was the strongest, with an average compressive strength of 186.86 

KSC (according to ASTM C39 standard), meeting the benchmark, and porous concrete 

paving blocks with cobblestone no. 4, had the lowest strength, with an average  

compressive strength of 179.18 KSC, which did not meet the benchmark. In considering 

of the water absorption efficiency, porous concrete paving blocks containing cobblestone 

no. 3, and the mixture of cobblestone No. 4, with an average water absorption value of 

4.30 %, that made the difference of 1.11 %. Porous concrete paving blocks with the  

mixture of cobblestone of both sizes had good water permeability (ASTM C 127 and  

C 128 standard). Therefore, porous concrete paving blocks with cobblestone no. 3  were 

strong and had good drainage, which could be applied in construction industry.

Keyword : Paving Block, Porous Concrete, Cobblestone

1. บัที่นำา

 บล็อักปูพ้ั�น เป็นวัสดุ้ก่อัสร้างทีั�นิยมเล้อักใช้ั้สำาหิรับงานปูพ้ั�นภายนอักอัาคาร งานตกแต่งพ้ั�นทีั�บริเวณ์ 

ทัางเด้ิน ถนน ลานจัอัด้รถ จััด้แต่งสวน ด้้วยรูปลักษณ์์ทัี�แข็งแกร่ง ติด้ตั�งง่าย มีรูปแบบและสีสันหิลากหิลาย 

และยังสามารถอัอักแบบตกแต่งเล่นลวด้ลายต่าง ๆ ได้้มากมาย ตลอัด้จันมีอัายุการใชั้้งานทีั�ยาวนาน                      

มีประสิทัธิีภาพัในการรับนำ�าหินักได้้ดี้ ติด้ตั�งง่าย สะด้วกรวด้เร็ว ประหิยัด้เวลาและสามารถใชั้้งานได้้ทัันทีั 

ง่ายต่อัการดู้แลรักษา สามารถซื่่อัมแซื่มได้้ง่าย และยังสามารถนำากลับมาใชั้้งานได้้ใหิม่ บล็อักปูพ้ั�น 

ทีั�ใชั้้งานทัั�วไปในปัจัจุับันสามารถแบ่งได้้อัอักเป็น 2 ประเภทั ค้อั แบบก้อันทึับไม่มีชั้่อังเปิด้และแบบ 

มีชั้่อังเปิด้ ซึื่�งบล็อักปูพ้ั�นแบบก้อันทึับ จัะมีคุณ์สมบัติทึับนำ�า เน้�อังจัากมีกรรมวิธีีผลิตจัากอััตราส่วนผสม 

ระหิว่างปูนซีื่เมนต์ มวลรวมละเอีัยด้ และนำ�า ซึื่�งเป็นวัสดุ้มวลรวมละเอีัยด้ทัั�งหิมด้จึังเกิด้ความหินาแน่นภายใน 

แผ่นบล็อักปูพั้�น เม้�อันำาไปใชั้้ในงานปูพั้�นภายนอักอัาคาร สิ�งทัี�เกิด้ขึ�นตามมาค้อัเม้�อัมีปริมาณ์นำ�าฝึนทัี�ตกลง

มาจัะขังอัยู่บนพั้�นผิวขอังบล็อักปูพั้�นทัี�ไม่ซื่ึมนำ�า ซื่ึ�งมีผลกระทับต่อัคุณ์ภาพันำ�าและสิ�งแวด้ล้อัม
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ทัำาลายความสมดุ้ลขอังระบบนิเวศน์ตามธีรรมชั้าติ และนำาไปสู่ปัญหิาต่าง ๆ เชั้่น นำ�าทั่วมขัง มลภาวะ 

ขอังแม่นำ�าและชั้ายฝัึ�งทัะเล เน้�อังจัากขณ์ะทีั�นำ�าฝึนไหิลผ่านพ้ั�นผิวเหิล่านี�จัะชั้ะล้างคราบนำ�ามันและสารเคมี

ต่าง ๆ ลงไปยังแหิล่งนำ�า 

 คอันกรตีพัรนุเป็นคอันกรตีทีั�มคีณุ์สมบัตพิิัเศษแตกต่างจัากคอันกรตีทัั�วไปค้อั ภายในเน้�อัคอันกรีต

มีรูพัรุนและโพัรงทีั�ต่อัเน้�อังในปริมาณ์มาก มีอััตราส่วนผสมระหิว่างปูนซีื่เมนต์ มวลรวมหิยาบ และนำ�า 

เน้�อังจัากคอันกรีตพัรุนไม่มีมวลรวมละเอัียด้เป็นส่วนผสม เพั้�อัต้อังการใหิ้มีโพัรงทัี�ต่อัเน้�อังหิร้อัชั้่อังว่างอัยู่

ภายในเน้�อัคอันกรีต ซึื่�งขนาด้ช่ั้อังว่างเหิล่านี�จัะทัำาหิน้าทีั�ให้ินำ�าไหิลผ่านได้้สะด้วก ถึงแม้ว่าความพัรุนสูงจัะ

ลด้ความแข็งแรงเม้�อัเทีัยบกับคอันกรีตทัั�วไป แต่มีความแข็งแรงเพีัยงพัอัสำาหิรับการใช้ั้งานทัั�วไป ตามปกติ 

คอันกรีตพัรุนสามารถระบายนำ�าได้้อัย่างรวด้เร็วป้อังกันการล้�นล้มได้้เป็นอัย่างดี้ ชั้่วยลด้ความร้อัน 

ทีั�สะทั้อันกลับอัอักมาสู่บรรยากาศได้้ดี้กว่าใชั้้คอันกรีตปกติ สามารถนำาไปประยุกต์ใชั้้งานด้้านวิศวกรรม 

และสถาปัตยกรรมได้้อัย่างหิลากหิลาย เชั้่น คอันกรีตทัางเดิ้นเทั้า ลานจัอัด้รถ พ้ั�นสนามเทันนิส 

พ้ั�นเร้อันเพัาะชั้ำา หิร้อัใช้ั้ในงานตกแต่งภูมิทััศน์ [2] นอักจัากนั�นคอันกรีตพัรุนยังมีนำ�าหินักเบา อีักทัั�งความ

พัรุนในเน้�อัคอันกรีตยังชั้่วยเพิั�มการดู้ด้ซัื่บเสียง มีค่าการนำาความร้อันตำ�า และระบายความร้อันได้้ดี้ จึังมี 

คุณ์สมบัติเป็นฉันวนกันความร้อัน รวมถึงเสียงยานพัาหินะได้้ดี้ ลด้การใช้ั้พัลังงานเพัราะสะท้ัอันความร้อัน

เข้าบ้านน้อัยลง รูพัรุนในเน้�อัคอันกรีตเกิด้จัากหิลักการลด้ปริมาณ์ส่วนผสมขอังมวลรวมละเอัียด้ 

ในคอันกรีต และเพิั�มมวลรวมหิยาบ [3]

 จัากข้อัมูลดั้งกล่าว จึังเป็นสาเหิตุในการศึกษาการใช้ั้มวลรวมหิยาบ ค้อั หิินกรวด้ซึื่�งเป็นวัสดุ้ทีั�เกิด้

จัากธีรรมชั้าติ สามารถหิาได้้ง่ายในทั้อังถิ�น ซึื่�งนิยมนำามาใชั้้ทัำาผิวกรวด้ล้าง การตกแต่งผิวในงาน 

สถาปัตยกรรมและเป็นหิินทีั�มีคุณ์สมบัติเหิมาะสมสำาหิรับการผสมคอันกรีต มาเป็นอััตราส่วนผสมในการ 

ผลิตบล็อักปูพ้ั�นแทันการใชั้้มวลรวมละเอัียด้หิร้อัทัราย เพ้ั�อัใหิ้บล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตเกิด้ความพัรุน มีแรง 

ยดึ้เกาะและจัับตัวกันได้้ดี้ สามารถนำาไปประยกุต์ใช้ั้ในงานก่อัสร้างได้้ เช่ั้น บล็อักปูพ้ั�นผิวทัางเท้ัา ลานจัอัด้รถ 

ลานอัเนกประสงค์หิร้อัตกแต่งเพิั�มความสวยงามภายในสวน อีักทัั�งยังสามารถขึ�นรูปร่างหิร้อัขนาด้ 

ตามทีั�ต้อังการได้้อีักด้้วยเพ้ั�อัให้ิเกิด้ทัางเล้อักใหิม่สำาหิรับการปูพ้ั�นผิว

2. วัตถุประสงค์การวิจั้ย

 เพั้�อัศึกษาคุณ์สมบัติขอังบล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้ ด้้านกำาลังรับแรงอััด้

และดู้ด้ซื่ึมนำ�า
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3. วิธีิการดำาเนินการวิจั้ย

 1. วัสดุ้ทัี�ใชั้้ในการศึกษา 

  1.1 ปูนซีื่เมนต์ ใช้ั้ปูนซีื่เมนต์ปอัร์ตแลนด์้ประเภทัทีั� 1 โด้ยเป็นปูนซีื่เมนต์ทีั�เหิมาะกับงาน 

โครงสร้างพ้ั�นฐานทัั�วไป 

  1.2 หิินกรวด้ ใช้ั้หิินกรวด้ 2 ขนาด้ ค้อัเบอัร์ 3 ทีั�มีขนาด้ 2 - 5 มม. และเบอัร์ 4  

และหิินกรวด้เบอัร์ 4 ทีั�มีขนาด้ 5 - 10 มม. 

  1.3 สีฝึุ�น 

 2. จัำานวนตัวอัย่างทัี�ใชั้้ในการศึกษา ประกอับด้้วย 

  2.1 อััตราส่วนผสม ปูนซีื่เมนต์ 1 ส่วน หิินกรวด้ เบอัร์ 3 (ขนาด้ 2 - 5 มม.) 6 ส่วน 

จัำานวน 3 ตัวอัย่าง 

  2.2 อััตราส่วนผสม ปูนซื่ีเมนต์ 1 ส่วน หิินกรวด้ เบอัร์ 4 (ขนาด้ 5 - 10 มม.) 6 ส่วน

จัำานวน 3 ตัวอัย่าง

 3. ขั�นตอันและวิธีีการเตรียมตัวอัย่างวัสดุ้

  3.1 ตัวอัย่างบล็อักปูพั้�น

   1) ประกอับไม้แบบบล็อักปูพ้ั�นขนาด้กว้าง 10 ซื่ม. ยาว 20 ซื่ม. หินา 6 ซื่ม.  

แล้วผสมคอันกรีตทีั�มีส ่วนผสมขอังหิินกรวด้แล้วคลุกเคล้าเข ้าด้ ้วยกันตามอััตราส่วนทีั�กำาหินด้  

ผสมสีฝุึ�นให้ิได้้ตามสีทีั�ต้อังการ จัากนั�นเทัใส่แบบหิล่อับล็อักปูพ้ั�นพัร้อัมกระทุ้ังอััด้แน่น 

   2) เก็บตัวอัย่างทัด้สอับไว้ 24 ชัั้�วโมง หิลังจัากนั�นบ่มคอันกรีตเป็นเวลา 28 วัน 

เพ้ั�อัเตรียมทัด้สอับกำาลังอััด้ขอังคอันกรีต

ก. ผสมหิินกรวด้เบอัร์ 3           ข. ผสมหิินกรวด้เบอัร์ 4

ภาพิที่ี� 1 ตัวอัย่างบล็อักปูพั้�น
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  3.2 ตัวอัย่างแทั่งคอันกรีต

   1) เทัคอันกรีตทีั�ผสมแล้วตามอััตราส่วนทีั�กำาหินด้ ลงในแบบหิล่อัขนาด้ 15 × 15 

× 15 ซื่ม. แบ่งการเทัคอันกรีตอัอักเป็น 3 ชัั้�น โด้ยแต่ละชัั้�นคอันกรีตมีปริมาตรการเทัประมาณ์ 

1 ใน 3 ขอังปริมาตรขอังแบบหิล่อั กระทุ้ังคอันกรีตแต่ละชัั้�นจัำานวน 25 ครั�ง จัากนั�นปาด้หิน้าผิวคอันกรีต

ให้ิเรียบ ทิั�งไว้ 24 ชัั้�วโมง จึังถอัด้แบบหิล่อัแล้วนำาตัวอัย่างไปบ่มนำ�าทัันทีั โด้ยใช้ั้เวลา 28 วัน

   2) นำาตัวอัย่างทัด้สอับทีั�ผ่านการบ่มคอันกรีตอัายุ 28 วันแล้ว จัำานวน 6 ตัวอัย่าง 

มาชัั้�งนำ�าหินักพัร้อัมจัด้บันทึักค่านำ�าหินักทีั�ได้้

ภาพัทัี� 2 ตัวอัย่างแทั่งคอันกรีต

 4.  วิธีีการทัด้สอับตัวอัย่าง

  4.1 การทัด้สอับกำาลังรับแรงอััด้

   1) เตรียมตัวอัย่างแท่ังทัด้สอับคอันกรีตรูปทัรงลูกบาศก์ ขนาด้ 15 × 15 × 15 

ซื่ม.ทีั�ผ่านการบ่มคอันกรีตอัายุ 28 วัน จัำานวน 6 ตัวอัย่าง และวัด้พ้ั�นทีั�ผิวด้้านทีั�รับแรงอััด้ทัั�งด้้านบน 

และด้้านล่างมีหิน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

   2) นำาตัวอัย่างวางบนแทั่นธีารสัมผัสกับแผ่นรอัง ปรับค่านำ�าหินักกระทัำาเริ�มต้น 

ทัี�ศูนย์ให้ินำ�าหินักกระทัำาครึ�งหินึ�งขอังนำ�าหินกัสงูสดุ้ทัี�คาด้ว่าจัะทัด้สอับ โด้ยให้ิหิวักด้มอีัตัราความเรว็ประมาณ์ 

1.3 มม./นาทัี เคร้�อังทัด้สอับกำาลังอััด้คอันกรีตแบบไฮด้รอัลิก ต้อังเป็นเคร้�อังทัี�สามารถใหิ้นำ�าหินักกด้ด้้วย

อััตราคงทีั�อัยูใ่นช่ั้วง 0.14 ถึง 0.34 นิวตัน/ตร.มม./วินาทีั ในช่ั้วงครึ�งแรกขอังนำ�าหินักกด้สูงสุด้ทีั�แท่ังทัด้สอับ 

จัะรับได้้นั�น ยอัมใหิ้ใชั้้อััตราการกด้สูงกว่ากำาหินด้ได้้และในการควบคุมเคร้�อังทัด้สอับขณ์ะทีั�แทั่งทัด้สอับ 

ถึงจุัด้คราก (yielding) อัย่างรวด้เร็วทัันทีั ก่อันถึงจุัด้ประลัยห้ิามปรับอััตราการกด้หิร้อัส่วนใด้ ๆ  ขอังเคร้�อัง 

ทัด้สอับ ใหิ้กด้จันกระทัั�งแทั่งคอันกรีตทีั�ใชั้้ในการทัด้สอับถึงจุัด้ประลัย แล้วบันทึักค่านำ�าหินักกด้สูงสุด้ 

ทีั�แท่ังทัด้สอับสามารถรับได้้
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3) คำานวณ์หิาค่าการรับกำาลังอััด้ประลัย  โด้ยใชั้้สูตรคำานวณ์ด้ังนี� [4]

       กำาลังอััด้ประลัย  =
P
     (N/mm2)

     โด้ย  P  =  นำ�าหินักบรรทัุกสูงสุด้  หิน่วยเป็น นิวตัน (N)

                    A  =  พั้�นทัี�หิน้าตัด้แทั่งทัด้สอับ หิน่วยเป็น ตร.มม. (mm2) 

A

 

ภาพัทัี� 3 การทัด้สอับกำาลังอััด้คอันกรีต

  4.2 การทัด้สอับการดู้ด้ซื่ึมนำ�า

   1) เตรียมตัวอัย่างขอังบล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีขนาด้ขนาด้กว้าง 10 ซื่ม.  

ยาว 20 ซื่ม. หินา 6 ซื่ม. จัำานวน 6 ตัวอัย่าง ทัี�ผ่านการตากแด้ด้แล้ว นำามาเข้าตู้อับทัี�อัุณ์หิภูมิ 110 ถึง 115  

อังศาเซื่ลเซื่ียส เป็นเวลาไม่น้อัยกว่า 24 ชั้ั�วโมง แล้วนำาตัวอัย่างมาชั้ั�งนำ�าหินักจัด้บันทัึกค่านำ�าหินักทัี�ได้้  

   2) เม้�อัได้้นำ�าหินักบล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุนทัี�แหิ้งแล้ว นำาตัวอัย่างทัั�งหิมด้ไปแชั้่

ในนำ�าสะอัาด้หิร้อันำ�ากลั�นเป็นเวลา 24 ชั้ั�วโมง  

   3) นำาตัวอัย่างขึ�นจัากนำ�า ใชั้้ผ้าเช็ั้ด้ทีั�ผิวแทั่งตัวอัย่างใหิ้แหิ้ง นำาตัวอัย่างมาชัั้�ง 

นำ�าหินักภายในเวลา 5 นาทีั เป็นนำ�าหินักอิั�มตัว พัร้อัมแล้วบันทึักค่านำ�าหินัก 

   4) คำานวณ์หิาค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าโด้ยใชั้้สูตรด้ังนี� [4]

เปอัร์เซื่็นต์การดู้ด้ซื่ึมนำ�า   =  W - WS   x  100

                                      
WS

 โด้ย  W  =  นำ�าหินักขอังบล็อักคอันกรีตหิลังจัากแชั้่นำ�า หิน่วยเป็นกรัม  (G)

      WS  =  นำ�าหินักขอังบล็อักคอันกรีตหิลังอับแหิ้ง หิน่วยเป็นกรัม (G)

ภาพัทัี� 4 การนำาบล็อักปูพั้�นเข้าตู้อับ     ภาพัทัี� 5 การชั้ั�งตัวอัย่างบล็อักปูพั้�น     ภาพัทัี� 6 การทัด้สอับการเทันำ�า 

                                                                                                         ลงบนบล็อักปูพั้�น
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4. ผลการวิจั้ย

      ผลการศึกษาคุณ์สมบัติขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้ มีดั้งนี�

 1. ผลการทัด้สอับกำาลังรับแรงอััด้

  การทัด้สอับกำาลังอััด้คอันกรีตขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุน ตัวอัย่างแท่ังทัด้สอับคอันกรีต 

รูปทัรงลูกบาศก์ ขนาด้ขอังตัวอัย่าง 15 x 15 x 15 ซื่ม. จัำานวน 6 ตัวอัย่าง ผลการทัด้สอับพับว่า  

บล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 ตัวอัย่างทีั� 1 สามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเท่ัากับ 

185.77 KSC ตัวอัย่างทีั� 2 สามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเทั่ากับ 186.22 KSC และ ตัวอัย่างทีั� 3 

สามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเทั่ากับ 188.44 KSC ซึื่�งสามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเฉัลี�ย 186.81 KSC 

(ผ่านเกณ์ฑ์ิมาตรฐาน ASTM C39) นอักจัากนั�นในอััตราส่วนผสมขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสม 

ขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4 ตัวอัย่างทีั� 1 สามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเทั่ากับ 178.00 KSC ตัวอัย่างทีั� 2 

สามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเท่ัากับ 178.88 KSC และ ตัวอัย่างทีั� 3 สามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเท่ัากับ 180.66 

KSC ซึื่�งสามารถรับกำาลังอััด้ประลัยเฉัลี�ย 179.18 KSC (ไม่ผ่านเกณ์ฑิ์มาตรฐาน ASTM C39) [1]  

ดั้งตารางทีั� 1

ตารางทัี� 1 ผลการทัด้สอับกำาลังรับแรงอััด้

ขนาด้หิินกรวด้ ตัวอัย่างทัี� แรงอััด้ (KG.) กำาลังอััด้ประลัย (KSC.)
กำาลังอััด้เม้�อั  

อัายุได้้ 28 วัน

เบอัร์ 3 1 41,800 185.77 ผ่าน

2 41,900 186.22 ผ่าน

3 42,400 188.44 ผ่าน

เบอัร์ 4 1 40,050 178.00 ไม่ผ่าน

2 40,250 178.88 ไม่ผ่าน

3 40,650 180.66 ผ่าน
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 2. ผลการทัด้สอับการดู้ด้ซื่ึมนำ�า

  การทัด้สอับการดู้ด้ซื่ึมนำ�าขอังบล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุน ขนาด้เฉัลี�ยกว้าง 10 ซื่ม.  

ยาว  20 ซื่ม.หินา 6 ซื่ม. ผลการทัด้สอับพับว่า บล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุนทัี�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 

ตัวอัย่างทัี� 1 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเทั่ากับร้อัยละ 5.52 ตัวอัย่างทัี� 2 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเทั่ากับ ร้อัยละ 5.37  

และ ตัวอัย่างทัี� 3 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเทั่ากับร้อัยละ 5.34 ซื่ึ�งมีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเฉัลี�ยร้อัยละ 5.41 [1]

  นอักจัากนั�นในอััตราส่วนผสมขอังบลอ็ักปพูั้�นคอันกรตีพัรนุทีั�มส่ีวนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 

4 ตัวอัย่างทัี� 1 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเทั่ากับร้อัยละ 4.56 ตัวอัย่างทัี� 2 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเทั่ากับร้อัยละ 4.15 

และ ตัวอัย่างทีั� 3 มีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเทั่ากับร้อัยละ 4.20 ซื่ึ�งมีค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�าเฉัลี�ยร้อัยละ 4.30 [1]  

ด้ังตารางทัี� 2

ตารางทัี� 2 ผลการทัด้สอับการดู้ด้ซื่ึมนำ�า

ขนาด้หิินกรวด้ ตัวอัย่างทัี� นำ�าหินักหิลังแชั้่นำ�า 

(กรัม)

นำ�าหินักอับแหิ้ง 

(กรัม) 

ค่าการดู้ด้ซื่ึมนำ�า 

(%) 

เบอัร์ 3 1 2,234 2,117 5.52

2 2,292 2,175 5.37

3 2,307 2,190 5.34

ค่าเฉัลี�ย 5.41

เบอัร์ 4 1 2,403 2,298 4.56

2 2,455 2,357 4.15

3 2,355 2,260 4.20

ค่าเฉัลี�ย 4.30

5. สรุปผลการวิจั้ย 

 5.1  ผลการทัด้สอับกำาลังอััด้

  การศึกษาสมบัติด้้านการรับกำาลังอััด้ขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส ่วนผสม 

ขอังหิินกรวด้ ผลทัด้สอับพับว่า การรับกำาลังอััด้ขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้ 

ทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 รับกำาลังอััด้ประลัยเฉัลี�ย 186.81 KSC ส่วนบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุน 

ทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4 รับกำาลังอััด้ประลัยเฉัลี�ย 179.18 KSC
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 5.2  ผลการทัด้สอับการดู้ด้ซื่ึมนำ�า

 การทัด้สอับการดู้ด้ซึื่มนำ�าขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 มีค่า 

การดู้ด้ซึื่มนำ�าเฉัลี�ยร้อัยละ 5.41 และส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4 มีค่าการดู้ด้ซึื่มนำ�าเฉัลี�ยร้อัยละ 4.30  

โด้ยหิากพัิจัารณ์าในกรณ์ีศึกษาจัะพับว่า บล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้ เบอัร์ 3   

มีค่าการดู้ด้ซึื่มนำ�าและมคีวามพัรุนใกล้เคยีงกับหิินกรวด้เบอัร์ 4 โด้ยมีค่าการดู้ด้ซึื่มแตกต่างกนัร้อัยละ 1.11 

บล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้ทัั�งสอังขนาด้ จึังมีความสามารถให้ินำ�าไหิลซึื่มผ่านได้้ดี้ 

6. อภิปรายผลการวิจ้ัย

 การรับกำาลังอััด้ขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 รับกำาลังอััด้ 

ประลัยเฉัลี�ย ได้้สูงกว่าบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4 สังเกตได้้ว่าค่ากำาลังอััด้

ขอังบล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุนจัะมีค่าเพิั�มมากขึ�น เม้�อัขนาด้ขอังหิินกรวด้เล็กลงทัั�งนี�เน้�อังจัากมวลรวม 

ขนาด้ใหิญ่มีพ้ั�นทีั�ผิวสัมผัสกับปูนซีื่เมนต์และนำ�าน้อัยกว่ามวลรวมขนาด้เล็ก จึังส่งผลให้ิการรับกำาลังอััด้ลด้ลง 

 การดู้ด้ซึื่มนำ�าขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุนทีั�มีส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 3 มีค่าการดู้ด้ซึื่มนำ�า 

เฉัลี�ยสูงกว่าส่วนผสมขอังหิินกรวด้เบอัร์ 4 สังเกตได้้ว่าค่าการดู้ด้ซึื่มนำ�าขอังบล็อักปูพ้ั�นคอันกรีตพัรุน 

จัะมีค่าลด้ลงเม้�อัขนาด้ขอังหิินกรวด้โตขึ�นทัั�งนี�เน้�อังจัากมวลรวมขนาด้ใหิญ่มีชั้่อังว่างภายในเน้�อัวัสดุ้ 

น้อัยกว่ามวลรวมขนาด้เล็ก จึังส่งผลใหิ้มีการซึื่มผ่านขอังนำ�าได้้ดี้ขึ�น สอัด้คล้อังกับผลการวิจััยขอัง [5] 

ทีั�ใชั้้หิินกรวด้เบอัร์ 2 เบอัร์ 4 และเบอัร์ 8 มาผสมกับทัรายละเอีัยด้และปูนซีื่เมนต์ในการผลิต 

บล็อักปูถนนรูปตัวหินอัน โด้ยผลจัากการนำาปริมาณ์หิินกรวด้ทีั�มีขนาด้เล็กมาผสมคอันกรีตในสัด้ส่วน 

ทีั�มากกว่า จัะทัำาให้ิมีค่าความซึื่มนำ�าสูงขึ�น 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพัิ�มเติมด้้านคุณ์สมบัติการยุบตัวขอังบล็อักปูพั้�นคอันกรีตพัรุนทัี�มีส่วนผสม 

ขอังหิินกรวด้

 2. ควรทัด้ลอังและเกบ็ข้อัมูลโด้ยการนำาหิินกรวด้มาคละขนาด้กนัมาเป็นส่วนผสมขอังบลอ็ักปพู้ั�น

คอันกรีตพัรุน 

 3. ควรทัด้ลอังและเก็บข้อัมูลอััตราส่วนผสมขอังคอันกรีตพัรุนทีั�หิลากหิลาย เพ้ั�อัใหิ้ทัราบถึง 

คุณ์สมบัติขอังคอันกรีตพัรุนในอััตราส่วนผสมทีั�แตกต่างกัน
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บัที่ความวิจั้ย 

ผลการจั้ดการเรียนการสอนแบับัผสมผสานเพืิ�อส่งเสริมความสามารถ 

ในการสื�อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับัปริญญาตรีสายเที่คโนโลยี

EFFECTS OF BLENDED LEARNING APPROACH TO ENHANCE ENGLISH COMMUNICATIVE 

ABILITY OF UNDERGRADUATE TECHNOLOGICAL STUDENTS 

ฤชั้วี   ฉััตรวิริยาวงศ์

Richavee Chatviriyawong

บัที่คัดย่อ   

 การวิจััยครั�งนี�  มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อั 1) ศึกษาประสทิัธิีภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู้ 2) เปรยีบเทีัยบ 

ความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษขอังผู้เรียนก่อันเรียนและหิลังเรียน และ 3) ศึกษาค่าดั้ชั้นี 

ประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู้เรียน กลุ่มตัวอัย่างในการวิจััย ค้อั ผู้เรียนทีั�ศึกษาในระดั้บปริญญาตรี 

สายเทัคโนโลยใีนรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศกึษา 2563 

สาขาวิชั้าเทัคโนโลยีปิโตรเคมี วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง จัำานวน 20 คน ได้้มาโด้ยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม  

(Cluster Random Sampling) เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการวิจััย ค้อั 1) แผนการจััด้การเรียนรู้ และ 2) แบบ 

ทัด้สอับผลสมัฤทัธิี�ทัางการเรียนจัำานวน 20 ข้อั การวิเคราะห์ิข้อัมูลโด้ยคำานวณ์หิา E1/E2 t-test แบบไม่อิัสระ 

และ E.I.

 ผลการวิจััยพับว่า 1. แผนการจััด้การเรียนรู้ มีค่าประสิทัธิีภาพั 82.92 (E1) / 82.00 (E2) 

ซึื่�งสูงกว่าเกณ์ฑิ์ทีั�ตั�งไว้ทีั� 80/80 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษหิลังเรียนสูงกว่า 

ก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05 และ 3 ค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู้เรียน  

เท่ัากับ 0.6856

คำาสำาคัญ :  การจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน, ความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษ
1 วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง, Email: richavee@yahoo.com
1 Rayong Technical College, Email: richavee@yahoo.com

Abstract

      The purposes of this research were to 1) study the efficiency of the lesson plan                    

2) compare English communication ability before and after study and, 3) study Learning 

Effectiveness Index. Samples were 20 Technological undergraduate students who enrolled
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the English for Communication and Learning Skills Subject in the first semester of  

Academic year 2020 of Petrochemical Technology, Rayong Technical College, derived by 

Cluster Random Sampling. The tools used in the research were 1) a Lesson Plan and  

2) 20 items Achievement Test. Data analysis was done by calculating E1 / E2  , Dependent 

t-test, and E.I. It was found that 1. the efficiency of the lesson plan was 82.92 (E1) / 82.00 

(E2), which was higher than the set criteria, 2. English communication ability of students 

was higher after study than before with statistical significance at 0.5, and  

3. the Effectiveness Index of the study was 0.6856.     

     

Keywords :  BLENDED LEARNING APPROACH, ENGLISH COMMUNICATIVE ABILITY  

1. บัที่นำา

 ภาษาอัังกฤษเป็นภาษาสากลทีั�มีความจัำาเป็นอัย่างยิ�งในการเป็นส้�อักลางในการเผยแพัร่ 

แลกเปลี�ยนข้อัมูลข่าวสารความรู้ในแขนงต่าง ๆ อีักทัั�งเป็นเคร้�อังม้อัสำาคัญในการติด้ต่อัส้�อัสาร 

การประกอับอัาชีั้พั การเรียนการสอันภาษาต่างประเทัศจัึงมีความจัำาเป็นมาก เน้�อังจัากผู้เรียนต้อังเรียน 

ภาษาเพ้ั�อัให้ิสามารถใช้ั้ภาษาเป็นเคร้�อังม้อัติด้ต่อัส้�อัสารกับผู้อ้ั�นได้้ตามความต้อังการในสถานการณ์์ต่าง ๆ 

การจััด้การเรียนการสอันภาษาต่างประเทัศทีั�ดี้ผู้เรียนควรมีโอักาสฝึึกทัักษะการใชั้้ภาษาทัั�งในหิ้อังเรียน 

และนอักห้ิอังเรียน

 ในสภาวะปัจัจุับันทีั�โลกมีการเปลี�ยนแปลงอัย่างรวด้เร็วในทุักมิติทัั�งทัางสังคม เศรษฐกิจั การเม้อัง

และเทัคโนโลยีอัันเป็นผลมาจัากการพััฒนาเทัคโนโลยีสารสนเทัศและการเกิด้ภาวะวิกฤติต่าง ๆ  

เชั้่น โรคระบาด้ทีั�สร้างผลกระทับใหิญ่หิลวงต่อัสังคมโลกซึื่�งนำาไปสู่ความเปลี�ยนแปลงต่อัแวด้วงการศึกษา 

ในหิลากมิติ กระบวนการเรียนการสอันในยุคปกติใหิม่หิร้อั New Normal จัำาเป็นต้อังคำานึงถึงผลกระทับ 

ต่าง ๆ ในทุักด้้านและความจัำาเป็นในการเปลี�ยนแปลงตั�งแต่การปรับรูปแบบการเรียนการสอัน สมรรถนะ

ทีั�จัำาเป็นตอับสนอังต่อัการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษทีั� 21 การเตรียมความพัร้อัมด้้านเทัคโนโลยี ให้ิผู้เรียน 

สามารถเข้าถึงสิ�งจัำาเป็นและสิ�งอัำานวยความสะด้วกด้้านการศึกษาอัย่างทัั�วถึง เพ้ั�อัลด้ความเหิล้�อัมลำ�า 

ขอังโอักาสในการศึกษานั�น [1]

 การนำาเทัคโนโลยสีารสนเทัศและการส้�อัสารมาใช้ั้ในการจััด้การศึกษานั�น สามารถทัำาได้้หิลายรูปแบบ 

โด้ยเฉัพัาะการจััด้การเรียนการสอันผ่านระบบอิัเล็กทัรอันิกส์ โด้ยใชั้้เทัคโนโลยีอิันเทัอัร์เน็ตเป็นส้�อักลาง 

ในการติด้ต่อัระหิว่างผู้เรียนและผู้สอัน หิร้อัการเรียนการสอันแบบอัอันไลน์ซึื่�งผู้เรียนสามารถเรียนได้ ้

โด้ยไม่มีข้อัจัำากัด้ในเร้�อังเวลาและสถานทีั� (anytime anywhere) เป็นการสร้างโอักาสและความเสมอัภาค
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ในการเรียนรู้ใหิ้แก่ผู้เรียนใหิ้สามารถแลกเปลี�ยนเรียนรู้และส่งข่าวสารถึงกันได้้อัย่างรวด้เร็วก่อัใหิ้เกิด้ 

สังคมแห่ิงการเรียนรู้ในการเรียนผ่านระบบอิัเล็กทัรอันิกส์ [2]

 จัากการระบาด้ขอังเช้ั้�อัโควิด้-19 จันโลกเข้าสู่ยุคความปกติใหิม่ส่งผลใหิ้การจััด้การเรียนการสอัน 

ต้อังใชั้้เทัคโนโลยีด้ิจัิทััลมากขึ�น มีการเรียนการสอันทีั�เน้นบูรณ์าการการเรียนรู้ด้้านต่าง ๆ ขอังผู้เรียน 

พัร้อัมกันด้้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานทัั�งแบบเผชิั้ญหิน้าและแบบอัอันไลน์ โด้ยปรับเปลี�ยนบทับาทั 

ขอังผู้สอันกับผู้เรียนให้ิสอัด้คล้อังกับการจััด้การเรียนการสอันในยุคความปกติใหิม่ [3]

 ด้้วยข้อัจัำากัด้หิลายประการจึังได้้มีรูปแบบการสอันแบบใหิม่อีักรูปแบบหินึ�งภายใต้กระแส 

แหิ่งพััฒนาการด้้านเทัคโนโลยีคอัมพิัวเตอัร์ เป็นรูปแบบขอังการบูรณ์าการปรับใชั้้เทัคโนโลยีคอัมพิัวเตอัร์ 

กับการเรียนการสอันแบบปกติ เพ้ั�อัใหิ้เกิด้การเรียนรู้ทีั�ก้าวไกลเกิด้ทัั�งประสิทัธิีผลและมีประสิทัธิีภาพั 

ทัางการเรียนรู้มากยิ�งขึ�น ซึื่�งรูปแบบดั้งกล่าวนี�เรียกว่า “การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)” 

เป็นนวัตกรรมการศึกษาทีั�ผสมผสานโมดู้ล (Module) การเรียนการสอันหิลายรูปแบบเข้าด้้วยกัน  

เป็นลักษณ์ะขอังการผสมผสานการเรียนทัางไกล (Distance Learning) ผ่านระบบเคร้อัข่าย Online 

ร่วมกับการเรียนแบบเผชั้ิญหิน้า (Face to Face) ทัำาใหิ้เกิด้การเรียนรู้ทีั�มีประสิทัธิีภาพัมากกว่า 

การนั�งฟังการบรรยายในชัั้�นเรียนปกติ [4] ทัั�งนี�จัะใหิ้ความสำาคัญกับการเล้อักใชั้้ส้�อัทีั�เหิมาะสม 

และถูกต้อังตามจุัด้ประสงค์การเรียนรู้ในลักษณ์ะต่าง ๆ เพ้ั�อัเพิั�มศักยภาพัการเรียนการสอัน [5]

 การเรียนรู้แบบผสมผสานเน้นการจััด้การการเรียนการสอันทีั�สอัด้คล้อังกับความก้าวหิน้า 

ทัางเทัคโนโลยีสมัยใหิม่ เพ้ั�อัใหิ้เกิด้การเรียนรู้ทีั�ดี้และมีประสิทัธิีภาพัมากยิ�งขึ�น มีการพััฒนา ปรับปรุง 

ระบบการจััด้การเรียนรู้ทีั�จัะผสมผสานการเรียนรู้ โด้ยการรวมเอัาการเรียนในหิ้อังเรียนกับการเรียน 

จัากเทัคโนโลยีต่าง ๆ มารวมเข้าด้้วยกัน กล่าวค้อั เป็นการเรียนการสอันขอังรายวิชั้าทีั�มีหิลายรูปแบบ  

โด้ยให้ิความสำาคัญในเร้�อังขอังการเล้อักใช้ั้ส้�อัทีั�เหิมาะสม ตรงตามจุัด้ประสงค์ขอังการเรียน และการบูรณ์าการ 

การจััด้การเรียนรู้ทีั�มีความเหิมาะสมกับการเรียนรู้ ในลักษณ์ะต่าง ๆ  ตรงกับวัตถุประสงค์เพ้ั�อัเพิั�มศักยภาพั

ในการเรียนการสอันใหิ้มีประสิทัธิีภาพัและสัมฤทัธิี�ผลยิ�งขึ�น [6] การเรียนรู้แบบผสมผสานจึังเป็น 

การจััด้การเรียนทีั�สามารถสนับสนุนให้ิเกิด้การช่ั้วยเหิล้อัแก่ผู้เรียนโด้ยคำานึงถึงความแตกต่างระหิว่างบุคคล

ทัั�งภายในชัั้�นเรียน และภายนอักชัั้�นเรียนโด้ยมีผู้ให้ิคำาปรึกษาและสนับสนุน ช่ั้วยเหิล้อัด้้านการเรียนทัั�งทัาง

การพูัด้คุยผ่านปฏิิสัมพัันธี์โด้ยบุคคลจัริง ระหิว่างผู้สอันกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน การใหิ้คำาปรึกษา 

ใหิ้ความชั้่วยเหิล้อั รวมทัั�งการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเคร้อัข่ายอิันเทัอัร์เน็ต ระหิว่างผู้เรียนกับผู้สอัน 

ระหิว่างผู้เรียนเป็นคู่ หิร้อัเป็นกลุ่ม [7]

 เม้�อัพิัจัารณ์าจัากเหิตุผลดั้งกล่าวมาข้างต้น ประกอับกับในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์ ์

การแพัร่ระบาด้ขอังโรคติด้เช้ั้�อัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัำาให้ิรัฐบาลต้อังประกาศให้ิสถานศึกษาจััด้

การเรียนการสอันแบบอัอันไลน์อัยู ่เป็นระยะ ๆ [8] ผู้วิจััยจึังได้้ศึกษาผลการจััด้การเรียนการสอัน 
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แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพ้ั�อัส่งเสริมความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษขอังผู้เรียน 

ระด้ับปริญญาตรี สายเทัคโนโลยี ในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ โด้ยสร้าง 

บทัเรียนเพ้ั�อัการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานทีั�ส่งเสริมความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษ 

ขอังผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี สาขาเทัคโนโลยีปิโตรเคมี ชัั้�นปีทีั� 1 ขอังวิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง 

ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563 เพ้ั�อัเป็นการเพิั�มศักยภาพัแนวทัางรวม ทัั�งเป็นเคร้�อังม้อัส่งเสริม 

ในการจััด้การเรียนรู้ภาษาอัังกฤษให้ิแก่นักศึกษาระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี ให้ิมีประสิทัธิีภาพัยิ�งขึ�น

2. วัตถุประสงค์การวิจั้ย

 1. เพ้ั�อัศึกษาประสิทัธิีภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู ้สำาหิรับการจััด้การเรียนการสอัน 

แบบผสมผสานในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้

 2. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษขอังผู้เรียนก่อันและหิลังเรียน 

ด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน  

 3. เพ้ั�อัศึกษาค่าด้ัชั้นีประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู้เรียนระด้ับปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี 

ทีั�เรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน  

3. สมมุติฐาน

 1. แผนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษ

เพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ทีั�สร้างขึ�นมีประสิทัธิีภาพัตามเกณ์ฑ์ิ 80/80

 2. ผู้เรียนทีั�ได้้เรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานมีความสามารถในการส้�อัสาร 

ภาษาอัังกฤษหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียน 

 3. ผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยีทีั�เรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน                        

มีประสิทัธิีผลทัางการเรียน สูงกว่า 0.50

4. กรอบัแนวคิดในการวิจั้ย

   การจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานในรูปแบบ       

      1. การจััด้การเรียนรู้แบบประสานเวลา    

         (ทัางอัอันไลน์ หิร้อัในชัั้�นเรียน) 

      2. การเรียนแบบไม่ประสานเวลา 

         (ศึกษาค้นคว้าด้้วยตนเอังจัากส้�อัทีั�กำาหินด้)

ความสามารถในการส้�อัสาร 

ภาษาอัังกฤษ
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5. วิธีิดำาเนินการวิจั้ย

 5.1 ประชั้ากรและกลุ่มตัวอัย่าง

  5.1.1 ประชั้ากรทีั�ใชั้ ้ในการวิจััย ได้้แก่ ผู ้ เรียนทีั�ศึกษาอัยู ่ในระดั้บปริญญาตรี 

สายเทัคโนโลยีซึื่�งลงทัะเบียนเรียนรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ภาคเรียนทีั� 1 

ปีการศึกษา 2563 จัำานวน 2 สาขาวิชั้า รวมจัำานวน 49 คน 

  5.1.2 กลุ่มตัวอัย่างทีั�ใชั้้ในการวิจััย ได้้แก่ ผู ้เรียนทีั�ศึกษาอัยู ่ในระดั้บปริญญาตรี 

สายเทัคโนโลยีซึื่�งลงทัะเบียนเรียนรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ภาคเรียนทีั� 1 

ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชั้าเทัคโนโลยีปิโตรเคมี วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง ได้้มาโด้ยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) จัำานวน 20 คน ตามกลุ่มเรียนในการจััด้การเรียนการสอันตามตารางสอัน

 5.2 เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััย

  เคร้�อังม้อัรวบรวมข้อัมูลในการวิจััยครั�งนี� ค้อั         

  5.2.1. แผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานเพ้ั�อัส่งเสริมความสามารถในการส้�อัสาร 

ภาษาอัังกฤในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนระด้ับปริญญาตรี 

สายเทัคโนโลยี

           5.2.2. แบบทัด้สอับผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนแบบทัด้สอับก่อันเรียนและหิลังเรียน จัำานวน 

20 ข้อั เป็น แบบทัด้สอับปรนัย 4 ตัวเล้อัก 

 5.3 ขั�นตอันการสร้างและตรวจัสอับคุณ์ภาพัเคร้�อังม้อั

  การวิจััยครั�งนี� ผู้วิจััยได้้สร้างเคร้�อังม้อัในการศึกษาค้นคว้าดั้งต่อัไปนี�

  5.3.1. แผนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานในรายวิชั้า

ภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ สำาหิรับผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี 

   (1) ศึกษาหิลักสูตรการอัาชีั้วศึกษา ระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี 

หิร้อัสายปฏิิบัติการ จุัด้มุ่งหิมายขอังหิลักสูตร สมรรถนะและคำาอัธิีบายรายวิชั้าภาษาอัังกฤษเพ้ั�อัการ 

ส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้

   (2) อัอักแบบและสังเคราะหิ์ขั�นตอันการสอันตามแนวคิด้ ADDIE Model 

และการสอันแบบผสมผสาน [9] ผลการสังเคราะห์ิได้้ขั�นการสอันและแผนการสอัน จัำานวน 8 แผนการเรียนรู้ 

แผนละ 6 ชัั้�วโมง ประกอับด้้วย 1. Greeting and Introduction 2. Talking about your job 3. Describe 

your company 4. Communication in workplaces 5. Describing trends 6. Making an  

appointment 7. Talking on the phone 8. Giving a presentation แต่ละแผนด้ำาเนินการสอัน  

5 ขั�นตอัน โด้ยมีรูปแบบการจััด้กิจักรรมการเรียนการสอันแบบผสมผสานกนัระหิว่างการเรียนการสอันแบบ 

ประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ดั้งสรุปได้้ตามตารางทีั� 1 ดั้งนี� 
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ตารางทีี่� 1 ขั�นการสอันตามแผนการสอันและรูปแบบกิจักรรมการเรียนการสอัน

ขั�นการสอัน

รูปแบบกิจักรรมการเรียนการสอัน

การเรียนแบบประสานเวลา

(อัอันไลน์และ/หิร้อัในชัั้�นเรียน)

การเรียนแบบไม่ประสานเวลา

(ศึกษาด้้วยตนเอัง)

ขั�นทีั� 1 Presentation ทัำาแบบทัด้สอับก่อันเรียน ผู้เรียนเรียนรู้จัากไฟล์วิดี้โอั 

หิร้อัเน้�อัหิาทีั�กำาหินด้ก่อันเรียนผู้สอันบรรยายเน้�อัหิาในการสอัน 

แบบอัอันไลน์ผ่าน Microsoft Team

ขั�นทีั� 2 Model and 

Guide

ผู้สอันสาธิีต แสด้งตัวอัย่าง 

และให้ิผู้เรียนฝึึกปฏิิบัติ

ให้ิคำาปรึกษาเพิั�มเติมในช่ั้อังทัาง

การส้�อัสาร Line, Chat, Email

ผู้เรียนทัำากิจักรรมแบบเดี้�ยว/คู่/กลุ่ม

ขั�นทีั� 3 Practice ผู้เรียนฝึึกทัำาแบบฝึึกหัิด้และงาน

มอับหิมายในชัั้�นเรียน/อัอันไลน์

ทัำางานมอับหิมายโด้ยศึกษา 

ค้นคว้าเพิั�มเติมในการทัำางาน 

เดี้�ยว/กลุ่มผู้สอันตรวจั แก้ไขและให้ิผลสะท้ัอันกลับ

ขั�นทีั� 4 Create ผู้สอันมอับหิมายภาระงานเดี้�ยว/กลุ่ม ผู้เรียนทัำางานมอับหิมาย 

ส่งทัางช่ั้อังทัางทีั�กำาหินด้

ขั�นทีั� 5 Evaluation ผู้เรียนนำาเสนอัผลงานทีั�ได้้รับมอับหิมาย ผู้สอันประเมิน 

และให้ิผลสะท้ัอันกลับผู้สอันประเมินและให้ิผลสะท้ัอันกลับ

ผู้เรียนทัำาแบบทัด้สอับหิลังเรียน

   (3) นำาแผนการจััด้การเรียนรู้ทีั�ได้้แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอัต่อัผู้เชีั้�ยวชั้าญ 3 ท่ัาน 

เพ้ั�อัประเมินความเหิมาะสมขอังแผนการจััด้การเรียนรู้ ตรวจัสอับความสอัด้คล้อังระหิว่างเน้�อัหิา 

กับจุัด้ประสงค์ และกระบวนการเรียนรู้ การใชั้้ส้�อัการวัด้และประเมินผล ความเหิมาะสมขอังภาษา  

จัากนั�นจึังนำาผลการประเมินมาหิาค่าดั้ชั้นีความสอัด้คล้อัง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

ผลปรากฏิว่าได้้ค่าดั้ชั้นีความสอัด้คล้อังเท่ัากับ 1.00 จึังนำาไปใช้ั้ทัด้ลอังกับกลุ่มตัวอัย่าง

  5.3.2. แบบทัด้สอับผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนแบบทัด้สอับก่อันเรียนและหิลังเรียน  

จัำานวน 20 ข้อั เป็น แบบทัด้สอับปรนัย 4 ตัวเล้อัก ผู้วิจััยมีขั�นตอันการสร้างและหิาคุณ์ภาพัแบบทัด้สอับ 

วัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าภาษาอัังกฤษ ดั้งนี�
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   (1) ศึกษาเทัคนิควิธีีการสร้างแบบทัด้สอับผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าภาษา 

อัังกฤษจัากหินังส้อั ตำาราต่าง ๆ และสร้างแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าภาษาอัังกฤษ 

แบบปรนัย 4 ตัวเล้อักใหิ้มีความยากง่ายสอัด้คล้อังกับเน้�อัหิาและจุัด้ประสงค์การเรียนรู้วิชั้าภาษาอัังกฤษ 

ตามหิลักสูตร 

                 (2) นำาแบบทัด้สอับทีั�สร้างขึ�นไปใหิ้ผู ้เชีั้�ยวชั้าญทัางการสอันภาษาอัังกฤษ  

และด้้านการวัด้และการประเมินผลตรวจัสอับพัิจัารณ์าความถูกต้อังและความเหิมาะสมขอังภาษาทีั�ใชั้้ 

ตรวจัสอับข้อัคำาถามสอัด้คล้อังกับจุัด้ประสงค์ครอับคลุมเน้�อัหิาและตรงตามจุัด้ประสงค์เชิั้งพัฤติกรรม 

ทีั�วิเคราะหิ์ไว้ จัากนั�นจึังนำาผลการประเมินมาหิาค่าดั้ชั้นีความสอัด้คล้อัง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) แล้วคัด้เล้อักข้อัสอับทีั�มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.50 ขึ�นไป ถ้อัว่าข้อัสอับมีความสอัด้คล้อัง 

ระหิว่างจุัด้ประสงค์กับเน้�อัหิาพับว่าแบบทัด้สอับทีั�มีค่า IOC มากกว่า 0.50 มีจัำานวน 25 ข้อั 

                 (3) นำาแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าภาษาอัังกฤษ จัำานวน 25 ข้อั 

ไปทัด้ลอังใชั้้กับผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีชัั้�นปีทีั� 2 สาขาเทัคโนโลยีเคร้�อังม้อักล วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง  

14 คน แล้วตรวจัใหิ้คะแนนจัากแบบทัด้สอับโด้ยใหิ้ 1 คะแนนสำาหิรับข้อัทีั�ตอับถูก และใหิ้ 0 คะแนน 

สำาหิรับข้อัทีั�ตอับผิด้ และรวมคะแนนขอังผู้เรียนแต่ละคน แล้วเรียงลำาดั้บสูงสุด้ถึงตำ�าสุด้

                (4) นำาผลคะแนนทีั�ได้้จัากการตรวจัไปวิเคราะหิ์เป็นรายข้อัเพ้ั�อัหิาค่าความยาก 

(p) ซึื่�งมีค่าตามเกณ์ฑ์ิเท่ัากับ 0.20 - 0.80 และค่าอัำานาจัจัำาแนก (r) ซึื่�งมีค่าตามเกณ์ฑ์ิเท่ัากับ 0.20 - 1.00 

ซึื่�งผลจัากการวิเคราะห์ิเป็นรายข้อั แบบทัด้สอับมีค่าความยากอัยูร่ะหิว่าง 0.43 - 0.79 และค่าอัำานาจัจัำาแนก 

อัยู่ระหิว่าง 0.21 - 0.82 จัากนั�นผู้วิจััยจึังคัด้ข้อัสอับอัอักจัำานวน 5 ข้อั เน้�อังจัากเป็นข้อัสอับข้อัทีั�ง่าย 

และยากเกินไป จึังเหิล้อัข้อัสอับทีั�สามารถนำามาใช้ั้ได้้จัริง จัำานวน 20 ข้อั 

              (5) นำาแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าภาษาอัังกฤษ จัำานวน 20 ข้อั มาจััด้เรียงใหิม่  

แล้วนำาไปทัด้สอับกับผู้เรียนระดั้บปริญญาตรี สาขาเทัคโนโลยีสารสนเทัศ จัากนั�นจึังนำามาวิเคราะหิ ์

ค่าความเช้ั้�อัมั�นขอังแบบทัด้สอับโด้ยใชั้้วิธีีขอังลิฟวิงตัน [10] ได้้ค่าความเช้ั้�อัมั�นเทั่ากับ 0.81 จัากนั�น 

จึังนำาแบบทัด้สอับวดั้ผลสมัฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าภาษาอัังกฤษฉับบัสมบูรณ์์ไปใช้ั้เก็บข้อัมูลกับกลุ่มตัวอัย่าง 

ต่อัไป

 5.4 การเก็บรวบรวมข้อัมูล

  การวิจััยในครั�งนี� ผู้วิจััยได้้เก็บข้อัมูลในการสอันภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563 

เป็นระยะเวลา 18 สัปด้าห์ิ ผู้วิจััยใช้ั้แบบแผนการทัด้ลอังแบบ One Group Pre-test Post-test Design 

[11] ดั้งแสด้งไว้ในตารางทีั� 2
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ตารางทีี่� 2 แบบแผนการวิจััย แบบกลุ่มเดี้ยวทัด้สอับก่อันทัด้ลอัง และหิลังการทัด้ลอัง

กลุ่ม ทัด้สอับก่อันเรียน ทัด้ลอัง ทัด้สอับหิลังเรียน

ผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี T1 X T2

 1. สัญลักษณ์์ทีั�ใช้ั้ในแบบแผนการทัด้ลอัง T1 หิมายถึง การทัด้สอับก่อันเรียน (Pretest) 

 2. X หิมายถึง การทัด้ลอังโด้ยใช้ั้แผนการจััด้การเรียนรู้ แบบผสมผสานในรายวิชั้าสำาหิรับผู้เรียน 

ระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี

 3. T2 หิมายถึง การทัด้สอับหิลังเรียน (Posttest)

     โด้ยปฏิิบัติตามขั�นตอัน สรุปได้้ดั้งนี�

  5.4.1. อัธิีบายขั�นตอันการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน

  5.4.2. ใหิ้ผู ้เรียนทัำาแบบทัด้สอับก่อันเรียน โด้ยใหิ้เวลาทัำาแบบทัด้สอับ 30 นาทัี  

แล้วนำาข้อัมูลทีั�ได้้ไปวิเคราะห์ิข้อัมูล

  5.4.3. จััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน โด้ยใชั้้รูปแบบการจััด้กิจักรรมการเรียน 

การสอันแบบผสมผสานกันระหิว่างการเรียนการสอันแบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบ 

ไม่ประสานเวลา (Asynchronous) โด้ยใชั้้เวลาเรียนรวมทัั�งสิ�น 16 สัปด้าหิ์ สัปด้าหิ์ละ 3 ชัั้�วโมง  

รวม 48 ชัั้�วโมง

  5.4.4. ใหิ้ผู้เรียนทัำาแบบทัด้สอับหิลังเรียน โด้ยใหิ้เวลา 30 นาทัี แล้วนำาคะแนนทีั�ได้้ 

ไปวิเคราะห์ิข้อัมูล

 5.5 การวิเคราะห์ิข้อัมูล

       ในการวิจััยครั�งนี� ได้้ทัำาการวิเคราะห์ิข้อัมูลดั้งต่อัไปนี�    

  5.5.1. วิเคราะห์ิประสิทัธิีภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานตามเกณ์ฑ์ิ 80/80 

วิเคราะห์ิโด้ยหิาค่าประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ (E1) และประสิทัธิีผลขอังผลลัพัธ์ี (E2)

  5.5.2. วิเคราะหิ์เปรียบเทีัยบความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษก่อันเรียน 

และหิลังเรียน โด้ยใชั้้ Dependent Sample t-test ซึื่�งกลุ่มตัวอัย่างไม่เป็นอัิสระต่อักัน กำาหินด้ 

ค่าสถิติทีั�ระดั้บนัยสำาคัญ .05  

  5.5.3. วิ เคราะหิ ์ ดั้ชั้นีประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู ้ เรียนระดั้บปริญญาตรี 

สายเทัคโนโลยีทีั�เรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสาน โด้ยการคำานวณ์หิาค่าด้ัชั้นี 

ประสิทัธิีผล (E.I.)
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บัที่ความวิจั้ย 

6. ผลการวิจั้ย

 ผู้วิจััยได้้ศึกษาผลการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานเพ้ั�อัส่งเสริมความสามารถในการ 

ส้�อัสารภาษาอัังกฤษขอังผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยีซึื่�งได้้ทัด้ลอังกับขอังผู้เรียนระดั้บ 

ปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี ทีั�กำาลังศึกษาในภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563 วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง  

จัำานวน 20 คน โด้ยมีผลสรุปการวิจััย ดั้งนี�

  6.1. ผลจัากการหิาประสิทัธิีภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานตามเกณ์ฑิ์ 

80/80 ตามตารางทีั� 3

ตารางทีี่� 3 ประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ (E1) และประสิทัธิีภาพั ขอังผลลัพัธ์ี (E2) ขอังแผนการจััด้การ 

เรียนรู้แบบผสมผสาน

แผนการจััด้การเรียนรู้ คะแนนเต็ม  ค่าประสิทัธิีภาพั

ประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ (E1) 60 50 82.92

ประสิทัธิีภาพัขอังผลลัพัธ์ี (E2) 20 16.40 82.00

 จัากตารางทีั� 3 พับว่า คะแนนร้อัยละขอังกิจักรรมระหิว่างการเรียนเทั่ากับ 82.92 (E1)  

และมีคะแนนจัากแบบวัด้ความสามารถหิลังการเรียนท่ัากับ 82.00 (E2) ซึื่�งสูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�ตั�งไว้ทีั� 80/80

  6.2. ผลการเปรียบเทีัยบความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษก่อันเรียน 

และหิลังเรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานขอังผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี 

ตามตารางทีี่� 4

กลุ่มตัวอัย่าง n คะแนนเต็ม x S.D. t p

ทัด้สอับก่อันเรียน 20 20 8.55 2.14 20.35* 0.00

ทัด้สอับหิลังเรียน 20 20 16.40 1.64

* หิมายถึง   p < .05

 จัากตาราง 4 พับว่าผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยี มีความสามารถในการส้�อัสาร 

ภาษาอัังกฤษหิลังเรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานสูงกว่าก่อันเรียน อัย่างมีนัยสำาคัญ 

ทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05

x
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  6.3. ผลการหิาค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู้เรียน ตามตารางทีั� 5

ตารางทีี่� 5 วิเคราะหิ์ค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู้เรียนทีั�เรียนด้้วยแผนการจััด้การเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน

การทัด้สอับ คะแนนเต็ม x  E.I.

ก่อันเรียน 20 8.55 0.68

หิลังเรียน 20 16.4

 จัากตารางทีั� 5 พับว่าผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยีทีั�เรียนด้้วยแผนการจััด้การเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน มีค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผล เทั่ากับ 0.6856 แสด้งว่าผู้เรียนมีความรู้เพิั�มขึ�น 0.68 หิร้อั 

คิด้เป็นร้อัยละ 68  แสด้งว่าการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานนี�ช่ั้วยให้ิผู้เรียนเกิด้การเรียนรู้ได้้ดี้ขึ�น  

7. สรุปผลการวิจั้ย

 ผลการวิจััย พับว่า 

  7.1 ผลจัากการหิาประสิทัธิีภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานตามเกณ์ฑิ์ 

80/80 มีประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ 82.92 (E1) และประสิทัธิีภาพัขอังผลลัพัธี์ 82.00 (E2) จึังเป็น 

แผนการสอันทีั�มีประสิทัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้ั้สอันได้้

  7.2 ผลการเปรียบเทีัยบความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษก่อันเรียนและหิลังเรียน

ด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานขอังผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยีพับว่า ผู้เรียนระดั้บ 

ปริญญาตรีสายเทัคโนโลยีมีความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษหิลังเรียนด้้วยการจััด้การเรียน 

การสอันแบบผสมผสานสูงกว่าก่อันเรียน

  7.3 ผลการหิาค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผลทัางการเรียนขอังผู้เรียนพับว่า ผู้เรียนระดั้บปริญญาตรี

สายเทัคโนโลยีทีั�เรียนด้้วยแผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผล เทั่ากับ 0.6856  

แสด้งว่าผู้เรียนมีความรู้เพิั�มขึ�น 0.68 หิร้อั คิด้เป็นร้อัยละ 68 แสด้งว่าการจััด้การเรียนการสอัน 

แบบผสมผสานนี�ช่ั้วยให้ิผู้เรียนเกิด้การเรียนรู้ได้้ดี้ขึ�น 
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บัที่ความวิจั้ย 

8. การอภิปรายผลการวิจั้ย

 8.1. ประสิทัธิีภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู ้แบบผสมผสานในรายวิชั้าภาษาอัังกฤษ 

เพ้ั�อัการส้�อัสารและทัักษะการเรียนรู้ทีั�สร้างขึ�น นักศึกษาระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลย ีค้อั 82.92/82.00 

สอัด้คล้อังกับสมมุติฐานทีั�ตั�งไว้ อัาจัเน้�อังมาจัากผู้วิจััยได้้สร้างบทัเรียนรูปแบบการอัอักแบบ ADDIE Model 

และสร้างเน้�อัหิาในบทัเรียนใหิ้สอัด้คล้อังกับจุัด้ประสงค์ขอังการเรียนรู้ หิลังจัากได้้ผ่านการปรับปรุงแก้ไข 

บทัเรียนตามคำาแนะนำาขอังผู้เชีั้�ยวชั้าญเรียบร้อัยแล้ว จึังได้้บทัเรียนทีั�มีประสิทัธิีภาพัซึื่�งสอัด้คล้อังกับ 

งานวิจััยขอัง อัลงกรณ์์ อูั่เพ็ัชั้ร (2560) [12] บทัเรียนแบบผสมผสานทีั�สร้างขึ�นมีส่วนทีั�ชั้่วยเหิล้อัผู้เรียน 

ใหิ้สามารถศึกษาความรู้เพิั�มเติมจัากแหิล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทัำาใหิ้บทัเรียนมีประสิทัธิีภาพัเหิมาะสม 

ทีั�จัะนำาไปในการเรียนการสอัน ชั้่วยใหิ้ผู้เรียนเข้าใจัเน้�อัหิาบทัเรียนได้้ง่าย การเรียนการสอันบนเว็บ 

แบบผสมผสาน เป็นการรวมเอัาข้อัดี้ทีั�สุด้ขอังวิธีีการเรียนในชัั้�นเรียนแบบดั้�งเดิ้มและระบบการเรียน 

อิัเล็กทัรอันิกส์เข้าด้้วยกัน โด้ยผู้เรียนสามารถฝึึกทัักษะปฏิิบัติการและทับทัวนความรู้ในเน้�อัหิา 

นำาไปใชั้้ในการแก้ปัญหิาในการเรียนได้้ตามความต้อังการขอังผู้เรียนอัย่างอิัสระควบคู่กับการเรียนแบบ 

อัอันไลน์ โด้ยมีผู้สอันเป็นผู้คอัยแนะนำา หิากเกิด้ปัญหิากับการเรียนการสอันในลักษณ์ะนี� สามารถพััฒนา 

ทัักษะการแก้ปัญหิาขอังผู้เรียนได้้ด้้วยตนเอัง และศุภลักษณ์์ ปริสุทัธิีโกศล (2558) [13] ได้้ศึกษา  

เร้� อังผลการเรียนด้ ้วยโปรแกรมบทัเรียนแบบผสมผสานใชั้ ้ อิัน เทัอัร ์ เ น็ตทีั� มีต ่อัผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียน การคดิ้วิจัารณ์ญาณ์ และความคงทันในการเรียนรู้ขอังนกัเรียนประถมศกึษาปีทีั� 4 ทีั�มีการเรียนรู้ 

ต่างกันผลการวิจััยพับว่า บทัเรียนมีค่าประสิทัธิีภาพัเทั่ากับ 84.06/83.80 2. การเปรียบเทีัยบความคิด้ 

สร้างสรรค์ขอังนกัเรียนก่อันเรียนและหิลงัเรียนด้้วยบทัเรียนแบบผสมผสานทีั�พััฒนาขึ�นก่อันเรียนมีค่าเฉัลี�ย 

8.22 และหิลังเรียนมีค ่าเฉัลี�ย 15.83 แสด้งว ่าคะแนนความคิด้สร ้างสรรค ์หิลังเรียนสูงกว ่า 

ก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05 เน้�อังจัากการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้ด้้วยบทัเรียนแบบ 

ผสมผสานเป็นการเน้นใหิ้ผู้เรียนเป็นผู้ลงม้อัปฏิิบัติในการเรียนรู้ด้้วยตนเอัง ส่งเสริมใหิ้นักเรียนมีสามารถ 

ในการคิด้การวิเคราะหิ์ แยกแยะ ประเมินค่า ตัด้สินใจั เล้อักใชั้้ และวางแผน ในการสร้างสรรค์สิ�งใหิม ่

ได้้อัย่างมีเหิมาะสม  

 8.2. ผลการเปรียบเทีัยบความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษขอังผู้เรียนระดั้บปริญญาตรี 

สายเทัคโนโลยีทีั�เรียนด้้วยการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานด้ังกล่าวผู้เรียนมีคะแนนหิลังเรียน 

สูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ.05 เป็นไปตามสมมติฐานทีั�ตั�งไว้ แสด้งว่าการเรียน 

การสอันแบบผสมผสานโด้ยใช้ั้แผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานส่งเสริมผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนทีั�สูงขึ�น 

ทัั�งนี�อัาจัเป็นเพัราะว่าแผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานทีั�ผู้วิจััยสร้างเป็นการจััด้การเรียนการสอัน 

ทีั�ผสมผสานการเรียนในห้ิอังเรียนทีั�เป็นแบบเผชิั้ญหิน้าระหิว่างผู้เรียนและผู้สอัน แบบประสานเวลากับการ 

เรียนนอักห้ิอังเรียนโด้ยผ่านกิจักรรมการเรียนรู้และส้บค้นจัากและเว็บไซื่ต์ต่าง ๆ ทีั�เป็นรูปแบบการเรียนรู้
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ทีั�ยด้้หิยุน่น่าจัะตอับสนอังต่อัความแตกต่างระหิว่างบุคคลขอังผู้เรียนทัั�งด้้านรูปแบบการเรียน รูปแบบการคิด้ 

ความสนใจัและความสามารถขอังผู ้เรียนแต่ละคนขอังการเรียนการสอันแบบผสมผสานทีั�ทัำาใหิ้ 

ความสัมพัันธี์และปฏิิสัมพัันธี์ระหิว่างผู้เรียนกับผู้สอันและเพ้ั�อันผู้เรียนคนอ้ั�น ๆ ทัำาใหิ้ผู้เรียนสามารถ  

แลกเปลี�ยนประสบการณ์์ระหิว่างกันได้้โด้ยสะด้วก สามารถเข้าใจัเพ้ั�อันร่วมชัั้�นเรียนและทัำางานแบบร่วมม้อั 

ได้้อัย่างมีคุณ์ภาพั ส่งผลใหิ้ผู้เรียนมีความมั�นใจัในตนเอังมากขึ�น นอักจัากนี� ผู้เรียนยังได้้รับผลป้อันกลับ 

จัากการเรียนได้้โด้ยทัันทัี ซึื่�งเป็นการส่งเสริมพััฒนาการในการเรียนขอังผู ้เรียนแต่ละคนใหิ้เต็ม 

ตามศักยภาพัทีั�ผู ้เรียนแต่ละคนมี [14] โด้ยเกิด้จัากการศึกษาเอักสารหิลักสูตรตำาราทีั�เกี�ยวข้อังกับ 

การจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานและการจััด้การเรียนการสอันภาษาอัังกฤษเพ้ั�อันำามาใช้ั้ในการเขียน 

แผนการจััด้การเรียนรู้ให้ิเกิด้ประสิทัธิีภาพักับผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลย ีและการจััด้การเรียนรู้ 

ด้้วยแผนการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสานระหิว่างการเรียนในชัั้�นเรียนแบบปกติ (Face to Face) โด้ยครู 

ผู้สอันและการเรียนด้้วยบทัเรียนอัอันไลน์ทีั�ประยกุต์ใช้ั้ Microsoft Team เพ้ั�อัใช้ั้ในการสอันอัอันไลน์ ส้บค้น 

ข้อัมูล ชีั้�แจังข่าวสาร พูัด้คุยสอับถาม แบบฝึึกหัิด้ การส่งงาน การทัด้สอับ และการประเมินผ่านช่ั้อังทัางอัอันไลน์ 

และส้�อัโซื่เชีั้ยลมีเดี้ย Line, YouTube, Facebook ทีั�เน้นใหิ้ผู้เรียนเป็นผู้ลงม้อัปฏิิบัติเอังผ่านการ 

มีปฏิิสัมพัันธี์ทัั�งแบบอัอัฟไลน์ (Offline) และแบบอัอันไลน์ (Online) ซึื่�งสอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอัง  

พัรพิัมล ศุขะวาทั (2558) [15] ทีั�พับว่า การเรียนแบบผสมผสานนั�นสามารถสนับสนุนการอั่าน 

ภาษาอัังกฤษเชิั้งวิจัารณ์์ได้้เป็นอัย่างดี้ นอักจัากนี�เคร้�อังม้อัอัอันไลน์ทีั�ชั้่วยการอั่านอัย่างมีวิจัารณ์ญาณ์ 

ยงัสร้างความสะด้วกในการระด้มสมอังเพ้ั�อัทัำางานกลุ่ม ผู้เรียนได้้เห็ินตัวอัย่างมากขึ�น มีผลป้อันกลับเร็วและลด้ 

ข้อัจัำากัด้เร้�อังเวลาการทัำางาน ผลการวิจััยขอังผู้วิจััยยังสอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอังกัลยาณี์ ตันตรานนทั์  

และวิลาวัณ์ย์ เต้อันราษฎร (2560) [16] ทีั�แสด้งใหิ้เหิ็นว่าการจััด้การเรียนการสอันในรูปแบบผสมผสาน  

ส่งผลใหิ้เกิด้ผลลัพัธี์ทัางการเรียนรู้ในระดั้บมากถึงมากทีั�สุด้ เชั้่น ทัักษะการส้บค้นข้อัมูลโด้ยใชั้้ส้�อั 

อิัเล็กทัรอันิกส์ การนำาความรู้ไปประยุกต์ใชั้้ในสถานการณ์์จัริง เอ้ั�อัใหิ้นักศึกษาสามารถส่งงาน 

ได้้รับมอับหิมายตามทีั�กำาหินด้ นักศึกษามีความกระต้อัร้อัร้นในการเรียนรู้เกี�ยวกับหัิวข้อัทีั�เรียน การเรียน  

แบบผสมผสานจัะเข้ามามีบทับาทัสูงมากในวงการศึกษา โด้ยเข้ามาแทันทีั�วิธีีการเรียนแบบอีัเลิร์นนิ�ง 

(E-Learning) และการเรียนการสอันแบบเดิ้ม นอักจัากนี� Marsh, D. (2012) [1] ยังระบุว่าการเรียน 

แบบผสมผสานเป็นการเรียนทีั�ดี้ทีั�สุด้ เพัราะเป็นการจััด้การเรียนการสอันโด้ยการเล้อักใชั้้คุณ์ลักษณ์ะทีั�ดี้ 

ทีั�สุด้ขอังการสอันในห้ิอังเรียนและคุณ์ลักษณ์ะทีั�ดี้ทีั�สุด้ขอังการสอันแบบอัอันไลน์เข้าด้้วยกัน เพ้ั�อัให้ิผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้้อัย่างอิัสระ ทัำาใหิ้เกิด้พัฤติกรรมการเรียนทีั�กระฉัับกระเฉัง (Active learning) 

และสามารถลด้เวลา ในการเข้าชัั้�นเรียนได้้

     8.3. ดั้ชั้นีประสิทัธิีผลขอังการจััด้การเรียนการสอันแบบผสมผสานสำาหิรับผู้เรียนระดั้บปริญญาตรี          

สายเทัคโนโลยีพับว่า มีค่าเท่ัากับ 0.6856 แสด้งว่าผู้เรียนระดั้บปริญญาตรีสายเทัคโนโลยีมีความรู้เพิั�มขึ�น           
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คิด้เป็นร้อัยละ 68 เป็นไปตามสมมุติฐาน ทัั�งนี�อัาจัเน้�อังมาจัากการใชั้้กระบวนการเรียนรู้ทีั�ผสมผสาน 

รูปแบบทีั�หิลากหิลาย ทัั�งการเรียนรู้ทีั�เกิด้ขึ�นในหิ้อังเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอักหิ้อังเรียนทีั�ผู้เรียน 

ผู้สอันไม่เผชิั้ญหิน้ากันหิร้อัการใชั้้แหิล่งเรียนรู้และเทัคโนโลยีทีั�มีอัยู่หิลากหิลายมาใชั้้ในกระบวนการเรียนรู้ 

และกิจักรรมเกิด้ขึ�นจัากยุทัธีวิธีี การเรียนการสอันทีั�หิลากหิลายรูปแบบ เป้าหิมายอัยู่ทีั�การให้ิผู้เรียนบรรลุ 

เป้าหิมายการเรียนรู้เป็นสำาคัญและใหิ้สอัด้คล้อังกับวิถีการเรียนรู้ขอังคนยุคใหิม่ซึื่�งสอัด้คล้อังกับงานวิจััย 

ขอังสุนิจัฐา พัอังพัรหิม และทัวี สระนำ�าคำา (2563) [17] เร้�อัง ผลขอังบทัเรียนแบบผสมผสานทีั�ใช้ั้เทัคนิค 

การเรียนรู้ร่วมกันเพ้ั�อัส่งเสริมการคิด้สร้างสรรค์ วิชั้าภาษาญี�ปุ�นพ้ั�นฐานสำาหิรับนักเรียนชัั้�นมัธียมศึกษา 

ปีทีั� 6 ทีั�พับว่า การจััด้การเรียนรู้ด้้วยบทัเรียนแบบผสมผสานระหิว่างการเรียนในชัั้�นเรียนแบบปกติ  

(Face to Face) โด้ยครูผู้สอันและการเรียนด้้วยบทัเรียนอัอันไลน์เพ้ั�อัใช้ั้ในการส้บค้นข้อัมูล ชีั้�แจังข่าวสาร 

พูัด้คุยสอับถาม แบบฝึึกหัิด้ การส่งงาน การทัด้สอับ ทีั�เน้นให้ิผู้เรียนเป็นผู้ลงม้อัปฏิิบัติเอังผ่านการมีปฏิิสัมพัันธ์ี 

ส่งผลต่อัการเรียนรู้ขอังผู้เรียนทีั�ดี้ขึ�นและมีความคงทันในการเรียนมากขึ�น นอักจัากนี�ยังสอัด้คล้อังกับ 

การศึกษาขอังธิีด้ารัตน์ เลิศวิทัยากุล (2562) [18] เร้�อังประสิทัธิีผลขอังรูปแบบการเรียนการสอัน 

แบบผสมผสานเพ้ั�อัส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวิชั้าจัริยศาสตร์และกฎหิมายวิชั้าชีั้พัสำาหิรับนักศึกษาพัยาบาล 

ทีั�พับว่า การเรียนการสอันแบบผสมผสานเพ้ั�อัส่งเสริมผลการเรียนรู้ รายวชิั้าจัริยศาสตร์และกฎหิมายวิชั้าชีั้พั 

สำาหิรับนักศึกษาพัยาบาลสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้ขอังนักศึกษาพัยาบาลได้้ และผู้เรียนมีความสุขสนุก

กับการเรียนการสอันทีั�หิลากหิลายรูปแบบ การเรียนการสอันแบบผสมผสานเพ้ั�อัส่งเสริมผลการเรียนรู้  

โด้ยทีั�ผู้สอันต้อังบูรณ์าการรูปแบบการสอัน เทัคนิคการสอัน รวมถึงวิธีีการวัด้ประเมินผลทีั�หิลากหิลาย 

ใหิ้สอัด้คล้อังกับรูปแบบหิร้อัลีลาในการเรียนรู้ขอังผู้เรียนยุคใหิม่ รูปแบบการเรียนการสอันแบบผสมผสาน 

จึังเป็นรูปแบบการเรียนการสอัน การวัด้ประเมินผล ทัั�ง Formative & Summative Assessment รูปแบบ 

หินึ�งทีั�ส่งเสริมผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนใหิ้มีแนวโน้มทีั�สูงขึ�น ในขณ์ะเดี้ยวกันทัั�งผู้เรียนได้้รับการสะทั้อัน 

ผลการเรียนรู้ได้้ทัันทีั ผู้เรียนสามารถนำาไปปรับปรุงได้้ต่อัเน้�อัง รวมถึงผู้เรียนรู้สึกมีความสุขสนุกในการเรียน

9. ข้อเสนอแนะในการวิจั้ยครั�งต่อไป 

 ควรศึกษาตัวแปรอ้ั�น ๆ ทีั�เกิด้จัากการจััด้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เชั้่น เจัตคติในการส้�อัสาร 

ภาษาอัังกฤษ กลยุทัธ์ีการฟัง พูัด้ อ่ัานและเขียนภาษาอัังกฤษ ความคงทันในการเรียน การรู้จัักกำากับตนเอัง 

(Self-regulated learning) เป็นต้น เพ้ั�อันำามาปรับใช้ั้ในการสร้างบทัเรียนหิร้อักิจักรรมการเรียนรู้ทีั�ส่งเสริม

ความสามารถในการส้�อัสารภาษาอัังกฤษให้ิมีประสิทัธิีภาพัมากยิ�งขึ�น 
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การพัิฒนาชุีดการสอนวิชีาวัดละเอียด รหั่สวิชีา 20102-2004 ด้วยวิธีิการสอนกระบัวนการเรียน 

เป็นกลุ่มโดยจั้ดการกันเอง (SOT) สาขาวิชีาช่ีางกลโรงงาน วิที่ยาลัยเที่คนิคระยอง

Development of the Instructional Package for the Measurements Course  

Code 20102-2004 Using Self-Organized Teamwork Teaching Method  (SOT) 

with Machine Tools Students of Rayong Technical College

กฤษณ์ ทัอังคำา 

Kritsana Thongkam 

บัที่คัดย่อ 

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อั 1) พััฒนาและหิาประสิทัธิีภาพัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ 

รหัิสวิชั้า 20102-2004  สำาหิรับนักเรียน สาขาวิชั้าชั้่างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง 2) ศึกษา 

ประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้โด้ยใชั้้ชัุ้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยเทัคนิค 

วิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 3) เปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน 

ก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักเรียนทีั�เรียนโด้ยชัุ้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004   

ด้้วยเทัคนิควิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกนัเอัง (SOT) 4) ศึกษาความพังึพัอัใจัขอังนกัเรียน 

ทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้  รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยเทัคนิควิธีีการสอันกระบวนการเรียน 

เป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) กลุ่มตัวอัย่าง ค้อั นักเรียนระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั ชัั้�นปีทีั� 1 

สาขาวิชั้าชั้่างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563 จัำานวน 21 คน 

โด้ยการสุ่มตัวอัย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

 เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการวิจััย ค้อั 1) ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 จัำานวน 

9 หิน่วยการเรียน 2) แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน มีค่าอัำานาจัจัำาแนก (r) รายข้อัตั�งแต่ 0.20  

ถึง 0.40 ค ่าความยากง ่าย (p) ตั�งแต ่ 0.30-0.75 และค่าความเทีั�ยงทัั�งฉับับเทั ่ากับ 0.96  

3) แบบสอับถามสำาหิรับประเมินความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต ่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้  

รหัิสวิชั้า 20102-2004 มีลักษณ์ะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า (Rating Scale) 5 ระดั้บ สถิติทีั�ใชั้้  

ได้้แก่ ร้อัยละ ค่าเฉัลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานและ t-test (Dependent  Samples t-test)

 ผลการวิจััยพับว่า ชุั้ด้การสอันทีั�พััฒนาขึ�นมีประสิทัธิีภาพัเท่ัากับ 85.66/81.09 ซึื่�งสูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�ตั�งไว้ 

80/80  ประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้ ร้อัยละ 70.70 ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนขอังนักเรียนหิลังเรียนสูงกว่า 

ก่อันเรียน อัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05 และผลการประเมินความพึังพัอัใจัอัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้

คำาสำาคัญ : ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ วิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 

ประสิทัธิีภาพั  ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนและความพึังพัอัใจั
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Abstract

 The objectives of this research were to 1) develop and evaluate the efficiency of 

the instructional package for the Measurements course code 20102-2004 with Machine 

Tools Students of Rayong Technical College, 2) study the learning effectiveness using the 

instructional package for the Measurements course code 20102-2004 through  

Self-Organized Teamwork Teaching Method  (SOT) 3) compare students’ achievement 

before and after learning and 4) study satisfaction of the students. 

 The sample group of this research were 1st year vocational certificate students in 

Machine Tools Major of Rayong Technical College who enrolled in semester 1 of  

Academic year 2020, consisted of 21 students derived by Cluster Sampling. The research 

instruments were 1) the instructional Package for the Measurement course code  

20102-2004, totaling 9 learning units, 2) an achievement test, with the discrimination index 

(r) from 0.20 to 0.40, the difficulty (p) from 0.30-0.75, and the reliability of the whole test 

was 0.96 and 3) the 5 Rating Scale satisfaction questionnaire towards learning with the 

instructional package. The statistics used were Percentage, Mean, Standard Deviation, and 

t-test (Dependent  Samples t-test).

  The result of this research revealed that 1) the instructional package had the  

efficiency value at 85.66/81.09, which was higher than the criterion 80/80. 2) the learning 

effectiveness was 70.70%.3) the learning achievement of students after studying was  

significantly higher than before studying at the .05 level and 4) the students’ satisfaction 

was at the highest level.

Keywords : Instructional Package, Measurement, Self-Organized Teamwork Teaching  

Method, Effectiveness Learning achievement and Satisfaction
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1. บัที่นำา

 หัิวใจัสำาคัญขอังการปฏิิรูปการศึกษาตามแนวพัระราชั้บญัญัติการศึกษาแห่ิงชั้าต ิพุัทัธีศักราชั้ 2544  

ค้อั การปฏิิรูปการเรียนรู้ซึื่�งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทีั�มุ่งประโยชั้น์สูงสุด้ต่อัผู้เรียน โด้ยครูต้อังเปลี�ยนบทับาทั

จัากการต้อังทั่อังจัำาเน้�อัหิาวิชั้ามาถ่ายทัอัด้ใหิ้นักเรียนฟังมาเป็นผู้ทัำาหิน้าทีั�ใหิ้ความรัก ความสนใจัในชีั้วิต 

ขอังนักเรียนแต่ละคน จััด้ประสบการณ์์เรียนรู้ทีั�หิลากหิลายและเหิมาะสมกับผู้เรียน เป็นผู้อัำานวยความสะด้วก 

โด้ยทัำาหิน้าทีั�บริการ ให้ิคำาแนะนำาในการแก้ปัญหิาวางแผนและสร้างข้อัตกลงร่วมกับนักเรียนและประเมิน 

[สุวิมล ว่อังวาณิ์ชั้ 2543 : 1] ปัจัจุับันการจััด้การเรียนการสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ตามหิลักสูตรประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั พุัทัธีศักราชั้ 2562 เป็นวิชั้าทัฤษฎีปฏิิบัติโด้ยมุ่งใหิ้นักเรียน 

มีความรู้และทัักษะฝึีม้อั ควบคู่กันไปเพ้ั�อันำาไปสู่การปฏิิบัติจัริง โด้ยส่วนใหิญ่ครูผู้สอันจัะใชั้้วิธีีการสอัน 

แบบบรรยาย ถาม-ตอับ สาธิีต ผสมผสานกัน ซึื่�งครูจัะสาธิีตให้ินักเรียนดู้และลอังให้ินักเรียนทัำาวิธีีนี� มักจัะพับ 

ปัญหิา เชั้่น นักเรียนจัะล้มขั�นตอันการปฏิิบัติบางขั�นตอันไป ความสนใจัขอังนักเรียนไม่เทั่ากัน นักเรียน 

ไม่ได้้คิด้เอัง ไม่วิเคราะห์ิเอังจัากงานทีั�ทัำา จัะทัำาตามครผูู้สอันโด้ยการด้แูละการฟังการสาธีติ ส่งผลให้ินักเรียน 

ขาด้การวิเคราะหิ์หิาสาเหิตุ และแนวทัางการแก้ไขก่อันจัะลงม้อัปฏิิบัติงานจัริง ทัำาใหิ้นักเรียน 

คิด้วิเคราะห์ิไม่เป็น ไม่มีความมั�นใจัในการทัำางาน ทัำาให้ิคุณ์ภาพัการศึกษาน่าเป็นห่ิวง เพัราะว่าผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนตำ�าไม่อัยู่ในระดั้บทีั�น่าพัอัใจั  [แผนการศึกษาแห่ิงชั้าติ พั.ศ. 2560-2579 : 23-25]

 ด้้วยเหิตุผลดั้งกล่าวข้างต้น ผู้วิจััยได้้ศึกษาค้นคว้าเพ้ั�อัพััฒนาชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 

20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) โด้ยคาด้หิวังว่า 

ชุั้ด้การสอันดั้งกล่าวทีั�ผู้วิจััยพััฒนาขึ�นจัะช่ั้วยให้ินักเรียนมีผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนเพิั�มสูงขึ�นผ่านตามเกณ์ฑ์ิ

เป้าหิมายขอังสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์การวิจั้ย

 1. พััฒนาและหิาประสิทัธิีภาพัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004  สำาหิรับนักเรียน 

สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง

 2. เพ้ั�อัศึกษาประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้โด้ยใช้ั้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง  (SOT)   

 3. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักเรียนทีั�เรียนโด้ยชุั้ด้ 

การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 2102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การ 

กันเอัง  (SOT) 

 4. เพ้ั�อัศึกษาความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT)
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3. สมมติฐานของการวิจั้ย 

 1. ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม

โด้ยจััด้การกันเอัง  (SOT) ทีั�พััฒนาขึ�นมีประสิทัธิีภาพัตามเกณ์ฑ์ิ 80/80

 2. ประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004  

ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง  (SOT) มีค่าไม่น้อัยกว่าร้อัยละ 60

 3. นักเรียนทีั�ได้้รับการสอันโด้ยชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอัน 

กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) มีผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนสูงกว่าก่อันเรียน 

 4. ความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการ 

สอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) โด้ยเฉัลี�ยอัยู่ในระดั้บมาก

4. กรอบัแนวคิดการวิจั้ย 

การพััฒนาชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียน 

เป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง

ตัวแปรต้น

 เทัคนิควิธีีสอันโด้ยใช้ั้ชุั้ด้การสอัน 

 วิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004  

 ด้้วยเทัคนิควิธีีการสอันกระบวนการเรียน 

 เป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT)

1. ประสิทัธิีภาพัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ 

รหัิสวิชั้า 20102-2004

2. ประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้ชุั้ด้การสอัน 

วิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004

3. ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ 

รหัิสวิชั้า 20102-2004 

4. ความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอัน 

วิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004

ตัวแปรตาม

5. วิธีิการดำาเนินการวิจั้ย

 5.1 ระเบียบวิธีีวิจััย เป็นรูปแบบวิจััยเชิั้งกึ�งทัด้ลอัง (Quasi-experimental design) ผู้วิจััย 

ใชั้้แบบแผนการทัด้ลอังแบบกลุ่มเดี้ยวมีการทัด้ลอังก่อันและหิลังทัด้ลอัง (The One Group Pre-test  

Post-test Design) 
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 5.2 ประชั้ากรและกลุ่มตัวอัย่าง  

  1. ประชั้ากรทีั�ใช้ั้ในการวิจััยครั�งนี� เป็นนักเรียนในระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั  ชัั้�นปีทีั� 1 

สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง อัำาเภอัเม้อัง จัังหิวัด้ระยอัง ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563  

ซึื่�งเรียนวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004  ตามหิลักสูตรประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั พุัทัธีศักราชั้ 2562  

จัำานวน 8 กลุ่ม  จัำานวน  160  คน

  2. กลุ่มตัวอัย่างทีั�ใช้ั้ในการวิจััยครั�งนี� เป็นนักเรียนในระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั ชัั้�นปีทีั� 

1 สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน  วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง อัำาเภอัเม้อัง จัังหิวัด้ระยอัง ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 

2563 ซึื่�งเรียนวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ตามหิลักสูตรประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั พุัทัธีศักราชั้ 

2562  โด้ยการสุ่มตัวอัย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จัำานวน 21 คน 

 5.3 เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััย  

  1. ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 จัำานวน 9 หิน่วยการเรียน

  2. แบบประเมินความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 

20102-2004  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า (Rating Scale) 5 ระดั้บ  จัำานวน 25 ข้อั

 5.4 การสร้างและหิาคุณ์ภาพัเคร้�อังม้อัวิจััย

  1. การสร้างชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 โด้ยมีขั�นตอัน 

การสร้าง ดั้งนี�

   1.1 ศึกษาหิลักสูตรประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั พุัทัธีศักราชั้ 2562

                1.2 ศึกษาทัฤษฎี หิลักการ แนวคิด้ในการจััด้การเรียนการสอัน 

   1.3 ศึกษารายละเอีัยด้ขอังจุัด้ประสงค์รายวิชั้า สมรรถนะรายวิชั้าและคำาอัธิีบาย

รายวิชั้าเพ้ั�อักำาหินด้หัิวข้อัเร้�อังและเน้�อัหิา โด้ยแบ่งเน้�อัหิาทัั�งหิมด้อัอักเป็น 9 หิน่วยการเรียน

   1.4 กำาหินด้จุัด้ประสงค์ทัั�วไปและจุัด้ประสงค์เชิั้งพัฤติกรรมใหิ้สอัด้คล้อังกับ 

หัิวข้อัเร้�อัง

   1.5 นำาหัิวข้อัแต่ละหิน่วยการเรียนมาสร้างชุั้ด้การสอัน ดั้งนี�

    1) ช้ั้�อัหิน่วยการเรียน 

    2) บทันำาหิร้อัสาระสำาคัญเพ้ั�อัอัธิีบายความคิด้รวบยอัด้ใหิ้ผู ้เรียน 

ได้้รับทัราบว่าจัะต้อังเรียนรู้และทัำาอัะไรบ้างในแต่ละบทัเรียน

    3) จุัด้ประสงค์ขอังบทัเรียน เพ้ั�อัระบุว ่าผู ้ เรียนสามารถเรียนรู  ้

และทัำาอัะไรบ้างหิลังจัากเรียนจับแต่ละบทัเรียนแล้ว

    4) เน้�อัหิา ประกอับด้้วยหัิวข้อัเร้�อังและรายละเอัียด้ขอังเน้�อัหิาวิชั้า 

ทีั�เขียนขึ�นจัากวัตถุประสงค์การสอันทีั�ผ่านการวิเคราะหิ์แล้ว เป็นใบเน้�อัหิาทีั�ประกอับด้้วย รูปภาพั 

และคำาอัธิีบายประกอับ เพ้ั�อัใช้ั้ประกอับในบทัเรียนขณ์ะทัำาการเรียนการสอัน 
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   5) กิจักรรมการเรียนการสอัน การเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 

ตามแนวคิด้ทัฤษฎีเอักสารขอัง Dieter Hermanns (อ้ัางใน มงคล อัาทิัภานุ.2546 : 26-35) แบ่งอัอักเป็น 

5 ขั�นตอัน ดั้งนี�

      ขั�นทีั�  1  “มอับหิมายงาน” ค้อั  กำาหินด้กิจักรรม งานหิร้อัปัญหิางานทีั�

ให้ิไปคิด้วิธีีการแก้ปัญหิาเพ้ั�อัเป็นการเรียนรู้ขอังกลุ่ม        

        ขั�นทีั� 2 “ทัำางานกลุ่ม” ค้อั งานทีั�กลุ่มรับมอับหิมายมาด้ำาเนินการ 

เพ้ั�อัค้นหิาคำาตอับ และแนวทัางปฏิิบัติเพ้ั�อัแก้ปัญหิาโจัทัย์ตามทีั�กลุ่มได้้รับมาในขั�นทีั� 1 

      ขั�นทีั� 3 “ประเมินผลงานกลุ่ม” ค้อั การประเมินผลงาน ทัางด้้านความคิด้ 

และแนวทัางการปฏิิบัติขอังแต่ละกลุ่มตามเกณ์ฑ์ิการประเมินทีั�ได้้ตกลงไว้ล่วงหิน้าโด้ยกลุ่มนักเรียนด้้วยกัน

      ขั�นทีั� 4 “การนำาไปปฏิิบัติ” ค้อั  การนำาแนวความคิด้ หิร้อัแผนการ  

ปฏิิบัติงานทีั�ได้้ผ่านการประเมินโด้ยกลุ่มนักเรียน และมีการกำาหินด้เกณ์ฑิ์พิัจัารณ์าในการประเมินผลงาน 

ปฏิิบัติก่อันการปฏิิบัติงาน

      ขั�นทีั�  5  “การประเมินผลงานปฏิิบัติ”  ค้อั  นำาผลงานทีั�ได้้จัากการ 

ปฏิิบัติจัริงมาพิัจัารณ์าตามเกณ์ฑิ์ทีั�ได้้ตกลงไว้ล่วงหิน้าในแต่ละกลุ่ม เพ้ั�อัการประเมินผลการปฏิิบัติ  

ซึื่�งถ้อัว่าเป็นขั�นตอันสุด้ท้ัายขอังกระบวนการการเรียนการสอัน

   6) ส้�อัและอุัปกรณ์์การสอัน

   7) ใบประลอังสำาหิรับใช้ั้ฝึึกทัักษะภาคปฏิิบัติและใบประเมินผลการปฏิิบัติงาน 

   8) ใบทัด้สอับก่อันเรียนและใบทัด้สอับท้ัายบทัเรียน (หิลังเรียน) สำาหิรับทับทัวน 

ความรู้ภาคทัฤษฎี พัร้อัมเฉัลยใบทัด้สอับเพ้ั�อัใช้ั้เป็นคู่ม้อัครูสำาหิรับการประเมินความก้าวหิน้าในการเรียน

  2. แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันเรียนและหิลังเรียนโด้ยมีวิธีีการ 

สร้างแบบทัด้สอับ  ดั้งนี�

    2.1 ศึกษาเอักสารทีั�เกี�ยวข้อังเกี�ยวกับการสร้างแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนแบบอิังกลุ่ม   

   2.2 ศึกษาจุัด้ประสงค์ขอังหิลักสูตร จุัด้ประสงค์รายวิชั้า สมรรถนะรายวิชั้า  

และคำาอัธีิบายรายวิชั้าวิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ศึกษาเน้�อัหิารายวิชั้าทีั�ใชั้้ในการสร้าง 

ชุั้ด้การสอัน ศึกษาวิธีีการสร้างแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�แบบปรนัยชั้นิด้เล้อักตอับ 4 ตัวเล้อัก ตอับถูก 

ได้้ 1 คะแนน ตอับผิด้ได้้ 0 คะแนน จัำานวน 190 ข้อั จัากทัั�งหิมด้ 9 หิน่วยการเรียน

   2.3 วิเคราะหิ์ความสัมพัันธี์ระหิว่างเน้�อัหิา สาระสำาคัญ จุัด้ประสงค์การเรียนรู้ 

ในเร้�อังทีั�ใช้ั้สอันและคำาศัพัท์ั เพ้ั�อันำาไปสร้างแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน



41

                                                      
บัที่ความวิจั้ย 

ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

   2.4 สร้างแบบทัด้สอับวดั้ผลสมัฤทัธิี�ทัางการเรียนเป็นแบบปรนยั ชั้นิด้ 4 ตัวเล้อัก 

ตามจุัด้ประสงค์เชิั้งพัฤติกรรม จัำานวน 190 ข้อั คัด้เล้อักมาใช้ั้ จัำานวน 100 ข้อั

   2.5 นำาแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนจัำานวน 100 ข้อั เสนอัต่อัผู้เชีั้�ยวชั้าญ 

เพ้ั�อัพิัจัารณ์าความสอัด้คล้อัง และความเทีั�ยงตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) ระหิว่างแบบทัด้สอับ 

วัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนกับวัตถุประสงค์เชิั้งพัฤติกรรม 

   2.6 วิเคราะหิ์ข้อัมูลการหิาค่าด้ัชั้นีความสอัด้คล้อังระหิว่างข้อัคำาถามขอังแบบ 

ทัด้สอับกับวัตถุประสงค์เชิั้งพัฤติกรรม คะแนนเฉัลี�ยอัยู่ระหิว่างตั�งแต่ 0.88 ถึง 1.00 ซึื่�งสูงกว่า 0.5 ทุักข้อั

    2.7 ปรับปรุงแก้ไขแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนตามคำาแนะนำา 

ขอังผู้เชีั้�ยวชั้าญ

   2.8 นำาแบบทัด้สอับทีั�ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทัด้ลอังใชั้้กับนักเรียนกลุ่มตัวอัย่าง 

จัำานวน  21 คน  แล้วนำาแบบทัด้สอับมาหิาคุณ์ภาพั ผลจัากการวิเคราะหิ์แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียน จัำานวน 100 ข้อั ปรากฏิว่ามีระดั้บค่าความยากตั�งแต่ 0.30 ถึง 0.75 และค่าอัำานาจัจัำาแนก 

ตั�งแต่ 0.20 ขึ�นไปทุักข้อัและค่าความเทีั�ยงขอังแบบทัด้สอับทัั�งฉับับ 0.96  

   2.9 ได้้แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนฉับับสมบรูณ์์ จัำานวน 100 ข้อั

   2.10 จััด้พิัมพ์ัแบบทัด้สอับ จัำานวน 21 ชุั้ด้

  3. แบบสอับถามความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัการเรียนโด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้า 

วัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 มีขั�นตอันการสร้าง ดั้งนี�

   3.1 ศึกษารูปแบบขั�นตอันการสร้างแบบสอับถามความพึังพัอัใจั  

   3.2 เล้อักรูปแบบเคร้�อังม้อัและกำาหินด้เกณ์ฑ์ิในการวัด้เจัตคติ

   3.3 สร้างแบบสอับถามความพึังพัอัใจั ซึื่�งเป็นแบบสอับถามแบบมาตราส่วน 

ประมาณ์ค่า (Rating scales) ขอังลิเคิร์ทั (Likert Scales) โด้ยแบ่งระดั้บความพึังพัอัใจัอัอักเป็น 5 ระดั้บ 

(อัาภรณ์์ ใจัเทีั�ยง. 2546 : 65) 

   3.4 นำาแบบสอับถามวัด้ความพึังพัอัใจัเสนอัต่อัผู้เชีั้�ยวชั้าญ เพ้ั�อัพิัจัารณ์า 

ตรวจัสอับความเหิมาะสมและแนะนำาแก้ไขแบบสอับถาม โด้ยผู้เชีั้�ยวชั้าญจัำานวน 9 ท่ัาน 

   3.5 คัด้เล้อักข้อัความในแต่ละขอ้ัขอังแบบวัด้ความพึังพัอัใจัทีั�มีความสอัด้คลอ้ัง

ระหิว่างข้อัคำาถามกับคุณ์ลักษณ์ะทีั�ต้อังการวัด้ ได้้แบบสอับถามวัด้ความพึังพัอัใจั จัำานวน 25 ข้อั

   3.6 นำาแบบสอับถามวัด้ความพึังพัอัใจั จัำานวน 25 ข้อั ไปทัด้ลอังใช้ั้กับนักเรียน

ทีั�ไม่ใช่ั้กลุ่มตัวอัย่าง ได้้แก่นักเรียนระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั ชัั้�นปีทีั� 1 กลุ่ม 3,4 สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน 

จัำานวน 37 คน 
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   3.7 นำาแบบสอับถามวัด้ความพึังพัอัใจัทีั�คัด้เล้อักไว้ จัำานวน 25 ข้อั หิาค่า 

ความเทีั�ยงขอังเคร้�อังม้อัทัั�งฉับับโด้ยใชั้้สูตร สัมประสิทัธิี�แอัลฟา  ( - Coefficient) ขอัง Cronbach  

(อันุวัติ คุณ์แก้ว. 2555: 149 - 150) ได้้ค่าความเทีั�ยงทัั�งฉับับเท่ัากับ 0.81 

   3.8 จััด้พิัมพั์แบบสอับถามวัด้ความพัึงพัอัใจัฉับับสมบูรณ์์ จัำานวน 25 ข้อั  

ไปทัด้ลอังใชั้้กับนักเรียนกลุ ่มตัวอัย่าง ได้้แก่ นักเรียนระด้ับประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพั ชัั้�นปีทีั� 1 

สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563 จัำานวน 21 คน

6. วิธีิการที่ดลองและเก็บัรวบัรวมข้อมูล

 6.1 แบบแผนและวิธีีการทัด้ลอัง

  การวิจััยครั�งนี�  ผู ้ วิ จััยใชั้ ้แบบแผนการทัด้ลอังแบบกลุ ่มเดี้ยวมีการทัด้ลอังก่อัน 

และหิลังทัด้ลอัง (The One Group Pre-test Post-test Design) โด้ยมีขั�นตอัน ดั้งนี� 

   6.1.1 ระยะเวลาทีั�ใช้ั้ในการวจัิัยครั�งนี� ด้ำาเนนิการสอันในภาคเรียนทีั� 1 ปีการศกึษา 

2563 ระหิว่างเด้้อัน พัฤษภาคม 2563 ถึง เด้้อัน ตุลาคม  2563 จัำานวน 18 สัปด้าห์ิ รวม 54 ชัั้�วโมง

   6.1.2 เล้อักกลุ่มตัวอัย่าง จัำานวน 1 กลุ่ม เป็นกลุ่มทัด้ลอัง ค้อันักเรียนระดั้บ 

ประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั ชัั้�นปีทีั� 1 สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน ภาคเรียนทีั� 1 ปีการศึกษา 2563 โด้ยการสุ่มตัวอัย่าง 

แบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) จัำานวน 21 คน 

   6.1.3 ทัด้สอับก่อันการทัด้ลอัง (Pre-test) เพ้ั�อัวัด้ความรู้พ้ั�นฐานขอังนักเรียน 

และปฐมนิเทัศนักเรียนกลุ่มตัวอัย่างเพ้ั�อัชีั้�แจังให้ิทัราบถงึวัตถุประสงค์ และการทัำาแบบทัด้สอับวดั้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียน ก่อันทัด้ลอังตามแผนการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้  

รหัิสวิชั้า 20102-2004 เกณ์ฑ์ิการวัด้ผลและประเมินผล เพ้ั�อัให้ิผลการวิจััยมีความเทีั�ยงตรงและเช้ั้�อัถ้อัได้้ 

โด้ยทัำาแบบทัด้สอับก่อันเรียน จัำานวน 100 ข้อั

   6.1.4 ด้ำาเนินการทัด้ลอังตามแผนการจััด้การเรียนรู ้ วิชั้าวัด้ละเอีัยด้  

รหัิสวิชั้า 20102–2004 โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันซึื่�งประกอับด้้วยหิน่วยการเรียน จัำานวน 9 หิน่วยการเรียน 

รวมจัำานวน 54 ชัั้�วโมง เม้�อัเสร็จัสิ�นการเรียนแต่ละหิน่วยแล้วใหิ้นักเรียนทัำาแบบทัด้สอับทั้ายบทัเรียน  

และตรวจัให้ิคะแนนจันครบทุักหิน่วยการเรียน

   6.1.5 ทัด้สอับหิลังการทัด้ลอัง (Post-test) หิลังจัากด้ำาเนินการจััด้กิจักรรม 

การเรียนรู้ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอัน 

วิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 2102–2004 จัำานวน 9 หิน่วยการเรียนและใหิ้นักเรียนทัำาแบบทัด้สอับ 

วัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนหิลังเรียน จัำานวน 100 ข้อั 

   6.1.6 ประเมินความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอัน ด้้วยวิธีีการสอัน 

กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) วิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 
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   6.1.6 ประเมินความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอัน ด้้วยวิธีีการสอัน 

กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) วิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

   6.1.7 เก็บรวบรวมข้อัมูลเพ้ั�อันำาไปวิเคราะห์ิผล

 6.2 การเก็บรวบรวมข้อัมูล

  การเก็บรวบรวมข้อัมูล ผู้วิจััยด้ำาเนินการเก็บรวบรวมข้อัมูลในการทัด้ลอังด้้วยตนเอัง ดั้งนี�

   6.2.1 กลุ ่มตัวอัย่างทัำาแบบทัด้สอับก่อันเรียนวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า  

20102-2004  ก่อันเริ�มเรียนเน้�อัหิาจัำานวน 100 ข้อั

   6.2.2 กลุ่มตัวอัย่างทัำาแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนหิลังเรียน 

วิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004  จัำานวน 100 ข้อั หิลังจัากเรียนจับทัุกหิน่วยการเรียน 

และทัำาแบบทัด้สอับท้ัายบทัเรียนหิลังจัากเรียนเสร็จัสิ�นในแต่ละหิน่วยการเรียน

   6.2.3 หิลังจัากจััด้การเรียนการสอันโด้ยใช้ั้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 

2102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) ครบทุักหิน่วยการเรียน 

แล้วให้ิกลุ่มตัวอัย่างทัำาแบบสอับถามประเมินความพึังพัอัใจั

7. การวิเคราะห์่ข้อมูล

 7.1 การวิเคราะหิ์หิาค่าสถิติพ้ั�นฐาน ได้้แก่ ค่าร้อัยละ ค่าเฉัลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ขอังคะแนนทีั�ได้้จัากการทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน และแบบสอับถามประเมินความพัึงพัอัใจั 

ทีั�มีต่อัการเรียนโด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยเทัคนิควิธีีการสอัน 

กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน

 7.2 การวิเคราะห์ิเพ้ั�อัตรวจัสอับคุณ์ภาพัขอังเคร้�อังม้อั มีรายละเอีัยด้ดั้งนี�

  7.2.1 การตรวจัสอับความตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) โด้ยการวิเคราะห์ิหิาดั้ชั้นี 

ความสอัด้คล้อัง (IOC) ใช้ั้ตรวจัสอับเคร้�อังม้อัต่อัไปนี�

          1) ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้  รหัิสวิชั้า 20102-2004    

           2) แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

       3) แบบสอับถามเพ้ั�อัประเมินความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัการเรียน 

โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยเทัคนิควิธีีการสอันกระบวนการเรียน 

เป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน

  7.2.2 การตรวจัสอับค่าความยากง่าย (P)

  7.2.3 การตรวจัสอับค่าอัำานาจัจัำาแนก (r)   

  7.2.4 การตรวจัสอับค่าความเทีั�ยง (Reliability) ขอังแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนขอังคูเด้อัร์-ริชั้าร์ด้สัน โด้ยใช้ั้สูตร KR-20 
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 7.3 การหิาคุณ์ภาพัเคร้�อังม้อั

  7.3.1 การวิเคราะหิ์หิาประสิทัธิีภาพัขอังชัุ้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า  

20102-2004 ตามเกณ์ฑ์ิทีั� 80/80  โด้ยใช้ั้สูตร E1/E2

  7.3.2 การหิาค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผลขอังชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้  รหัิสวิชั้า 20102-2004  

โด้ยการวิเคราะห์ิคะแนนเฉัลี�ยหิลังเรียนและคะแนนเฉัลี�ยก่อันเรียน

 7.4 ทัด้สอับสมมติฐานโด้ยการเปรียบเทีัยบผลต่างระหิว่างคะแนนหิลังการทัด้ลอัง  (Post-Test)  

กับก่อันการทัด้ลอัง (Pre-Test) ว่ามีความแตกต่างกันโด้ยใช้ั้สถิติ t-test Dependent ถ้าค่า t  มีนัยสำาคัญ 

ทีั�ระดั้บ .05 แสด้งว่ามีความแตกต่างกันขอังคะแนนหิลังการทัด้ลอังกับคะแนนก่อันการทัด้ลอัง  

และถ ้าคะแนนหิลังการทัด้ลอังสูงกว ่าคะแนนก ่อันการทัด้ลอัง สันนิษฐานว ่า เ กิด้จัากการ 

ใชั้้นวัตกรรมทีั�สร้างขึ�นใหิม่ ค้อัการใชั้้ชุั้ด้การสอันด้้วยเทัคนิควิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 

โด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 

8. ผลการวิจั้ย

 8.1 วิเคราะหิ์ผลหิาประสิทัธิีภาพัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีี 

การสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง  (SOT) ซึื่�งปรากฎผล ดั้งตารางต่อัไปนี�

ตารางทีี่�  1  ผลการวิเคราะห์ิหิาประสิทัธิีภาพัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ด้้วยเทัคนิควิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT)

รายการ N คะแนนเต็ม เฉัลี�ย ร้อัยละ

คะแนนใบแบบฝึึกหัิด้ ใบประลอัง 

และใบทัด้สอับท้ัายบทัเรียน (E1)

21 100 85.66 85.66

คะแนนแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียน (E2)

21 100 81.09 81.09

จัากตารางทีั� 1 ผลคะแนนการทัำาใบแบบฝึึกหิัด้ ใบประลอัง ใบทัด้สอับทั้ายบทัเรียน (หิลังเรียน) 

และได้้คะแนนเฉัลี�ย 85.66 คะแนนและกลุ่มตัวอัย่างทัำาคะแนนจัากการทัำาแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียน ได้้คะแนนเฉัลี�ย 81.09 คะแนน แสด้งว่าชัุ้ด้การสอันมีประสิทัธิีภาพัขอัง E1/E2  

เท่ัากับ 85.66/81.09 ซึื่�งสูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�กำาหินด้
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 8.2 ผลการวิเคราะหิ์ประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 

20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) มีค่าเทั่ากับ 0.707 

หิร้อัคิด้เป็น  ร้อัยละ 70.70 สูงกว่าค่าทีั�ตั�งไว้ 

 8.3 ผลการวิเคราะหิ์เปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักเรียน 

ทีั�เรียนโด้ยชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 

โด้ยจััด้การกันเอัง  (SOT) ปรากฎผลดั้งตารางต่อัไปนี�

ตารางทีี่�  2  แสด้งจัำานวนร้อัยละค่าเฉัลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานขอังผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันเรียน

และหิลังเรียน 

คะแนน N ร้อัยละ ค่าเฉัลี�ย X ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คะแนนใบทัด้สอับก่อันเรียน 21 49.80 92.14 5.57

คะแนนใบทัด้สอับหิลังเรียน 21 84.91 161.33 5.16

 จัากตารางทีั�  2  พับว่า ผลสัมฤทัธิี�ขอังคะแนนทัด้สอับก่อันเรียน มีค่าเฉัลี�ย  92.14  S.D. = 5.57 

คิด้เป็นร้อัยละ  49.80 ส่วนผลสัมฤทัธิี�ขอังคะแนนทัด้สอับหิลังเรียน มีค่าเฉัลี�ย  161.33  S.D.= 5.16 

คิด้เป็นร้อัยละ  84.91

ตารางทีี่� 3 แสด้งการเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันเรียนและท้ัายบทัเรียน (หิลังเรียน) 

คะแนน N ร้อัยละ X   
 S.D. t

คะแนนใบทัด้สอับก่อันเรียน 21 49.80 92.14 5.57
50.64

คะแนนใบทัด้สอับท้ัายบทัเรียน 

(หิลังเรียน)

21 84.91 161.33 5.16

t (.05,df,20) =  1.725

 จัากตารางทีั�  3  พับว่า  ค่า t  ทีั�คำานวณ์มีค่าเท่ัากับ  50.64  ส่วนค่า  t  จัากตารางทีั�ระดั้บ .05, 

df = 20 มีค่าเทั่ากับ 1.725 ซึื่�งค่า t ทีั�ได้้จัากการคำานวณ์มีค่ามากกว่า t ในตาราง นั�นค้อั ค่าเฉัลี�ย 

ผลต่างขอังคะแนนผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนคะแนนใบทัด้สอับทั้ายบทัเรียน (หิลังเรียน) สูงกว่าก่อันเรียน   

อัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ  .05 เป็นไปตามสมมติฐานทีั�ตั�งไว้
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 8.4 ผลการวิเคราะหิ์การประเมินความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้ 

รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 

ปรากฎผลดั้งตารางต่อัไปนี�

ตารางทีี่�  4  สรุปผลการวิเคราะหิ์ความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้  

รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 

ทีั� รายการประเมิน S.D. ระดั้บความพึังพัอัใจั ลำาดั้บทีั�

1 ด้้านจุัด้ประสงค์การสอัน 4.58 0.32 มากทีั�สุด้ 3

2 ด้้านเน้�อัหิา 4.55 0.16 มากทีั�สุด้ 4

3 ด้้านกิจักรรมการเรียนการสอันโด้ยให้ิ

กลุ่มจััด้การกันเอัง (SOT)

4.58 0.34 มากทีั�สุด้ 3

4 ด้้านบรรยากาศในการเรียนการสอัน 4.53 0.36 มากทีั�สุด้ 5

5 ด้้านส้�อัการเรียนการสอัน 4.58 0.16 มากทีั�สุด้ 3

6 ด้้านประโยชั้น์ทีั�ได้้รับจัากการเรียน 

การสอัน

4.73 0.28 มากทีั�สุด้ 1

7 ด้้านการประเมินผล 4.64 0.36 มากทีั�สุด้ 2

รวม 4.59 0.12 มากทีั�สุด้

X

 จัากตารางทีั� 4 ความพึังพัอัใจัขอังนกัเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวชิั้าวัด้ละเอัยีด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) พับว่า โด้ยภาพัรวม อัยูใ่นระดั้บมากทีั�สุด้    

( X = 4.60, S.D. = 0.19) เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายด้้าน พับว่า ด้้านประโยชั้น์ทีั�ได้้รับจัากการเรียนการสอัน 

มีค่าเฉัลี�ยสูงสุด้ ( X = 4.73, S.D. = 0.28) รอังลงมา ด้้านการประเมินผล ( X = 4.64, S.D. = 0.36)

และด้้านบรรยากาศในการเรียนการสอัน มีค่าเฉัลี�ยตำ�าสุด้ ( X = 4.53, S.D. = 0.36)
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9. สรุปผลการวิจั้ย 

 ผลการวิจััยทีั�ได้้จัากการวิเคราะห์ิข้อัมูลสามารถสรุปผลการวิจััย ได้้ดั้งนี�

  9.1 ชุั้ด้การสอันวชิั้าวดั้ละเอัยีด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียน 

เป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) ทีั�ผู้วิจััยพััฒนาขึ�นมีประสิทัธิีภาพั 85.66/81.09 สูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�กำาหินด้ไว้

  9.2 ประสทิัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้โด้ยใช้ั้ชุั้ด้การสอันวชิั้าวดั้ละเอัยีด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) มีค่าเท่ัากับ 0.707 หิร้อัคิด้เป็นร้อัยละ 

70.70 สูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�กำาหินด้ไว้

  9.3  ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนขอังคะแนนหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญ 

ทัางสถิติทีั�ระดั้บ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานทีั�ตั�งไว้  

  9.4 ความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 

ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) โด้ยภาพัรวมมีค่าเฉัลี�ยเทั่ากับ 4.60 

ซึื่�งหิมายถึง นักเรียนมีความพึังพัอัใจัอัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้

10. อภิปรายผลการวิจั้ย

 10.1 ผลการวิจััยชุั้ด้การสอันการสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอัน 

กระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าชั้่างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง 

85.66/81.09 สูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�ตั�งไว้ 80/80 ทีั�สร้างขึ�น เป็นผลมาจัากพััฒนาชุั้ด้การสอันให้ิมีคุณ์ภาพัช่ั้วยให้ิ

นักเรียนได้้รับความรู้ตามจุัด้ประสงค์การเรียนรู้ จััด้กิจักรรมการเรียนการสอัน ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการ 

เรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) วางแผนการสอัน เตรียมการสอันมาเป็นอัย่างดี้ กำาหินด้หัิวข้อัปัญหิา 

ฝึึกการคิด้ วิเคราะห์ิ แก้ปัญหิา เป็นผลให้ินักเรียนได้้เรียนรู้ด้้วยตนเอัง  ทัำาให้ินักเรียนมีโอักาสแลกเปลี�ยน 

แสด้งความคิด้เห็ินมากขึ�น สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอังทัอังพูัน เบ็ญเจิัด้ (2559 : บทัคัด้ย่อั) ได้้ศึกษาการพััฒนา 

ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 2102-2002 ตามหิลักสูตรประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั พุัทัธีศักราชั้ 2556 

วิทัยาลัยเทัคนิคสุรินทัร์ ผลการวิจััยพับว่า ชุั้ด้การสอันรายวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 2102-2004 สาขาวิชั้า 

ช่ั้างกลโรงงาน มีประสิทัธิีภาพัเฉัลี�ย 82.25/81.32 สูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�ตั�งไว้ 80/80

 10.2 ผลการศึกษาประสิทัธิีผลขอังการจััด้เรียนรู้โด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า  

20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน 

วิทัยาลัยเทัคนิคระยอังพับว่า ค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผล (E.I.) ขอังการจััด้เรียนรู้ มีค่าเทั่ากับ 0.707 

หิร้อัคิด้เป็นร้อัยละ 70.70 สูงกว่าเกณ์ฑิ์ทีั�ตั�งไว้ ค้อั ร้อัยละ 60 ซึื่�งหิมายความว่านักเรียนมีความรู ้ 

เพิั�มขึ�นจัากผลการทัำาใบทัด้สอับก่อันเรียนและใบทัด้สอับทั้ายบทัเรียน (หิลังเรียน) มีค่าเทั่ากับ 70.70 

ซึื่�งสอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอังไพัศาล บุญลับ (2560 : 93) ได้้ศึกษาการพััฒนาชุั้ด้การสอันวิชั้า 

งานวัด้ละเอีัยด้ ช่ั้างยนต์ รหัิสวิชั้า 2101-2106 ตามหิลักสูตรประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั พุัทัธีศักราชั้ 2556
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สาขาวิชั้าชั้่างยนต์ วิทัยาลัยเทัคนิคสุรินทัร์ ผลการวิจััยพับว่า ค่าดั้ชั้นีประสิทัธิีผลขอังผลการเรียนรู้มีค่า 

เท่ัากับ 0.6859 หิมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิั�มขึ�น ร้อัยละ 68.59 

 10.3 ผลการเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักเรียนทีั�เรียน 

โด้ยชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอีัยด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม 

โด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) พับว่า สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน 

หิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05  แสด้งว่า การเรียนโด้ยใชั้้ชุั้ด้การสอัน 

วิชั้าวัด้ละเอัยีด้ รหัิสวิชั้า 20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกนัเอัง (SOT)  

ชั้่วยใหิ้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนขอังนักเรียนสูงขึ�น สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอังกริชั้ เตียนพัลกรัง 

(2548 : บทัคัด้ย่อั) ได้้วิจััยเร้�อังการพััฒนาชุั้ด้การสอันวิชั้าการวัด้ละเอีัยด้ ระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั 

ชัั้�นปีทีั� 2 วิทัยาลัยการอัาชีั้พักาญจันบุรีพับว่า นักเรียนทีั�เรียนด้้วยชุั้ด้การสอันมีผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน 

ขอังนักเรียนหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั� ระดั้บ .01  

 10.4 ผลการประเมินความพัึงพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มีต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าวัด้ละเอัียด้ รหัิสวิชั้า  

20102-2004 ด้้วยวิธีีการสอันกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงาน 

วิทัยาลัยเทัคนิคระยอังพับว่า โด้ยภาพัรวมนักเรียนมีความพึังพัอัใจั อัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้  ซึื่�งสอัด้คล้อังกับ 

งานวิจััยขอังกริชั้ เตียนพัลกรัง (2548 : บทัคัด้ย่อั) ได้้วิจััยเร้�อังการพััฒนาชุั้ด้การสอันวิชั้าการวัด้ละเอีัยด้ 

ระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั ชัั้�นปีทีั� 2 วิทัยาลัยการอัาชีั้พักาญจันบุรีพับว่า ความพึังพัอัใจัขอังนักเรียนทีั�มี

ต่อัชุั้ด้การสอันวิชั้าการวัด้ละเอีัยด้ อัยู่ในระดั้บมาก ( X = 4.18 ,S.D. = 0.71)  

11. ข้อเสนอแนะ 

 11.1 ข้อัเสนอัแนะในการนำาผลการวิจััยไปใช้ั้

  11.1.1 ประสิทัธิีภาพัขอังชุั้ด้การสอันจัะสูงหิร้อัตำ�ากว่าเกณ์ฑิ์ทีั�กำาหินด้ไม่ได้้ขึ�นอัยู่กับชุั้ด้ 

การสอันนี�เพีัยงอัย่างเดี้ยว หิากแต่ขึ�นอัยู่กับครูผู้สอันด้้วย ดั้งนั�น ในกรณี์ทีั�ครูผู้สอันต้อังการนำาชุั้ด้การสอัน

ไปใช้ั้ต้อังเข้าใจัเน้�อัหิาทีั�จัะสอันเป็นอัย่างดี้และจััด้ทัำาแผนการจััด้การกิจักรรมเรียนรู้ให้ิเหิมาะสมกับเน้�อัหิา 

เวลา และระดั้บขอังนักเรียน ทัั�งนี�เพ้ั�อัให้ิการเรียนการสอันเกิด้ประสิทัธิีภาพัสูงสุด้

  11.1.2 การเรียนการสอันภาคปฏิิบัติ เม้�อัครูสอันความรู้ภาคทัฤษฎีเบ้�อังต้น ก่อันปฏิิบัติ 

ต้อังวางแผนในการใชั้้ระยะเวลาใหิ้นักเรียนฝึึกทัักษะจัากใบประลอังใหิ้เหิมาะสม เพ้ั�อัใหิ้นักเรียน 

ได้้ใช้ั้ความรู้จัากการเรียนภาคทัฤษฎีมาคิด้แก้ปัญหิาต่าง ๆ  จัากใบประลอัง โด้ยครูมีหิน้าทีั�ตรวจัปรับความรู้ 

ขอังนักเรียนและให้ิคำาแนะนำา เพ้ั�อัให้ินักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีั�กำาหินด้ไว้
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  11.1.3 ครูควรจััด้เตรียมส้�อัการสอันเพิั�มเ ติม ได้ ้แก ่  การจััด้ทัำา ส้�อัขอังจัริง 

และแผ่นโปสเตอัร์ เป็นต้น ทัั�งนี�เพ้ั�อัเพิั�มประสิทัธิีภาพัในการเรียนการสอันมากยิ�งขึ�น การใช้ั้ส้�อัในแต่ละครั�ง 

จัะต้อังสัมพัันธ์ีกับเน้�อัหิาทีั�สอัน 

 11.2 ข้อัเสนอัแนะในการวิจััยครั�งต่อัไป

  11.2.1 ในการจััด้ทัำาชุั้ด้การสอันใหิ้มีประสิทัธิีภาพั เหิมาะสมในการนำาไปใชั้้จัะต้อัง 

มีการวางแผนล่วงหิน้า ควรรบัฟังคำาแนะนำาจัากศกึษานิเทัศก์ นักพััฒนาหิลักสูตร นักเทัคโนโลยทีัางการศกึษา 

ผู้เชีั้�ยวชั้าญและควรศึกษาหิาความรู้เกี�ยวกับรูปแบบการจััด้การเรียนการสอันอัย่างหิลากหิลาย

  11.2.2 ควรมีการกำาหินด้หัิวข้อัปัญหิา/หัิวข้อังาน ใหิ้ชัั้ด้เจันและครอับคลุมวัตถุประสงค ์

การสอันเพ้ั�อัให้ินักเรียนได้้เกิด้กระบวนการคิด้ วิเคราะห์ิ แก้ไขปัญหิาได้้

  11.2.3 ควรมีการพััฒนาแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนภาคปฏิิบัติเพ้ั�อันำาไปใชั้้ 

ในการวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนภาคปฏิิบัติ

  11.2.4 กิจักรรมการเรียนการสอันด้้วยกระบวนการเรียนเป็นกลุ่มโด้ยจััด้การกันเอัง (SOT) 

ส้�อัการเรียนการสอันทีั�จััด้ทัำาขึ�นควรมีการปรับปรุงแก้ไขข้อับกพัร่อังทีั�พับภายหิลังการนำาไปใชั้้ทุักครั�ง  

เพ้ั�อัจัะได้้ชุั้ด้การสอันทีั�มีประสิทัธิีภาพัมากยิ�งขึ�น 

12. เอกสารอ้างอิง

กฤษณ์ ทัอังคำา. การสอันโด้ยใช้ั้วิธีีการสอันแบบบูรณ์าการด้้วยการเรียนเป็นกลุ่ม โด้ยจััด้การกันเอัง  (SOT) 
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   ปวชั้.2 สาขาวิชั้าเคร้�อังม้อักลและซ่ื่อัมบำารุง วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง. วิทัยาลัยเทัคนิคระยอัง,  

   2546.
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การประเมินโครงการควบัคุมการผลิตและบัำารุงรักษาระบับัประปาชุีมชีน

Project Evaluation of the production and maintenance Control

of community water supply system
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บัที่คัดย่อ

 การประเมินผลโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ด้ำาเนินตามรูปแบบ 

การประเมินทุักขั�นตอันอัย่างเป็นระบบในรูปแบบขอัง CIPP MODEL โด้ยมีวัตถุประสงค์เพ้ั�อัประเมิน 

โครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม ด้้านปัจัจััยนำาเข้า 

ด้้านกระบวนการ และด้้านผลผลิตซึื่�งเป็นการประเมินเพ้ั�อัชั้่วยในการตัด้สินใจัเกี�ยวกับโครงการควบคุม 

การผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น มีลักษณ์ะเป็นแบบประเมินเม้�อัเสร็จัสิ�นการด้ำาเนินงาน  

เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการประเมินโครงการ ค้อั แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า โด้ยเก็บข้อัมูลกับกลุ่ม

ผู้ให้ิบริการจัำานวน 29 คน และกลุ่มผู้รับบริการจัำานวน 15 คน รวม 44 คน โด้ยใช้ั้สถิติในการวิเคราะห์ิข้อัมูล 

ค้อัค่าเฉัลี�ยและส่วนเบี�ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจััยพับว่า ผลการประเมินโครงการด้้านสภาพัแวด้ล้อัม 

ด้้านปัจัจััยนำาเข้าด้้านกระบวนการ  และด้้านผลผลิตในภาพัรวมอัยู่ในระดั้บมาก 

 

คำาสำาคัญ การประเมินโครงการ  การผลิตและบำารุงรักษา  ระบบประปาชุั้มชั้น

Abstract

 Project evaluation of the project of the production and maintenance control of 

the community water supply system was implemented through a systematic assessment 

model at each step called CIPP MODEL with the objectives of evaluating the project to 

control the production and maintenance of the community water supply system, in terms 

of the environmental factor, the input factor, the process factor and the product factor. 

The evaluation helped the decision making concerning the project to control the  

production and maintenance of the community water supply system. The evaluation 

process was done after the project operation had completed. The tools used to evaluate 

the project were Rating Scale evaluation form. Data were collected from 29  
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service providers and 15 service recipients, in total of 44 people. The statistics used for 

data analysis were Mean and Standard Deviation. It was found that the results of the 

environmental factor, input factor, process factor and product factor in overall, were at 

high level.

Keywords

Project Evaluation, Production and Maintenance , Community Water Supply System 

1.  บัที่นำา

 บริษัทัจััด้การและพััฒนาทัรัพัยากรนำ�าภาคตะวันอัอัก จัำากัด้ (มหิาชั้น) ส่งเสริมการใชั้้นำ�า 

อัย่างพัอัเพีัยงและถ่ายทัอัด้ความรู้ด้้านการบริหิารจััด้การนำ�าสู่ชุั้มชั้น เพ้ั�อัใหิ้ชุั้มชั้นสามารถเข้าถึงแหิล่งนำ�า 

สะอัาด้และพึั�งพัาตัวเอังได้้ การพััฒนาสาธีารณู์ปโภคพ้ั�นฐานเพ้ั�อัใหิ้มีความพัร้อัมกับการพััฒนาคุณ์ภาพั 

ชีั้วิตในระยะยาว โด้ยมุ่งเน้นระบบนำ�าซึื่�งเป็นพ้ั�นฐานสำาคัญขอังการพััฒนาท้ัอังถิ�นทีั�มีระบบการเกษตรกรรม

เป็นฐาน ซึื่�งสามารถสะท้ัอันความมุ่งมั�นต่อัประเด็้นดั้งกล่าว ผ่านการด้ำาเนินกิจักรรม หิร้อัโครงการต่าง ๆ 

ทีั�มีความโด้ด้เด่้น ได้้แก่ โครงการอับรมประปาชุั้มชั้น เริ�มด้ำาเนินการตั�งแต่ปี 2552 โด้ยมีการสำารวจัความ 

ต้อังการขอังชัุ้มชั้น และสภาพัปัจัจุับันขอังระบบประปาหิมู่บ้านทีั�มีอัยู ่ แล้วนำามาวิเคราะหิ์ข้อัมูล 

และด้ำาเนินการปรับปรุงระบบประปา รวมถึงจััด้การฝึึกอับรมให้ิแก่คณ์ะกรรมการชุั้มชั้น ในเร้�อังการปรับปรุง 

ดู้แลรักษา หิร้อัพััฒนาระบบผลิตและคุณ์ภาพันำ�าให้ิดี้ยิ�งขึ�น รวมถึงให้ิความรู้ด้้านการบริหิารกิจัการประปา 

เรียนรู้ต้นทุันการผลิต และหิลักการบริหิารธุีรกิจั เพ้ั�อัใหิ้ชุั้มชั้นสามารถบริหิารกิจัการประปาได้้อัย่างมี 

ประสทิัธิีภาพั ลด้การพึั�งพัารฐับาล ผลสำาเร็จัและบทัเรียนทีั�ได้้รับ โด้ยในปี 2561 – 2563  โครงการด้งักล่าว 

ได้้รับการประสานงานร่วมกับ สถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอักในการด้ำาเนินการปรับปรุงระบบ 

ประปาชุั้มชั้น ด้้วยวิธีีการจััด้ฝึึกอับรมใหิ้กับครู นักเรียน นักศึกษาขอังสถานศึกษาในสังกัด้สถาบัน 

การอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก รวมถึงคณ์ะกรรมการในชุั้มชุั้น เพ้ั�อัใหิ้ด้ำาเนินการชั้่วยใหิ้ชุั้มชั้นเข้าถึง 

แหิล่งนำ�าสะอัาด้ได้้มากกว่า 313 ล้านลิตร/ปี หิร้อั 5,731 ครัวเร้อัน [1] โด้ยรูปแบบโครงการเป็นลักษณ์ะ 

การให้ิความรู้กับบุคลากรทีั�เป็นผู้ดู้แลควบคุมระบบประปาขอังชุั้มชั้นให้ิสามารถบริหิารจััด้การและสามารถ 

ควบคุมดู้แลระบบประปาได้้อัย่างถูกวิธีีซึื่�งมีความสอัด้คล้อังกับนโยบายขอังรัฐบาลในการขับเคล้�อัน 

ยุทัธีศาสตร์ประเทัศ ในด้้านการสร้างเศรษฐกิจัและสังคมทีั�เข้มแข็ง มีการด้ำาเนินนโยบายเร่งด้่วน 

ขอังรัฐบาล 16 ข้อัอัย่างต่อัเน้�อัง เพ้ั�อัเพิั�มรายได้้ ลด้รายจ่ัาย และขยายโอักาส ในส่วนการเพิั�มรายได้้รวมถึง 

การพััฒนาคุณ์ภาพัชั้ีวิตขอังคนในชัุ้มชั้น โด้ยบูรณ์าการร่วมไปกับการใหิ้บริการผ่านศูนย์ซื่่อัมสร้าง 

เพ้ั�อัชุั้มชั้น (Fix It Center) โด้ยมีเป้าหิมายขอังการใหิ้บริการในเขตพั้�นทีั�ทีั�มีการบริหิารประปาชัุ้มชั้น 

หิมู่บ้านในเขตจัังหิวัด้ระยอัง จัันทับุรี  ชั้ลบุรี 
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และตราด้ ซึื่�งในปัจัจุับันได้้ด้ำาเนินการเสร็จัสิ�นเป็นทีั�เรียบร้อัย ในภาพัรวมประสบความสำาเร็จัเป็นอัย่างดี้ 

คณ์ะกรรมการในชุั้มชั้นรวมถึง ครู นักเรียน นักศึกษาทีั�ได้้ร่วมในโครงการมีความภาคภูมิใจัต่อัความสำาเร็จั

ขอังโครงการทีั�สามารถเพิั�มสมรรถนะด้้านการบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้นได้้อัย่างถูกต้อังและบริการ 

ชุั้มชั้นได้้อัย่างมีประสิทัธิีภาพั สามารถแก้ไขปัญหิาการขาด้แคลนนำ�าสำาหิรับอุัปโภค บริโภค ให้ิประชั้าชั้น      

มีนำ�าประปาสะอัาด้ คุณ์ภาพัดี้จัากการดู้แลและบำารุงรักษาระบบประปาทีั�มีสภาพัพัร้อัมใช้ั้งานตลอัด้เวลา

 จัากทีั�กล่าวมา สถาบันการอัาชีั้วศึกษาภาคตะวันอัอัก ได้้เล็งเห็ินความสำาคัญขอังโครงการควบคุม

การผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชัุ้มชั้น จึังได้้จััด้ทัำาแบบประเมินโครงการขึ�นเพ้ั�อัเป็นกระบวนการ 

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ิข้อัมูลอัย่างเป็นระบบ เพ้ั�อัสรุปผลว่าโครงการได้้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหิมาย 

และมีประสิทัธิีภาพั ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหิมายขอังโครงการ รวมถึงสรุปอุัปสรรค/ปัญหิา/

ข้อัเสนอัแนะ เพ้ั�อัจััด้ทัำาเป็นแนวทัางการพััฒนาโครงการ เพ้ั�อัสร้างความยั�งย้นต่อัไป

2. วัตถุประสงค์การวิจั้ย

 เพ้ั�อัประเมินโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้นเกี�ยวกับด้้าน 

สภาพัแวด้ล้อัม ด้้านปัจัจััยนำาเข้า  ด้้านกระบวนการ  และด้้านผลผลิต

3.  กรอบัแนวคิดการวิจั้ย

 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL [2] เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอีัยด้ต่าง ๆ  

เพ้ั�อัชั้่วยในการตัด้สินใจัเกี�ยวกับโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชัุ้มชั้น มีลักษณ์ะ 

เป็นแบบประเมินเม้�อัเสร็จัสิ�นการด้ำาเนินงานโด้ยประเมินในด้้านต่าง ๆ ดั้งนี�

  3.1 การประเมินด้้านสภาพัแวด้ล้อัม ซึื่�งจัะชั้่วยในการตัด้สินใจัเกี�ยวกับการวางแผน 

ในการกำาหินด้วัตถุประสงค์

  3.2 การประเมนิด้้านปัจัจััยนำาเข้า เป็นการตดั้สินใจัเกี�ยวกับโครงสร้างเพ้ั�อักำาหินด้รปูแบบ 

ขอังกิจักรรม

  3.3 การประเมินด้้านกระบวนการ เป็นการตัด้สินใจัในด้้านการประยุกต์ใชั้้เพ้ั�อัควบคุม 

การด้ำาเนินการขอังกิจักรรม

  3.4 การประเมินด้้านผลผลิต จัะชั้่วยในการตัด้สินใจัเพ้ั�อัตัด้สินและดู้ผลสำาเร็จั 

ขอังโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น 
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4.  วิธีิการดำาเนินการวิจั้ย

 การประเมินโครงการนี� เป็นการประเมินภาพัรวมผลสัมฤทัธิี�ขอังโครงการ รูปแบบการประเมิน 

เป็นแบบผสมผสานระหิว่างการวิจััยเชิั้งคุณ์ภาพัและเชิั้งปริมาณ์ โด้ยใชั้้ระบบเทัคโนโลยีสารสนเทัศ 

เข้ามาช่ั้วยในกระบวนการ เพ้ั�อัอัำานวยความสะด้วกให้ิแก่ผู้ประเมินและเหิมาะสมกับสถานการณ์์ในปัจัจุับัน 

การประเมินโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชัุ้มชั้น ใชั้้การประเมินรูปแบบ  

CIPP MODE ขอังสตัฟเฟลบีม [2]  ดั้งนี�

ประเมินสภาพัแวด้ล้อัม 

( Context Evaluation )

 - หิลักการ

 - วัตถุประสงค์ขอังกิจักรรม

 - เป้าหิมายขอังกิจักรรม

 - การเตรียมการภายในกิจักรรม

 - บุคลากร

 - วัสดุ้อุัปกรณ์์

 - เคร้�อังม้อัเคร้�อังใช้ั้

 - งบประมาณ์

 - การด้ำาเนินกิจักรรม

 - กิจักรรมการด้ำาเนินงานตามกิจักรรม

 - การนิเทัศติตามกำากับ

 - การประเมินผล

 - ผลการด้ำาเนินโครงการ

 - คุณ์ภาพัและความสำาเร็จัการประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation)

ประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation)

ประเมินการปัจัจััยนำาเข้า

(Input Evaluation)

ภาพัทีั� 1 กรอับแนวคิด้
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 4.1 กำาหินด้กลุ่มผู้ให้ิข้อัมูล

  กำาหินด้กลุ่มผู้ให้ิข้อัมูลทีั�เข้าร่วมประเมิน รวม 44 คน แบ่งเป็น 2 ชุั้ด้ ได้้แก่

   กลุ่มผู้ให้ิบริการ ได้้แก่ ผู้ปฏิิบัติงาน  คณ์ะด้ำาเนินงาน ผู้บริหิารทัั�งจัากหิน่วยงาน

และสถานศึกษาทีั�เป็นตัวแทันขอังกลุ่มผู้ให้ิบริการ จัำานวน 29 คน 

   กลุ่มผู้รับบริการ ได้้แก่ ชั้าวบ้านในชั้มุชั้นทีั�เข้าร่วมโครงการประจัำาปี 2561- 2563 

ทีั�เป็นตัวแทันขอังกลุ่มผู้รับบริการ จัำานวน 15 คน

 4.2 เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการประเมินโครงการ

  เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการประเมินโครงการ ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปา 

ชุั้มชั้น มี 3 ส่วน  ดั้งนี�

   ส่วนทีั� 1 เป็นข้อัมูลทัั�วไป  จัำานวน 5 ข้อั

   ส่วนทีั� 2 เป็นแบบสอับถามเพ้ั�อัการประเมินโครงการรูปแบบ CIPP Model  

มีจัำานวน 4 ตอัน ดั้งนี�

    ตอันทีั� 1 ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม   จัำานวน 10 ข้อั

    ตอันทีั� 2 ด้้านปัจัจััยนำาเข้า    จัำานวน 9 ข้อั

    ตอันทีั� 3 ด้้านกระบวนการ  จัำานวน 8 ข้อั

    ตอันทีั� 4 ด้้านผลผลิต   จัำานวน 8 ข้อั

 การสร้างและการหิาคุณ์ภาพัเคร้�อังม้อั

  4.2.1 ศึกษาวิธีีการประเมินโครงการจัากวัตถุประสงค์และเป้าหิมายขอังโครงการ  

และการจััด้ทัำาเคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการประเมินกิจักรรมแบบ CIPP MODEL  

  4.2.2 จััด้ทัำาแบบประเมินการด้ำาเนินโครงการ ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบ 

ประปาชุั้มชั้น ครอับคลุมประเด็้นพิัจัารณ์า 4 ด้้าน ดั้งนี�

   4.4.2.1 การประเมินสภาพัแวด้ล้อัม (Context Evaluation) เกี�ยวกับหิลักการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหิมายขอังกิจักรรม และการเตรียมการด้ำาเนินกิจักรรม จัำานวน 10 ข้อั

    4.2.2.2 การประเมินปัจัจััยนำาเข้า (Input Evaluation) เกี�ยวกับบุคลากร 

วัสดุ้อุัปกรณ์์ เคร้�อังม้อั เคร้�อังใช้ั้และงบประมาณ์ จัำานวน 9 ข้อั

       4.2.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process) เกี�ยวกับการด้ำาเนินงานกิจักรรม              

การด้ำาเนินงานตามกิจักรรม การนิเทัศติด้ตามผล และการประเมินผล จัำานวน 8 ข้อั

   4.2.2.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี�ยวกับผลการด้ำาเนินงาน 

ขอังโครงการ และคุณ์ภาพัความสำาเร็จั จัำานวน 8 ข้อั
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  4.2.3 นำาแบบประเมินการด้ำาเนินโครงการ ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปา

ชุั้มชั้น ไปให้ิผู้เชีั้�ยวชั้าญประเมินความสอัด้คล้อังระหิว่างข้อัคำาถามกับลักษณ์ะเฉัพัาะกลุ่มพัฤติกรรมโด้ยใช้ั้ 

IOC ผลการประเมินพับว่า รายการประเมินทุักรายการมีความสอัด้คล้อังกับด้้านขอังการประเมิน โด้ยมีค่า 

IOC อัยูร่ะหิว่าง 0.67 - 1.00

   4.2.4  นำาแบบประเมินการด้ำาเนินกิจักรรมไปทัด้ลอังใช้ั้  จัำานวน 30 คน เพ้ั�อันำามาหิาค่า 

ความเทีั�ยงโด้ยใชั้้ สัมประสิทัธิี�แอัลฟา (Alpha) ขอังครอันบัค (Cronbach) [3] พับว่า ได้ค้่าความเทีั�ยง 

ขอังแบบประเมินค้อั 0.85

 4.3 สถิติทีั�ใช้ั้ในการวิเคราะห์ิข้อัมูล

  4.3.1 ค่าความถี� แสด้งผลเป็นร้อัยละ

  4.3.2 ค่าเฉัลี�ย

   ใช้ั้สูตร X  =       ƒ×

  
   โด้ย

    =  ค�าเฉัลี�ย
   ∑ƒ×     =  ผลรวมขอังความถี�ขอังคะแนนทัั�งหิมด้

       N        =  จัำานวนผู้ประเมินทัั�งหิมด้

  4.3.3 ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

   ใช้ั้สูตร   S.D. =

   

    S.D. = ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน

     = ผลรวมขอังกำาลังสอังขอังคะแนน

     = ผลรวมขอังคะแนนทัั�งหิมด้ยกกำาลังสอัง

      n = จัำานวนคนในกลุ่มตัวอัย่าง

 4.4 การวิเคราะห์ิข้อัมูล

  การวิเคราะห์ิผลการประเมนิกิจักรรม ใช้ั้ X  ,ร้อัยละ, S.D. และเปรยีบเทีัยบกับเกณ์ฑ์ิเฉัลี�ย 

ดั้งนี� เกณ์ฑ์ิการแปลความหิมาย [4]

  4.51 – 5.00     หิมายถึง  มีผลการการประเมินอัยูใ่นระดั้บ มากทีั�สุด้

  3.51 – 4.50 หิมายถึง  มีผลการการประเมินอัยูใ่นระดั้บ มาก

  2.51 – 3.50 หิมายถึง  มีผลการการประเมินอัยูใ่นระดั้บ ปานกลาง

  1.51 – 2.50      หิมายถึง  มีผลการการประเมินอัยูใ่นระดั้บ น้อัย

  1.00 – 1.50 หิมายถึง  มีผลการการประเมินอัยูใ่นระดั้บ น้อัยทีั�สุด้

( )
( )1
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−
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5. ผลการวิจั้ย

 การวิเคราะหิ์แบบสอับถามความคิด้เห็ินโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปา 

ชุั้มชั้น  มีดั้งนี�

  5.1 การวิเคราะห์ิข้อัมูลทัั�วไปขอังผู้เข้าร่วมกิจักรรมทีั�ตอับแบบสอับถามในการวิเคราะห์ิ

ข้อัมูล ผู้รายงานได้้นำาเสนอัผลการวิเคราะหิ์ข้อัมูลทัั�วไปขอังผู้ตอับแบบสอับถามโครงการควบคุมการผลิต 

และบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ในรูปแบบขอังตารางและการบรรยายตารางเปรียบเทีัยบค่าสถิติ 

ต่าง ๆ ตามลำาดั้บดั้งนี�

ตารางทีี่� 1  การวิเคราะห์ิข้อัมูลทัั�วไปขอังผู้ตอับแบบสอับถาม 

ข้อัมูลทัั�วไปขอังผู้ตอับแบบสอับถาม
ผลการวิเคราะห์ิ

จัำานวน ร้อัยละ

เพัศ หิญิง 4 9.09

ชั้าย 40 90.91

อัายุ

ตำากว่า 20 ปี 4 9.09

21 – 30 ปี 12 27.27

31 – 40 ปี 16 36.36

41 – 50 ปี 10 22.73

เกิน 50 ปีขึ�นไป 2 4.55

อัาชีั้พั

เกษตร 4 9.09

รับจ้ัาง 0 0.00

นักเรียน – นักศึกษา 8 18.18

พันักงานรัฐ/เจ้ัาหิน้าทีั� 32 72.73

พันักงานเอักชั้น 0 0.00

ผลรวม 44 100.00

ความเกี�ยวข้อังกับโครงการ กลุ่มผู้ได้้รับบริการ 15 34.09

กลุ่มผู้ให้ิบริการ /ผู้ปฏิิบัติงาน/คณ์ะด้ำาเนินงาน 29 65.90

ผลรวม 44 100.00
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จัากตารางทีั� 1 พับว่าผู้ตอับแบบสอับถามจัำานวน 44 คน จัำาแนกตามเพัศ ได้้แก่ เพัศชั้ายจัำานวน 40 คน 

คิด้เป็นร้อัยละ 90.91 และเพัศหิญิงจัำานวน 4 คน  คิด้เป็นร้อัยละ 9.09  

 จัำาแนกตามอัายุ ได้้แก่ อัายุตำ�ากว่า 20 ปีจัำานวน 4 คน คิด้เป็นร้อัยละ 9.09 ระหิว่าง 21-30 ปี 

จัำานวน 12 คน คิด้เป็นร้อัยละ 27.27 ระหิว่าง 31 – 40 ปีจัำานวน 16 คน คิด้เป็นร้อัยละ 36.36  อัายรุะหิว่าง 

41-50 ปีจัำานวน 10 คน คิด้เป็น 22.73 และเกิน 50 ปีจัำานวน 2 คน คิด้เป็นร้อัยละ 4.55 

 จัำาแนกตามอัาชีั้พั ได้้แก่ เกษตร จัำานวน 4 คน คิด้เป็นร้อัยละ 9.09 นักเรียน-นักศึกษา จัำานวน 

 8 คน คิด้เป็นร้อัยละ 18.18  และพันักงานรัฐ/เจ้ัาหิน้าทีั� จัำานวน 32 คน คิด้เป็นร้อัยละ 72.73 

 ความเกี�ยวข้อังกับโครงการ ได้้แก่ เป็นผู้ให้ิบริการ/ผู้ปฏิิบัติงาน/คณ์ะด้ำาเนินงาน จัำานวน 29 คน      

คิด้เป็นร้อัยละ 65.90 และเป็นผู้ได้้รับบริการจัำานวน 15 คน คิด้เป็นร้อัยละ 34.09 ตามลำาดั้บ 

  5.2 การวิเคราะห์ิ ข้อัมูลเกี�ยวกับระดั้บความคิด้เห็ินขอังผู้ตอับแบบสอับถาม

ตารางทีี่� 2  แสด้งค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดั้บความคิด้เห็ินขอังผู้ตอับแบบสอับถามโครงการ 

ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น เป็นรายด้้าน

ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context evaluation : C) 4.38 0.72 มาก 1

ด้้านปัจัจััยนำาเข้า   (Input evaluation : I) 4.22 0.83 มาก 4

ด้้านกระบวนการ  (Process evaluation : P) 4.26 0.77 มาก 3

ด้้านผลผลิต  (Product evaluation : P) 4.35 0.79 มาก 2

ผลเฉัลี�ยรวม 4.30 0.77 มาก -

 จัากตารางทีั� 2 พับว่าผู้ตอับแบบสอับถามมีความคิด้เห็ินโด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก มีค่าเฉัลี�ยเท่ัากับ 

( X = 4.30,S.D.=0.77) พิัจัารณ์าเป็นรายด้้าน เรียงลำาดั้บจัากมากไปหิาน้อัย ดั้งนี� ลำาดั้บทีั� 1 

ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context evaluation : C) อัยู่ในระดั้บมาก (X =4.38,S.D.=0.72) ลำาดั้บทีั� 2 

ด้้านผลผลิต (Product evaluation : P) อัยูใ่นระดั้บมาก (X =4.35,S.D.=0.79) ลำาดั้บทีั� 3 ด้้านกระบวนการ 

(Process evaluation : P) อัยูใ่นระด้บัมาก (X =4.26,S.D.=0.77)  และลำาดั้บทีั� 4 ด้้านปัจัจััยนำาเข้า (Input 

evaluation : I) อัยู่ในระดั้บมาก (X =4.22 ,S.D.=0.83) ตามลำาดั้บ
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ตารางทีี่� 3  แสด้งค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดั้บความคิด้เห็ินขอังผู้ตอับแบบสอับถามโครงการ 

ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context evaluation : C)

ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context evaluation : C)

1. หิลักการขอังโครงการควบคุมการผลิตและ 

บำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น มีความสอัด้คล้อัง

ตรงกับนโยบายการพััฒนาขอังชุั้มชั้นในท้ัอังถิ�น

4.55 0.59 มากทีั�สุด้ 1

2. วัตถุประสงค์ขอังโครงการมีความเหิมาะสม  

และสอัด้คล้อังกับความต้อังการขอังชุั้มชั้น 

ในทั้อังถิ�น มีความชัั้ด้เจัน สามารถนำาไปปฏิิบัติ 

ให้ิเกิด้ผลลัพัธ์ีได้้จัริง

4.36 0.65 มาก 6

3. รูปแบบโครงการ ควรจััด้ใหิ้มีการด้ำาเนินการ 

อัย่างต่อัเน้�อังเพ้ั�อัความยั�งย้น

4.36 0.65 มาก 7

4.  เป้าหิมายขอังโครงการ  ตรงกับความต้อังการ

ขอังผู ้รับบริการ มีความสอัด้คล้อังกับบริบทั 

ขอังชุั้มชั้นในท้ัอังถิ�น

4.45 0.59 มาก 5

5. กิจักรรมและขั�นตอันการด้ำาเนินโครงการ 

มีความหิลากหิลาย สอัด้คล ้อัง กับบริบทั 

ขอังแต่ละชุั้มชั้นในท้ัอังถิ�น

4.32 0.71 มากทีั�สุด้ 2

6. กิจักรรมและการด้ำาเนินโครงการ มีส่วนในการ

พััฒนาศักยภาพัขอังผู้ปฎิบัติ (นักเรียน นักศึกษา 

ครูทีั�เข้าร่วมกิจักรรม) จันสามารถนำาไปพััฒนา 

ต่อัยอัด้ได้้

4.50 0.73 มาก 3

7. ระยะเวลาในการด้ำาเนินงานในแต่ละกิจักรรม 

มีความเหิมาะสมและสอัด้คล้อังกับการปฏิิบัติ

4.09 0.96 มากทีั�สุด้ 10
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ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

8 . สัด้ส ่วนขอังผู ้ด้ำาเนินโครงการในแต ่ละ 

กิจักรรม มีความเหิมาะสมพัอัเพีัยง

4.23 0.86 มาก 9

9. กิจักรรมขอังโครงการ ได้้เอ้ั�อัให้ิเกิด้ความร่วม 

ม้อัระหิว่างสถานศึกษา หิน่วยงานทีั�สนับสนุน 

และชุั้มชั้นทีั�รับบริการ ได้้เป็นอัย่างดี้

4.50 0.66 มาก 4

10. ผลลัพัธ์ีทีั�เกิด้ขอังโครงการ สามารถนำาไปเป็น

ตัวอัย่างทีั�ดี้ในการประชั้าสมัพัันธ์ีหิน่วยงาน ชุั้มชั้น 

และสถานศึกษาได้้เป็นอัย่างดี้

4.41 0.79 มาก 8

ผลเฉัลี�ยรวม 4.38 0.72 มาก -

จัากตารางทีั� 3 พับว่า ผู้ตอับแบบสอับถามมีความคิด้เห็ินด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context evaluation : C)   

โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก (X =4.38,S.D.=0.72) เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรก ได้้แก่ 

ลำาดั้บทีั� 1 หิลักการขอังโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น มีความสอัด้คล้อัง 

ตรงกับนโยบายการพััฒนาขอังชัุ้มชั้นในทั้อังถิ�น อัยู่ในระด้ับมากทีั�สุด้ (X =4.55,S.D.=0.59) ลำาดั้บทีั� 2 

กิจักรรมและการด้ำาเนินโครงการ มีส่วนในการพััฒนาศักยภาพัขอังผู้ปฎิบัติ (นักเรียน นักศึกษา 

ครูทีั�เข้าร่วมกิจักรรม) จันสามารถนำาไปพััฒนาต่อัยอัด้ได้้ (X =4.50,S.D.=0.73) ลำาดั้บทีั� 3 กิจักรรม  

ขอังโครงการได้้เอ้ั�อัใหิ้เกิด้ความร่วมม้อัระหิว่างสถานศึกษา หิน่วยงานทีั�สนับสนุน และชุั้มชั้นทีั�รับบริการ 

ได้้เป็นอัย่างดี้ อัยูใ่นระดั้บมาก (X =4.50,S.D.=0.66) ตามลำาดั้บ
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ตารางทีี่� 4  แสด้งค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดั้บความคิด้เห็ินขอังผู้ตอับแบบสอับถามโครงการ 

ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ด้้านปัจัจััยนำาเข้า (Input evaluation)

ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

ด้้านปัจัจััยนำาเข้า  ( Input evaluation : I )

11. ความรู้ความสามารถขอังวิทัยากรทีั�ใหิ้การ 

อับรมมีความเหิมาะสม 

4.36 0.84 มาก 3

12. วิทัยากรทีั�ให้ิการอับรมสามารถใหิ้คำาแนะนำา 

และแก้ปัญหิาทีั�เกิด้ขึ�นได้้เป็นอัย่างดี้

4.32 0.77 มาก 6

13. เน้�อัหิาอังค์ความรู้ทีั�ถ่ายทัอัด้เกี�ยวข้อังกับ 

กิจักรรมการด้ำาเนินขอังโครงการ

4.23 0.68 มาก 7

14. ครู และนักศึกษาทีั�เข้าร่วมโครงการมีความรู้

และทัักษะทีั�เหิมาะสมต่อัโครงการ

4.36 0.65 มาก 4

15. ครู และนักศึกษาทีั�เข้าร่วมโครงการมีจัำานวน 

ทีั�พัอัเพีัยง

4.00 1.01 มาก 8

16. งบประมาณ์ทีั�ใชั้ ้ในการด้ำาเนินงานตาม 

โครงการมีความเหิมาะสมเพีัยงพัอั

3.91 1.14 มาก 9

17. การจััด้หิาอุัปกรณ์์เคร้�อังม้อัเพ้ั�อัสนับสนุน 

การปฏิิบัติงานมีความเพัียงพัอัและตรงกับความ 

ต้อังการขอังชุั้มชั้นในท้ัอังถิ�น

4.40 0.81 มาก 2

18. สถานทีั�ทีั�ใชั้้ในการปฏิิบัติงานตามโครงการ 

มีความเหิมาะสม

4.41 0.73 มาก 1

19. การด้ำาเนินโครงการก่อัใหิ้เกิด้ความร่วมม้อั 

ระหิว่างผู้ปฏิิบัติงานกับคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้

4.36 0.89 มาก 5

ผลเฉัลี�ยรวม 4.22 0.83 มาก -
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จัากตารางทีั� 4 พับว่าผู้ตอับแบบสอับถามมีความคิด้เห็ินด้้านปัจัจััยนำาเข้า (Input evaluation : I) 

โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก (X = 4.22, S.D.=0.83)  เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรก 

ได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 สถานทีั�ทีั�ใช้ั้ในการปฏิิบัติงานตามโครงการมีความเหิมาะสม อัยู่ในระดั้บมาก (X =4.41, 

S.D.=0.73)  ลำาดั้บทีั� 2 การจััด้หิาอุัปกรณ์์เคร้�อังม้อั เพ้ั�อัสนับสนุนการปฏิิบัติงานมีความเพีัยงพัอัและตรง

กับความต้อังการขอังชุั้มชั้นในทั้อังถิ�น อัยู่ในระดั้บมาก ( X = 4.40, S.D.=0.81) และลำาดั้บทีั� 3 

มีความคิด้เห็ินว่า ความรู้ความสามารถขอังวิทัยากรทีั�ใหิ้การอับรมมีความเหิมาะสม ครู และนักศึกษา 

ทีั�เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทัักษะทีั�เหิมาะสมต่อัโครงการ และการด้ำาเนินโครงการก่อัใหิ้เกิด้ความ 

ร่วมม้อัระหิว่างผู้ปฏิิบัติงานกับคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้ อัยูใ่นระดั้บมาก (  = 4.36, S.D.=0.89) ตามลำาดั้บ

ตารางทีี่� 5 แสด้งค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดั้บความคิด้เห็ินขอังผู้ตอับแบบสอับถามโครงการ 

ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ด้้านกระบวนการ ( Process evaluation : P ) 

ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

ด้้านกระบวนการ  ( Process evaluation : P )

20. มีกระบวนการสำารวจัความคิด้เหิ็นขอังคน 

ในชุั้มชั้นถึงปัญหิาและความต้อังการทีั�เกี�ยวกับ 

ระบบนำ�าในชุั้มชั้น

4.55 0.51 มากทีั�สุด้ 1

21. มีกระบวนการสรรหิาครู นักเรียน นักศึกษา 

ทีั�เข้าร่วมกิจักรรมตามความชั้ำานาญอัย่างเหิมาะ 

สมและเพีัยงพัอัต่อัความต้อังการ

4.20 0.77 มาก 5

22. มีการกำาหินด้ขั�นตอันในการปฏิิบัติงาน 

ทีั�ชัั้ด้เจัน

4.20 0.83 มาก 6

23. มีการให้ิความรู้ ประชุั้มชีั้�แจังเพ้ั�อัให้ิผู้ทีั�เกี�ยว

ข้อังผู้รับผิด้ชั้อับมีความเข้าใจัในกระบวนการ 

ปฏิิบัติอัย่างชัั้ด้เจัน 

4.15 0.75 มาก 7

X
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ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

24. รูปแบบกระบวนการการด้ำาเนินกิจักรรม 

ขอังโครงการตั�งแต่อับรม ถ่ายทัอัด้ความรู้ ตลอัด้

จันลงม้อัปฏิิบัติเป็นไปอัย่างเหิมาะสม ชัั้ด้เจัน

4.30 0.73 มาก 3

25. มีการนิเทัศ ติด้ตาม ใหิ้คำาแนะนำาระหิว่าง 

การด้ำาเนินกิจักรรมในโครงการจัากผู้รับผิด้ชั้อับ 

โครงการ

4.05 1.00 มาก 8

26. กิจักรรมทีั�จััด้ขึ�นชั้่วยใหิ้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และเป้าหิมายตามนโยบายทีั�กำาหินด้ไว้

4.30 0.73 มาก 4

27 .  มีการส ่ งมอับผลการปฏิิ บั ติ งานและ 

ประชั้าสัมพัันธี์ใหิ้กับชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นทัราบอัย่าง

ชัั้ด้เจัน

4.35 0.81 มาก 2

ผลเฉัลี�ยรวม 4.26 0.77 มาก

จัากตารางทีั� 5 พับว่าผู้ตอับแบบสอับถามมีความคิด้เห็ินด้้านกระบวนการ (Process evaluation : P) 

โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.26, S.D.=0.77) เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรก 

ได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 การมีกระบวนการสำารวจัความคิด้เห็ินขอังคนในชุั้มชั้นถึงปัญหิาและความต้อังการ 

ทีั� เกี�ยวกับระบบนำ�าในชุั้มชั้น อัยู ่ในระดั้บมากทีั�สุด้ ( X = 4.55, S.D.=0.51)  ลำาดั้บทีั� 2 ค้อั 

มีการส่งมอับผลการปฏิิบัติงาน และประชั้าสัมพัันธ์ีให้ิกับชุั้มชั้นในท้ัอังถิ�นทัราบอัย่างชัั้ด้เจัน อัยูใ่นระดั้บมาก 

( X= 4.35, S.D.=0.81) และลำาดั้บทีั� 3 รูปแบบกระบวนการการด้ำาเนินกิจักรรมขอังโครงการตั�งแต่อับรม 

ถ่ายทัอัด้ความรู้ ตลอัด้จันลงม้อัปฏิิบัติเป็นไปอัย่างเหิมาะสม ชัั้ด้เจัน และกิจักรรมทีั�จััด้ขึ�นชั้่วยใหิ้บรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหิมายตามนโยบายทีั�กำาหินด้ไว้อัยู่ในระดั้บมาก ( X  = 4.30, S.D.=0.73) ตามลำาดั้บ
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ตารางทีี่� 6  แสด้งค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดั้บความคิด้เห็ินขอังผู้ตอับแบบสอับถามโครงการ 

ควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น ด้้านผลผลิต ( Product evaluation : P)

ข้อัคำาถาม

ผลการวิเคราะห์ิ

ค่าเฉัลี�ย

   X
ส่วนเบี�ยงเบน  

มาตรฐาน

S.D.

ระดั้บ

ความคิด้เห็ิน

ลำาดั้บ

ทีั�

ด้้านผลผลิต  ( Product evaluation : P )

28. ชุั้มชั้นในท้ัอังถิ�นสามารถใช้ั้ประโยชั้น์จัากผลผลิต

ทีั�ได้้จัากโครงการอัย่างคุ้มค่า และมีประสิทัธิีภาพั

4.55 0.90 มากทีั�สุด้ 1

29. ชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นมีอังค์ความรู้ทีั�สามารถบำารุง 

รักษาผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการได้้อัย่างยั�งย้น

4.32 0.64 มาก 4

30. ครู และนศ. ทีั�ปฏิิบัตสิามารถใช้ั้อังค์ความรู้ทีั�ได้้รับ 

ไปถ่ายทัอัด้ให้ิกับชุั้มชั้นได้้อัย่างมีประสิทัธิีภาพั

4.18 0.84 มาก 8

31. ผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการก่อัใหิ้เกิด้การพััฒนา 

คุณ์ภาพัชีั้วิตขอังคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้

4.50 0.73 มาก 2

32. ผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการ มีผลให้ิเกิด้ความเข้มแข็ง 

ขอังภาคการเกษตรหิร้อัอัาชีั้พัทีั�ต้อังใช้ั้นำ�าในพ้ั�นทีั�

4.27 0.82 มาก 6

33. ผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการทัำาใหิ้ชุั้มชั้นสามารถ 

บริหิารจััด้การนำ�าได้ ้อัย ่างมีคุณ์ภาพั ลด้ปัญหิา 

การขาด้แคลนนำ�าได้้อัย่างชัั้ด้เจัน

4.32 0.77 มาก 5

34. ผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการทัำาให้ิคนในชุั้มชั้นมีความ 

เข้าใจัในวัตถุประสงค์และเป้าหิมายขอังผู้ด้ำาเนิน 

โครงการอัย่างชัั้ด้เจัน

4.23 0.86 มาก 7

35. ชุั้นชั้นสามารถนำาอังค ์ความรู ้ ทีั� ได้ ้ รับมา 

ไปประยกุต์ ใช้ั้ในการบรหิิารจััด้การทัรพััยากรส่วนอ้ั�น

ทีั�มีลักษณ์ะใกล้เคียงกันได้้

4.41 0.79 มาก 3

ผลเฉัลี�ยรวม 4.35 0.79 มาก -
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จัากตารางทีั� 6 พับว่าผู้ตอับแบบสอับถามมีความคิด้เห็ินด้้านผลผลิต (Product evaluation : P) 

โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก ( X= 4.35, S.D.=0.79) เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรก 

ได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 ชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นสามารถใชั้้ประโยชั้น์จัากผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการอัย่างคุ้มค่า 

และมีประสิทัธิีภาพั มีความคิด้เห็ินอัยูใ่นระดั้บมากทีั�สุด้ ( X  = 4.55, S.D.=0.90) ลำาดั้บทีั� 2 ผลผลิตทีั�ได้้ 

จัากโครงการก่อัใหิ้เกิด้การพััฒนาคุณ์ภาพัชีั้วิตขอังคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้ มีความคิด้เห็ินอัยู่ในระดั้บมาก  

( X  = 4.50, S.D.=0.73) และลำาดั้บทีั� 3 ชุั้นชั้นสามารถนำาอังค์ความรู้ทีั�ได้้รับมาไปประยุกต์ใชั้้ 

ในการบรหิิารจััด้การทัรพััยากรส่วนอ้ั�นทีั�มีลักษณ์ะใกล้เคยีงกันได้้ อัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.41, S.D.=0.79) 

ตามลำาดั้บ

6. สรุปผลการวิจั้ย 

 6.1 ผู้ตอับแบบสอับถามจัำานวน 44 คน จัำาแนกตามเพัศ ได้้แก่ เพัศชั้าย จัำานวน 40 คน 

คิด้เป็นร้อัยละ 90.91 และเพัศหิญิง จัำานวน 4 คน คิด้เป็นร้อัยละ 9.09  

 จัำาแนกตามอัายุ ได้้แก่ อัายุตำ�ากว่า 20 ปี จัำานวน 4 คน คิด้เป็นร้อัยละ 9.09 ระหิว่าง 21-30 ปี 

จัำานวน 12 คน คิด้เป็นร้อัยละ 27.27 ระหิว่าง 31 – 40 ปี จัำานวน 16 คน คิด้เป็นร้อัยละ 36.36 อัายรุะหิว่าง 

41-50 ปี จัำานวน 10 คน คิด้เป็นร้อัยละ 22.73 และเกิน 50 ปี จัำานวน 2 คน คิด้เป็นร้อัยละ 4.55 

 จัำาแนกตามอัาชีั้พั ได้้แก่ เกษตร จัำานวน 4 คน คิด้เป็นร้อัยละ 9.09 นักเรียน-นักศึกษา จัำานวน 

 8 คน คิด้เป็นร้อัยละ 18.18  และพันักงานรัฐ/เจ้ัาหิน้าทีั� จัำานวน 32 คน คิด้เป็นร้อัยละ 72.73 

 ความเกี�ยวข้อังกับโครงการ ได้้แก่ เป็นผู้ให้ิบริการ/ผู้ปฏิิบัติงาน/คณ์ะด้ำาเนินงาน จัำานวน 29 คน       

คิด้เป็นร้อัยละ 65.90 และเป็นผู้ได้้รับบริการ จัำานวน 15 คน คิด้เป็นร้อัยละ 34.09 ตามลำาดั้บ

 6.2 ผู้ตอับแบบสอับถามมีความคิด้เห็ินโด้ยรวมอัยู่ในระดั้บมาก ( X = 4.30 , S.D.=0.77) 

พิัจัารณ์าเป็นรายด้้าน เรียงลำาดั้บจัากมากไปหิาน้อัย ดั้งนี� ลำาดั้บทีั� 1 ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context  

evaluation : C) อัยู่ในระดั้บมาก ( X=4.38,S.D.=0.72 ) ลำาดั้บทีั� 2 ด้้านผลผลิต ( Product evaluation 

: P) อัยู่ในระดั้บมาก ( X=4.35,S.D.=0.79) ลำาดั้บทีั� 3 ด้้านกระบวนการ (Process evaluation : P) 

อัยู่ในระดั้บมาก ( X  =4.26,S.D.=0.77) และลำาดั้บทีั� 4 ด้้านปัจัจััยนำาเข้า (Input evaluation : I) 

อัยู่ในระดั้บมาก ( X  =4.22 ,S.D.=0.83) ตามลำาดั้บ

 ด้้านสภาพัแวด้ล้อัม (Context evaluation : C) โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก ( X=4.38,S.D.=0.72) 

เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรกได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 หิลักการขอังโครงการควบคมุการผลิต 

และบำารุงรักษาระบบประปาชัุ้มชั้น มีความสอัด้คล้อังตรงกับนโยบายการพััฒนาขอังชัุ้มชั้นในทั้อังถิ�น 

อัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้ ( X  =4.55,S.D.=0.59) ลำาดั้บทีั� 2 กิจักรรมและการด้ำาเนินโครงการ มีส่วนในการ 

พััฒนาศักยภาพัขอังผู้ปฎิบัติ (นักเรียน นักศึกษา ครูทีั�เข้าร่วมกิจักรรม) จันสามารถนำาไปพััฒนาต่อัยอัด้ได้้                      

( X  =4.50,S.D.=0.73) ลำาดั้บทีั� 3 กิจักรรมขอังโครงการ ได้้เอั้�อัใหิ้เกิด้ความร่วมม้อัระหิว่างสถานศึกษา 

หิน่วยงานทีั�สนับสนุน และชุั้มชั้นทีั�รับบริการได้้เป็นอัย่างดี้ อัยูใ่นระดั้บมาก ( X=4.50,S.D.=0.66) ตามลำาดั้บ
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 ด้้านปัจัจััยนำาเข้า ( Input evaluation : I ) พับว่า โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.22, S.D.=0.83)  

เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรกได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 สถานทีั�ทีั�ใชั้้ในการปฏิิบัติงาน 

ตามโครงการมีความเหิมาะสม อัยู่ในระดั้บมาก ( X  = 4.41,S.D.=0.73)  ลำาดั้บทีั� 2 การจััด้หิาอุัปกรณ์์ 

เคร้�อังม้อั เพ้ั�อัสนับสนุนการปฏิิบัติงานมีความเพัียงพัอัและตรงกับความต้อังการขอังชัุ้มชั้นในทั้อังถิ�น 

อัยู่ในระด้ับมาก ( X  = 4.40, S.D.=0.81)  และลำาดั้บทีั� 3 มีความคิด้เหิ็นว่า ความรู้ความสามารถ 

ขอังวิทัยากรทีั�ใหิ้การอับรม มีความเหิมาะสม,ครู และนักศึกษาทีั�เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทัักษะ 

ทีั�เหิมาะสมต่อัโครงการ และการด้ำาเนินโครงการ ก่อัใหิ้เกิด้ความร่วมม้อัระหิว่างผู้ปฏิิบัติงานกับคน 

ในชุั้มชั้น เป็นอัย่างดี้ อัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.36, S.D.=0.89) ตามลำาดั้บ

  ด้้านกระบวนการ ( Process evaluation : P ) โด้ยรวมอัยู่ในระดั้บมาก ( X  = 4.26, 

S.D.=0.77) เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรก ได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 การมีกระบวนการ 

สำารวจัความคิด้เหิ็นขอังคนในชัุ้มชั้นถึงปัญหิาและความต้อังการทีั�เกี�ยวกับระบบนำ�าในชัุ้มชั้น อัยู่ในระด้ับ 

มากทีั�สุด้ ( X  = 4.55, S.D.=0.51) ลำาดั้บทีั� 2 ค้อั มีการส่งมอับผลการปฏิิบัติงานและประชั้าสัมพัันธ์ีให้ิกับ 

ชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นทัราบอัย่างชัั้ด้เจัน อัยู่ในระดั้บมาก ( X  = 4.35,S.D.=0.81) และลำาดั้บทีั� 3 รูปแบบ  

กระบวนการการด้ำาเนินกิจักรรมขอังโครงการตั�งแต่อับรม ถ่ายทัอัด้ความรู้ ตลอัด้จันลงม้อัปฏิิบัติ 

เป็นไปอัย่างเหิมาะสม ชัั้ด้เจัน และกิจักรรมทีั�จััด้ขึ�นชั้่วยใหิ้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหิมายตามนโยบาย 

ทีั�กำาหินด้ไว้ อัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.30, S.D.=0.73) ตามลำาดั้บ

 ด้้านผลผลิต (Product evaluation : P ) โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.35, S.D.=0.79)  

เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายข้อัเรียงลำาดั้บสูงสุด้ 3 ลำาดั้บแรก ได้้แก่ ลำาดั้บทีั� 1 ชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นสามารถ 

ใชั้้ประโยชั้น์จัากผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการอัย่างคุ้มค่า และมีประสิทัธิีภาพั มีความคิด้เหิ็นอัยู่ในระด้ับ 

มากทีั�สุด้ ( X  = 4.55, S.D.=0.90) ลำาดั้บทีั� 2 ผลผลิตทีั�ได้้จัากโครงการก่อัให้ิเกิด้การพััฒนาคุณ์ภาพัชีั้วิต 

ขอังคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้ มีความคิด้เห็ินอัยูใ่นระดั้บมาก ( X  = 4.50, S.D.=0.73) และลำาดั้บทีั� 3 ชุั้นชั้น

สามารถนำาอังค์ความรู้ทีั�ได้้รับมาไปประยุกต์ใชั้้ในการบริหิารจััด้การทัรัพัยากรส่วนอ้ั�นทีั�มีลักษณ์ะ 

ใกล้เคียงกันได้้ อัยูใ่นระดั้บมาก  ( X  = 4.41, S.D.=0.79) ตามลำาดั้บ 

7. อภิปรายผล

 การประเมินผลโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้นด้ำาเนินตามรูปแบบ 

การประเมินมีผลการประเมินทีั�อัภิปรายผลได้้ ดั้งนี�

  1. ประเด็้นการประเมินบริบทัหิร้อัสภาพัแวด้ล้อัมโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบ

ประปาชุั้มชั้น โด้ยรวมอัยู่ในระดั้บมาก เป็นโครงการทีั�มีความสอัด้คล้อังตรงกับนโยบายการพััฒนา 

ขอังชุั้มชั้นในทั้อังถิ�น กิจักรรมและขั�นตอันการด้ำาเนินโครงการทีั�เกิด้ขึ�นในแต่ละพ้ั�นทีั�มีความหิลากหิลาย 
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สอัด้คล้อังกับบริบทัขอังแต่ละชัุ้มชั้นในทั้อังถิ�น และกิจักรรมและการด้ำาเนินโครงการมีส่วนในการพััฒนา 

ศักยภาพัขอังผู้ปฎิบัติ (นักเรียน/นักศึกษา/ครูทีั�เข้าร่วมกิจักรรม) จันสามารถนำาไปพััฒนาต่อัยอัด้ได้้ 

ทัั�งนี�อัาจัเป็นเพัราะว่า กิจักรรมทีั�กำาหินด้ขึ�นตรงกับความต้อังการขอังชุั้มชั้นและนโยบายขอังสถานศึกษา 

ทีั�ต้อังการพััฒนาศักยภาพัทัั�งทัางวิชั้าการและวิชั้าชีั้พัใหิ้กับนักเรียนนักศึกษา/ครูทีั�เข้าร่วมกิจักรรม  

ซึื่�งสอัด้คล้อังกับ ณั์ฐวรรณ์ แย้มละมัย และ สุณี์ หิงส์วิเศษ [5] ได้้ศึกษาการประเมินผลโครงการส่งเสริม 

สุขภาพัผู้สูงอัายุ เทัศบาลตำาบลตะเคียนเตี�ย อัำาเภอับางละมุง จัังหิวัด้ชั้ลบุรี พับว่า ผู้ปฎิบัติสามารถกำาหินด้ 

เป้าหิมายและวัตถุประสงค์ขอังโครงการใหิ้สอัด้คล้อังกับปัญหิา และสอัด้คล้อังกับความต้อังการ 

ขอังผู้รับบริการ โด้ยพิัจัารณ์าจัากบริบทัหิร้อัสภาพัแวด้ล้อัมขอังพ้ั�นทีั�จัะส่งผลต่อัความสำาเร็จัขอังโครงการ

 2. ประเด็้นการประเมินปัจัจััยนำาเข้า โครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้น 

โครงการเล้อักระบุสถานทีั�ทีั�ใชั้้ในการปฏิิบัติงานตามโครงการอัย่างเหิมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์  

ขอังบริษัทัทีั�ต้อังการพััฒนาระบบสาธีารณู์ปโภคในท้ัอังถิ�น โด้ยมีการสำารวจั สอับถามความต้อังการขอังชุั้มชั้น 

รวมถึงโครงการยังมีแนวทัางการจััด้หิาอุัปกรณ์์เคร้�อังม้อั เพ้ั�อัสนับสนุนการปฏิิบัติงานได้้อัย่างเพีัยงพัอั 

และ ตรงกบัความต้อังการขอังชั้มุชั้นในท้ัอังถิ�นทีั�มีความหิลากหิลายได้้เป็นอัย่างดี้ การเล้อักวทิัยากรทีั�มีความรู้ 

ความสามารถทีั�ทัำาหิน้าทีั�เป็นผู ้ถ่ายทัอัด้อังค์ความรู้ใหิ้กับชั้าวบ้านมีความเหิมาะสม การเล้อักครู  

และนักศึกษาจัากสถานศึกษาใหิ้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ปฏิิบัติงานในโครงการมีความรู้และทัักษะ 

ทีั�เหิมาะสมต่อัการด้ำาเนินโครงการก่อัใหิ้เกิด้ความร่วมม้อัระหิว่างผู้ปฏิิบัติงานกับคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้ 

ทัำาใหิ้โครงการบังเกิด้ความสำาเร็จั ได้้ประสิทัธิีภาพัตามทีั�เป้าหิมายกำาหินด้ สอัด้คล้อังกับผลการวิจััย 

สอัด้คล้อังกับหิลักการประเมินรูปแบบ CIPP Model ซึื่�งสตัฟเฟิลบีม [2] ได้้กล่าวถึงปัจัจััยนำาเข้าว่าโครงการ 

นั�นจัะทัำาให้ิเกิด้การปฏิิบัติงานทีั�มีคุณ์ภาพัดี้ขึ�นได้้และจัะเกี�ยวข้อังกับงบประมาณ์การวางแผนงานการเล้อัก

กิจักรรมในโครงการทีั�คาด้ว่าจัะทัำาให้ิโครงการหิร้อัแผนงานนั�นประสบความสำาเร็จั ดั้งนั�นการประเมินปัจัจััย

นำาเข้าจึังถ้อัว่าเป็นส่วนหินึ�งทีั�เป็นการประเมินถึงความสำาเร็จัหิร้อัความล้มเหิลวขอังโครงการสอัด้คลอ้ังกับ 

การศึกษาขอัง จีัรนัย ส้บโสตร [6]  เจัน บุญไพัรัตน์สกุล [7] และพัรชั้นก ณ์รงค์มี [8]

 3. ประเด็้นการประเมินด้้านกระบวนการในการด้ำาเนินโครงการควบคุมการผลิตและบำารุงรักษา 

ระบบประปาชุั้มชั้น ให้ิเกิด้ประสิทัธิีภาพั ผู้บริหิารโครงการมีกระบวนการเบ้�อังต้น ค้อั การสำารวจัความคิด้เห็ิน 

ขอังคนในชุั้มชั้นถึงปัญหิา และความต้อังการทีั�เกี�ยวกับระบบนำ�าในชุั้มชั้น และหิลังจัากด้ำาเนินการเสร็จัสิ�น 

ได้้จััด้ใหิ้มีการส่งมอับผลการปฏิิบัติงาน รวมถึงการประชั้าสัมพัันธี์ใหิ้กับชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นทัราบอัย่างชัั้ด้เจัน 

ทัำาให้ิรูปแบบกระบวนการการด้ำาเนนิกิจักรรมขอังโครงการตั�งแต่อับรม ถ่ายทัอัด้ความรู้ ตลอัด้จันลงม้อัปฏิิบัติ 

เป็นไปอัย่างเหิมาะสม ชัั้ด้เจัน และกิจักรรมทีั�จััด้ขึ�นชั้่วยใหิ้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหิมายตามนโยบาย 

ทีั�กำาหินด้ไว้ ทัำาใหิ้ชุั้มชั้นทีั�โครงการเข้าไปพััฒนาปรับปรุงเกิด้ความพัึงพัอัใจัและเห็ินคุณ์ค่าขอังโครงการ 

นี�อัย ่างชัั้ด้เจัน ซึื่�งสอัด้คล้อังกับการศึกษาขอัง วิรงรอัง จัรัญรักษ์ [9] พัรรณ์พิัไล ศรีอัาภรณ์์ 

และมัลลิกา พัรหิมโชั้ติ [10] ทีั�พับว่าการพััฒนาศักยภาพัขอังแกนนำาจัะเสริมความเข้มแข็งขอังชุั้มชั้นได้้
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 4. ประเด็้นการประเมินด้้านผลผลิต ชุั้มชั้นในทั้อังถิ�นใหิ้การยอัมรับว่าสามารถใชั้้ประโยชั้น์ 

จัากระบบการผลิตและบำารุงรักษาระบบประปาชุั้มชั้นอัย่างคุ้มค่า มีประสิทัธิีภาพั ก่อัใหิ้เกิด้การพััฒนา 

คุณ์ภาพัชีั้วิตขอังคนในชุั้มชั้นเป็นอัย่างดี้ อีักทัั�งชุั้มชั้นยังสามารถนำาอังค์ความรู้ทีั�ได้้รับมาไปประยุกต์ใชั้้ 

ในการบริหิารจััด้การทัรัพัยากรส่วนอ้ั�นทีั�มีลักษณ์ะใกล้เคียงกันได้้เป็นอัย่างดี้ ซึื่�งสอัด้คล้อังกับการศึกษา 

ขอังเอักสุธีี พัยุหิมนตรี [11] ทีั�ระบุว่าการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบมีส่วนร่วมและสร้างเสริมศักยภาพัขอัง 

อังค์กรชุั้มชั้นในการเป็นแกนนำาในการด้ำาเนินงานเป็นวิธีีการหินึ�งในการแก้ไขปัญหิาขอังชุั้มชั้น

8. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ/กิจ้กรรม

 8.1 ด้้านเน้�อัหิาและกระบวนการจััด้อับรม  

  มีความเหิมาะสมและเน้�อัหิาเน้นการปฏิิบัติใหิ้ผู้เข้าอับรมสามารถนำาไปปรับใชั้้ได้้จัริง 

ก่อัให้ิเกิด้อังค์ความรู้ทีั�ยั�งย้น สมบูรณ์์ เช่ั้น การต่อัวงจัรควบคุมมอัเตอัร์ – การเรียนรู้กระบวนการกรอังนำ�า

 8.2 ด้้านกระบวนการ/ขั�นตอันในการลงพ้ั�นทีั�ปฏิิบัติ

  มีการระบุขั�นตอันทีั�ละเอีัยด้ เหิมาะสม และเป็นประโยชั้น์ต่อัชุั้มชั้นอัย่างมาก แต่ควร 

จัะด้ำาเนนิการช่ั้วงปิด้ภาคเรียน เพ้ั�อัไม่ให้ิกระทับกบัการเรียนการสอันในการลงพั้�นทีั�ปฏิิบัติงาน และควรเน้น 

การบริการชุั้มชั้นในพ้ั�นทีั�ขอังสถานศึกษา เน้�อังจัากสามารถนำาไปใชั้้อั้างอิังกับโครงการศูนย์ซื่่อัมสร้าง 

เพ้ั�อัชุั้มชั้นขอังสถานศึกษาได้้

  8.3 ด้้านผลลัพัธ์ี/ผลผลิตขอังโครงการ

   บริษัทัจััด้การและพััฒนาทัรัพัยากรนำ�าภาคตะวันอัอัก จัำากัด้ (มหิาชั้น) และสถานศึกษา  

ได้้เสริมสร้างสัมพัันธี์ทีั�ดี้กับชุั้มชั้นในพ้ั�นทีั�  โด้ยผ่านการประสานงานขอังสถาบันการอัาชีั้วศึกษา 

ภาคตะวันอัอัก ทัำาให้ิได้้มีโอักาสในการประชั้าสัมพัันธ์ีการจััด้การเรียนการสอันขอังสถานศึกษาในทุักระดั้บ 

รวมถึงได้้ใหิ้ครู นักเรียน/นักศึกษาได้้มีประสบการณ์์ในการใชั้้อังค์ความรู้ทัางวิชั้าชีั้พัในการใหิ้บริการ 

วิชั้าการ วิชั้าชีั้พัแก่สังคม ชุั้มชั้น ก่อัใหิ้เกิด้ภาพัลักษณ์์และทััศนคติทีั�ดี้ต่อัหิน่วยงานทัั�งภาครัฐและเอักชั้น 

ทีั�เข้ามามีส่วนร่วมในการพััฒนาคุณ์ภาพัชีั้วิตขอังคนในชุั้มชั้น



69

                                                      
บัที่ความวิจั้ย 

ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

9. เอกสารอ้างอิง

[1] บริษัทัจััด้การและพััฒนา  ทัรัพัยากรนำ�าภาคตะวันอัอัก จัำากัด้ (มหิาชั้น). (2561)   ข้อัมูลความยั�งย้น :  

 กรอับการพััฒนาด้้านชุั้มชั้น โครงการส่งเสริมคุณ์ภาพัชีั้วิตชุั้มชั้น 

[2] Stufflebeam, D.L.,& et al.(1971). Educational Evaluation and Decision – Making. Itasca,  

 Illinois : Peacock.

[3] Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing. 3 rd ed., New York : Harper  

 & Row, Publishers, Inc.,

[4] บุญชั้ม ศรีสะอัาด้. (2560). การวิจััยเบ้�อังต้น. นครศรีธีรรมราชั้ : โรงเรียนบางขันวิทัยา

[5] ณั์ฐวรรณ์ แย้มละมัย  และ สุณี์ หิงษ์วิเศษ. (2561). การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพัผู้สูงอัายุ  

 เทัศบาลตำาบลตะเคียนเตี�ย อัำาเภอับางละมุง จัังหิวัด้ชั้ลบุรี.วารสารมหิาวิทัยาลัยนครพันม    

[6] จีัรนัย ส้บโสตร. (2551). การประเมินผลการด้ำาเนินงานกอังทุันหิมู่บ้านและชุั้มชั้นเม้อังโด้ยใช้ั้ CIPP  

 Model : กรณี์ศึกษากอังทุันหิมู่บ้านเก็ตโฮ่ ตำาบลกะทู้ั อัำาเภอักะทู้ั จัังหิวัด้ภูเก็ต. ปริญญารัฐ  

 ประศาสนศาสตร์ มหิาบัณ์ฑิิต, วิทัยาลัยการ ปกครอังท้ัอังถิ�น, มหิาวิทัยาลัยขอันแก่น. 

[7] เจัน บุญไพัรัตน์สกุล. (2552). การส่งเสริมสุขภาพัจิัตผู้สูงอัายุทีั�ประสบภัยสึนามิ.    

 วารสารโรงพัยาบาลศรีธัีญญา 

[8] พัรชั้นก ณ์รงค์มี. (2554). การใช้ั้แบบจัำาลอัง CIPP ในการประเมินการรับเบี�ยยังชีั้พัขอังผู้สูงอัายุ :  

 กรณี์ศึกษา เทัศบาลนนทับุรี. วิทัยานิพันธ์ีสังคมสงเคราะห์ิ 45 The Journal of Boromara 

 jonani College of Nursing, Nakhonratchasima Vol. 19 No. 2 July-December 2013  

 สังคมสงเคราะห์ิศาสตรมหิาบัณ์ฑิิต คณ์ะสังคมสงเคราะห์ิศาสตร์ มหิาวิทัยาลัยธีรรมศาสตร์. 

[9] วิรงรอัง จัรัญรักษ์. (2551). การพััฒนาศักยภาพัแกน นำาในการตรวจัเต้านมด้้วยตนเอังในสตรีวัยรุ่น.  

 วิทัยานิพันธ์ี พัยาบาลศาสตรมหิาบัณ์ฑิิต, คณ์ะ พัยาบาลศาสตร์, มหิาวิทัยาลัยวลัยลักษณ์์. 

[10] พัรรณ์พิัไล ศรีอัาภรณ์์ และมัลลิกา พัรหิมโชั้ติ. (2553). พััฒนาศักยภาพัสตรีแกนนำา ในการส่งเสริม  

 พัฤติกรรมสุขภาพัสตรีวัยเจัริญพัันธ์ุี. เชีั้ยงใหิม่: คณ์ะพัยาบาลศาสตร์, มหิาวิทัยาลัยเชีั้ยงใหิม่. 

[11] เอักสุธีี พัยุหิมนตรี. (2538). ศักยภาพัขอังอังค์กรชุั้มชั้นในการด้ำาเนินงานเร้�อังโรคเอัด้ส์ในชุั้มชั้น.  

 วิทัยานิพันธ์ีปริญญาศึกษาศาสตรมหิาบัณ์ฑิิต, คณ์ะศึกษาศาสตร์, มหิาวิทัยาลัยเชีั้ยงใหิม่



70

                                                      ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
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ผลของการจั้ดการเรียนรู้แบับัโครงงานทีี่�มีต่อผลสัมฤที่ธิิ�ที่างการเรียนวิที่ยาศึาสตร์  

ทัี่กษะกระบัวนการที่างวิที่ยาศึาสตร์และเจ้ตคติต่อวิที่ยาศึาสตร์ 

ของนักศึึกษาระดับัชัี�นประกาศึนียบััตรวิชีาชีีพิชัี�นสูง (ปวส.) วิที่ยาลัยอาชีีวศึึกษาปัตตานี

Effects of Project-Based Learning Management on Science Learning Achievement, 

Science Process Skills, and Attitudes towards Science of Higher Vocational Certificate 

Students at Pattani Vocational College

ฮะฟีซุื่ด้ดี้น  เจัะมุ

 Hafizuddin  Jemu

บัที่คัดย่อ

       การวิจััยครั�งนี� เพ้ั�อัศึกษาผลขอังการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานทีั�มีต่อัผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน 

วิทัยาศาสตร์ ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาชัั้�น ปวส.1 

วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาปัตตาน ีกลุ่มตัวอัย่างในการวจัิัยครั�งนี� ค้อั นักศึกษาชัั้�น ปวส.1 วิทัยาลัยอัาชั้วีศึกษาปัตตานี 

อั.เม้อัง จั.ปัตตานี ทีั�กำาลังศึกษาในภาคเรียนทีั� 1/2564 จัำานวน 35 คน ซึื่�งได้้มาโด้ยการสุ่มอัย่างง่าย  

(Simple Random Sampling) ใช้ั้วิธีีการจัับสลากโด้ยกำาหินด้ให้ิห้ิอังเรียนเป็นหิน่วยในการสุ่ม เคร้�อังม้อั 

ทีั�ใชั้้ในการวิจััยประกอับด้้วย แผนการจััด้การเรียนรู้ แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้า 

วิทัยาศาสตร์ แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขั�นบูรณ์าการ 5 ทัักษะ แบบวัด้เจัตคติ 

ต่อัวิทัยาศาสตร์ โด้ยด้ำาเนินการทัด้ลอังกลุ่มตัวอัย่างเดี้ยว มีการทัด้สอับก่อันเรียนและหิลังเรียน (The One-

Group Pretest Posttest Design) วิเคราะห์ิข้อัมูลโด้ยหิาค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทัด้สอับ 

ค่าทีัชั้นิด้กลุ่มตัวอัย่างไม่เป็นอิัสระต่อักับ (t-test dependent group)

 ผลการวิจััยพับว่า

  1. ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบ 

โครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01

  2. ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบ 

โครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01

  3. เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานหิลังเรียน 

สูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01

คำาสำาคัญ : การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน วิทัยาศาสตร์
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Abstract

          This research was to study the effects of project-based learning management on 

science learning achievement, Scientific process skills and attitude towards science of 

year1 vocational students, Pattani Vocational College. The sample group in this research 

was 35 students in Vocational Certificate year1, Pattani Vocational College, Muang District, 

Pattani Province who were studying in semester 1/2021, which were obtained by Simple 

Random Sampling, using draw lots method Lottery of classrooms as the random units. 

The research tools consisted of learning management plan, Science Learning Achievement 

Test, Five Integrated Science Process Skills Test, Attitude towards Science Test. The study 

was conducted through the One-Group Pretest Posttest Design. Data were analyzed by 

mean, Standard Deviation and (t-test dependent group).

  The results revealed that

  1. The science learning achievement of students after studied with the 

project-based learning management was statistically significantly higher than before at  

the .01 level.

  2. The science process skills of students after studied with the  

project-based learning management was statistically significantly higher than before at the 

.01 level.

  3. The attitudes towards science of students after studied with the  

project-based learning management was statistically significantly higher than before at  

the .01 level.

Keywords : project-based learning management learning achievement science
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1. บัที่นำา

 ในปัจัจุับันประเทัศไทัยได้้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษทีั� 21 เป็นสังคมทีั�มีการเปลี�ยนแปลงทัั�งในเร้�อัง 

การเม้อัง เศรษฐกิจั วัตนธีรรม รวมทัั�งสิ�งแวด้ล้อัมในบริบทัรอับตัว และด้้วยการเปลี�ยนแปลงขอังบริบทั 

เศรษฐกิจั และสังคมโลกจัากการปฏิิวัติดิ้จิัทััล การเปลี�ยนแปลงสู่อุัตสาหิกรรม 4.0 ทัำาให้ิทิัศทัางการผลิต 

และพััฒนากำาลังคนขอังประเทัศทัั�วโลก ได้้ตั�งเป้าหิมายให้ิประชั้ากรมีทัักษะ สมรรถนะ และความสามารถ

เฉัพัาะทัางในศตวรรษทีั� 21 ทีั�สอัด้รับกับยุค 4.0 ประเทัศไทัยจึังกำาหินด้นโยบาย การปรับเปลี�ยนประเทัศ 

ไปสู่ไทัยแลนด้์ 4.0 ส่งผลด้้านการจััด้การศึกษาต้อังผลิตและพััฒนาศักยภาพัผู้เรียนด้้วยอังค์ความรู ้

และทัักษะทีั�จัำาเป็นในศตวรรษทีั� 21 สอัด้คล้อังกับเป้าหิมายทีั�สำาคัญประการหินึ�งขอังแผนพััฒนาเศรษฐกิจั

และสังคมแห่ิงชั้าติ ฉับับทีั� 12 (พั.ศ. 2560-2564) ได้้กำาหินด้ยุทัธีศาสตร์ทีั�สำาคัญ ค้อั เตรียมคนให้ิมีทัักษะ

การด้ำารงชีั้วิตในโลกศตวรรษทีั� 21 [1] และมีความสอัด้คล้อังกับแผนพััฒนาการศึกษาขอังสำานักงาน 

ปลัด้กระทัรวงศึกษาธิีการ ฉับับทีั� 12 (พั.ศ.2560-2564) ทีั�มเีป้าหิมายข้อัหินึ�งทีั�ได้้กำาหินด้ให้ิผู้เรียนทุักระดั้บ 

การศึกษาได้้รับการพััฒนาขดี้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพัทีั�มีอัยูใ่นตวัตนขอังแต่ละบคุคล มีคุณ์ลักษณ์ะ

นิสัยพัฤติกรรมทีั�พึังประสงค์และอัยู่อัย่างพัอัเพัียง มีอังค์ความรู้ทีั�สำาคัญ และทัักษะการเรียนรู้ทีั�เช้ั้�อัมโยง 

กับการทัำางานในศตวรรษทีั� 21 [1] การจััด้การศึกษาขอังประเทัศจัึงตั�งอัยู่บนอุัด้มการณ์์ขอังการศึกษา 

ตลอัด้ชั้ีวิตเพ้ั�อัใหิ้ผู้เรียนเกิด้การเรียนรู้ตลอัด้ชั้ีวิตซึื่�งการเรียนรู้ตลอัด้ชั้ีวิตเป็นกุญแจัสำาคัญทีั�จัะนำาไปสู่การ 

เรียนรู้ ในศตวรรษทีั� 21 เพ้ั�อัการปรับตัวให้ิอัยู่ในท้ัอังถิ�น ประเทัศชั้าติ อัาเซีื่ยนและระดั้บโลกได้้ [3] 

 การพััฒนาการศึกษาด้้านวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยีเป็นส่วนสำาคัญขอังการจััด้การศึกษา 

ในประเทัศ เพัราะเป็นส่วนหินึ�งทีั�จัะทัำาให้ิผู้เรียนได้้พััฒนาตนอัย่างเต็มศักยภาพั [1] ผู้ทีั�มคีวามรู้วทิัยาศาสตร์ 

จัะเป็นผู้ทีั�สามารถ เรียนรู้และด้ำารงชีั้วิตได้้อัย่างเท่ัาทัันการเปลี�ยนแปลงขอังสังคม มีความเข้าใจัโลกธีรรมชั้าติ 

และเทัคโนโลยีทีั�มนุษย์สร้างขึ�น ชั้่วยเพิั�มขีด้ความสามารถในการพััฒนาเศรษฐกิจัและสามารถแข่งขัน 

กับนานาประเทัศได้้ [1] วิทัยาศาสตร์ ยงัช่ั้วยให้ิมนุษย์ได้้พััฒนาวิธีีคิด้ มีทัักษะสำาคัญในการค้นคว้า หิาความรู้ 

แก้ปัญหิาได้้อัย่างเป็นระบบ และ สามารถตัด้สินใจัโด้ยใช้ั้ข้อัมูลอัย่างมีประสิทัธิีภาพั [1] การจััด้การเรียน 

การสอันวิทัยาศาสตร์จึังต้อังเป็นไปตามหิลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพ้ั�นฐาน พุัทัธีศักราชั้ 2551  

สาระการเรียนรู้วิทัยาศาสตร์ทีั�กำาหินด้ให้ิผู้เรียนทุักคนสามารถนำาความรู้และกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์

ไปใชั้้ในการศึกษาค้นคว้าหิาความรู้ และมีจิัตวิทัยาศาสตร์ [3] แสด้งใหิ้เหิ็นถึงความสำาคัญทีั�ผู้เรียน 

ต้อังมีความรู้และทัักษะกระบวนทัางวิทัยาศาสตร์ซึื่�งเป็นทัักษะทีั�ใชั้้ในการค้นหิาความรู้พัรอ้ัมทัั�งได้้กำาหินด้ 

ใหิ้ผู้เรียนมีจิัตวิทัยาศาสตร์ด้้วย ซึื่�งสอัด้คล้อังกับเป้าหิมายขอังการจััด้การเรียนการสอันวิทัยาศาสตร์  

ขอังสถาบันส่งเสริมการสอันวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยีทีั�กำาหินด้ไว้ว่าผู้เรียนจัะต้อังเข้าใจัหิลักการ 

ทัฤษฎีทีั�เป็นพ้ั�นฐานวิทัยาศาสตร์ มีทัักษะทีั�สำาคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิด้ค้นทัางวิทัยาศาสตร์ 

และเทัคโนโลยี และผู้เรียนต้อังเป็นคนทีั�มีจิัตวิทัยาศาสตร์ [1] เช่ั้นเดี้ยวกับการกำาหินด้คุณ์ภาพัขอังผู้เรียน 
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เม้�อัจับชัั้�นมัธียมศึกษาปีทีั� 6 นอักจัากความเข้าใจัในความรู้วิทัยาศาสตร์แล้วผู้เรียนต้อังตระหินักถึง 

การใช้ั้ความรู้พั้�นฐาน เกี�ยวกับวิทัยาศาสตร์และกระบวนการทัางวทิัยาศาสตร์ในการด้ำารงชั้วิีต และต้อังแสด้ง 

ถึงความสนใจั ความพัอัใจัและเห็ินถึงความสำาคัญและคุณ์ค่าขอังความรู้วิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยีในชีั้วิต

ประจัำาวันด้้วย [3] ดั้งนั�น ผู้เรียนจึังต้อังได้้เรียนรู้วิทัยาศาสตร์ทีั�ไม่เพีัยงแค่ใหิ้มีความรู้ในวิทัยาศาสตร์ 

และเทัคโนโลยเีท่ัานั�น แต่ต้อังพััฒนาทัักษะกระบวนการแสวงหิาความรู้โด้ยการจััด้การเรียนการสอันทีั�เน้น

การเช้ั้�อัมโยงความรู้กับกระบวนการ เพ้ั�อัให้ิผู้เรียนฝึึกทัักษะสำาคัญในการค้นคว้าและสร้างอังค์ความรู้ และ

จััด้กิจักรรมการเรียนรู้ทีั�ให้ิผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุักขั�นตอัน ผู้เรียนได้้เรียนรู้จัากประสบการณ์์จัริง 

มีการทัำากิจักรรมด้้วยการลงม้อัปฏิิบัติจัริงอัย่างหิลากหิลาย [5] รวมทัั�งต้อังมีการปลูกฝัึงคุณ์ธีรรม ค่านิยม

ทีั�ดี้งามและคุณ์ลักษณ์ะอัันพึังประสงค์ เพ้ั�อัใหิ้นักเรียนเป็นคนทีั�มีจิัตวิทัยาศาสตร์สามารถนำาวิทัยาศาสตร์ 

และเทัคโนโลยีไปใช้ั้ให้ิเป็นประโยชั้น์ทัั�งต่อัตนเอังและสังคม [6]

 การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีีการเรียนรู้หิร้อัการจััด้สภาพัการณ์์ขอังการเรียนการสอัน  

เพ้ั�อัใหิ้ผู ้เรียนได้้ค้นคว้าเกี�ยวกับสิ�งใด้สิ�งหินึ�งทีั�ตนสนใจัหิร้อัอัยากรู ้คำาตอับ โด้ยใชั้้กระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์ซึื่�งเป็นกระบวนการทีั�เป็นขั�นตอัน มีการวางแผนและลงม้อัปฏิิบัติตามแผนทีั�ได้้วางไว้  

โด้ยมีผู้เชีั้�ยวชั้าญเป็นผู้ใหิ้คำาปรึกษา จันในทีั�สุด้ผู้เรียนจัะเป็นผู้ค้นพับคำาตอับนั�น และเผยแพัรอ่ังค์ความรู ้

ทีั�ได้้ค้นพับแก่สาธีารณ์ชั้น [1] การเรียนรู้แบบโครงงานนักเรียนจัะได้้รับความรู้ในเน้�อัหิาวิชั้าซึื่�งเป็นผล  

จัากการศึกษาค้นคว้าในการทัำาโครงงาน [7] นักเรียนสร้างความรู้ หิร้อัสิ�งประดิ้ษฐ์ด้้วยตนเอังตามแนว 

ทัฤษฎีการสร้างความรู้ ทัำาใหิ้นักเรียนได้้ทัั�งแนวคิด้หิลักขอังสาระการเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ�งใหิม่ 

ในเชิั้งความคิด้หิร้อัการได้้ชิั้�นงาน โด้ยผ่านการส้บเสาะหิาความรู้ ซึื่�งเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ 

เรียกว่าวิธีีการทัางวิทัยาศาสตร์ [8] นอักจัากนี�นักเรียนจัะได้้ฝึึกใชั้้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

และทัักษะในการแสวงหิาความรู้ [9] กล่าวค้อั การทัำาโครงงานวิทัยาศาสตร์จัะทัำาใหิ้ผู้เรียนฝึึกคิด้ 

วิเคราะหิ์ปัญหิาทีั�สนใจั คิด้อัอักแบบสำารวจั ทัด้ลอังหิร้อัประด้ิษฐ์ มีการวางแผนด้ำาเนินงานเพ้ั�อัลงม้อั 

ปฏิิบัติได้้อัย่างมีขั�นตอันและมีระบบบันทึักผล วิเคราะหิ์ผล สรุปผล เขียนรายงานซึื่�งก่อัใหิ้เกิด้ความ 

งอักงามทัางปัญญา [10] นอักจัากนี�การทัำาโครงงานยังได้้ส่งเสริมและพััฒนาเจัตคติทีั�ดี้ต่อัการปฏิิบัติงาน 

และเห็ินคุณ์ค่าขอังการใชั้้กระบวนการแก้ปัญหิาอัันเป็นการสร้างลักษณ์ะนิสัย จิัตพิัสัยใหิ้เกิด้กับผู้เรียน  

นักเรียนได้้รับการกระตุ้นใหิ้มีความสนใจัในวิทัยาศาสตร์ มีความอัยากรู้อัยากเห็ินเกี�ยวกับวิทัยาศาสตร์  

มีความช้ั้�นชั้มในผลงานขอังนักวิทัยาศาสตร์ ทัำาให้ินักเรียนมีเจัตคติทีั�ดี้ต่อัวิทัยาศาสตร์ [11]

 จัากเหิตุผลและความจัำาเป็นข้างต้น ผู้วิจััยจึังสนใจัจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพ้ั�อัพััฒนา

ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าวิทัยาศาสตร์ ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์

ขอังนักศึกษา ชัั้�น ปวส.1 วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาปัตตานี จัังหิวัด้ปัตตานี
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บัที่ความวิจั้ย 

2. วัตถุประสงค์การวิจั้ย

         1. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักศึกษา 

ทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

 2. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักศึกษา 

ทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

 3. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ก่อันเรียนและหิลังเรียนขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับ 

การจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. สมมติฐานของการวิจั้ย

 1. ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู  ้

แบบโครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียน

          2. ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู ้ 

แบบโครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียน

 3.  เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหิลังเรียน

สูงกว่าก่อันเรียน

4.กรอบัแนวคิดของการวิจั้ย

 การวิจััยในครั�งนี� ผู ้วิจััยได้้ศึกษาผลขอังการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานทีั�มีต่อัผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษา 

ระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นสูง (ปวส.) วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาปัตตานี ดั้งภาพัประกอับ 1

ภาพัประกอับ 1 กรอับแนวคิด้ขอังการวิจััย

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

 การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั�นตอัน ได้้แก่ 

  1. การกำาหินด้ปัญหิาหิร้อัสำารวจัความสนใจั 

  2. การวางแผนการทัำาโครงงาน 

  3. การด้ำาเนินการทัำาโครงงาน 

  4. การเขียนรายงาน 

  5. การเสนอัโครงงาน

  1. ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าวิทัยาศาสตร์

  2. ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

  3. เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์
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5. วิธีิดำาเนินการวิจั้ย

     ประชั้ากรและกลุ่มตัวอัย่าง

  ประชั้ากร ค้อั นักศึกษาชัั้�น ปวส.1 ภาคเรียนทีั� 1/2564 วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาปัตตานี 

อัำาเภอัเม้อัง จัังหิวัด้ปัตตานี จัำานวน 2 ห้ิอังเรียน ได้้แก่ ชัั้�น ปวส.1/1, ปวส.1/2 รวมทัั�งสิ�น 90 คน

  กลุ่มตัวอัย่าง ค้อั นักศึกษาชัั้�น ปวส.1/1 ภาคเรียนทีั� 1/2564 วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาปัตตานี 

อัำาเภอัเม้อัง จัังหิวัด้ปัตตานี จัำานวน 1 ห้ิอังเรียน จัำานวน 35 คน ซึื่�งได้้มาโด้ยการสุ่มอัย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ใช้ั้วิธีีการจัับสลากโด้ยกำาหินด้ให้ิห้ิอังเรียนเป็นหิน่วยในการสุ่ม

      เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััย  ประกอับด้้วย 2 ส่วน ค้อั

  1. เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการจััด้การเรียนรู ้ ค้อั แผนการจััด้การเรียนรู ้เร้�อังโครงงาน 

วิทัยาศาสตร์จัำานวน 6 แผน 16 ชัั้�วโมง มีค่าประเมินคุณ์ภาพัขอังแผนการจััด้การเรียนรู้โด้ยผู้เชีั้�ยวชั้าญ 

มีค่าความสอัด้คล้อังเฉัลี�ยเทั่ากับ 4.64 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เทั่ากับ 0.18 เม้�อัเทีัยบกับเกณ์ฑิ ์

แล้วอัยูใ่นเกณ์ฑ์ิทีั�เหิมาะสมมากทีั�สุด้

  2. เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการเก็บรวบรวมข้อัมูล 

   2.1 แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิชั้าวิทัยาศาสตร์เร้�อัง โครงงาน 

วิทัยาศาสตร์ เป็นแบบทัด้สอับแบบปรนัยชั้นิด้เล้อักตอับ (Multiple Choice) 4 ตัวเล้อัก จัำานวน 30 ข้อั 

มีค่าความยาก (Difficulty) ระหิว่าง 0.30-0.77 และมีค่าอัำานาจัจัำาแนก (Discrimination) ระหิว่าง  

0.26-0.69 และค่าความเทีั�ยง (Reliability) เท่ัากับ 0.83

   2.2 แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขั�นบูรณ์าการ 5 ทัักษะ 

เป็นแบบทัด้สอับแบบปรนัยชั้นิด้เล้อักตอับ (Multiple Choice) 4 ตัวเล้อัก จัำานวน 20 ข้อั มีค่าความยาก 

(Difficulty) ระหิว่าง 0.37-0.73 และมีค่าอัำานาจัจัำาแนก (Discrimination) ระหิว่าง 0.25-0.88 

และค่าความเทีั�ยง (Reliability) เท่ัากับ 0.749

   2.3 แบบวัด้เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า (Rating 

Scale) 5 ระดั้บ ขอังลิเคิร์ทั จัำานวน 21 ข้อั พิัจัารณ์าความมีอัำานาจัจัำาแนกขอังข้อัคำาถาม โด้ยการเปรียบเทีัยบ 

ค่าเฉัลี�ยระหิว่างกลุ่มสูงและกลุ่มตำ�าคำานวณ์ค่าทีั (t-test independent) พิัจัารณ์าความมีนัยสำาคัญ 

ขอังค่าทีั�ทีั�ระดั้บ d = .05 (P<.05) แสด้งว่าข้อัคำาถามนั�นมีอัำานาจัจัำาแนก มีค่าความเทีั�ยง (Reliability)  

เท่ัากับ 0.88

 การเก็บรวบรวมข้อัมูล

  การวจัิัยครั�งนี� ผู้วิจััยด้ำาเนินการทัด้ลอังและเกบ็รวบรวมข้อัมูลในภาคเรียนทีั� 1 ปี การศึกษา 

2564 ระยะเวลา 16 ชัั้�วโมง 



76

                                                      ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

บัที่ความวิจั้ย 

 1. วัด้ก่อันการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอัย่างด้้วยแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ และแบบวัด้เจัตคติ 

ต่อัวิทัยาศาสตร์ โด้ยแบบทัด้สอับทีั�ผู้วิจััยสร้างขึ�นได้้ผ่านการตรวจัสอับคุณ์ภาพัแล้ว

 2. ด้ำาเนินการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานกับกลุ่มตัวอัย่างตามแผนการจััด้การเรียนรู้ เร้�อังโครงงาน 

วิทัยาศาสตร์ พัร้อัมทัั�งบันทึักการจััด้การเรียนรู้ทุักครั�งหิลังการจััด้กิจักรรมแต่ละขั�นตอัน 

 3. เม้�อัจััด้กิจักรรมการเรียนรู ้ครบ 16 ชัั้�วโมงวัด้หิลังการจััด้การเรียนรู ้กับกลุ่มตัวอัย่าง  

โด้ยใชั้้แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์และแบบวัด้เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ ซึื่�งเป็นฉับับเดี้ยวกันกับการทัด้สอับก่อันการจััด้การ 

เรียนรู้

 4. นำาคะแนนทีั�ได้้จัากแบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะ

กระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และแบบวัด้เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ ทัั�งก่อันเรียน และหิลังเรียนมาตรวจั 

ให้ิคะแนนตามเกณ์ฑ์ิทีั�กำาหินด้ และนำาข้อัมูลมาวิเคราะห์ิโด้ยใช้ั้วิธีีการทัางสถิติ 

 การวิเคราะห์ิข้อัมูล การวิเคราะห์ิผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ ได้้แก่

  1. การวิเคราะห์ิค่าเฉัลี�ย ( X ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอังคะแนนผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์

  2. การวิเคราะหิ์คะแนนผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ก่อันเรียนและหิลังเรียน 

โด้ยใช้ั้สถิตค่ิาทีั (t-test dependent) เพ้ั�อัวิเคราะห์ิความแตกต่างระหิว่างค่าเฉัลี�ย ( X ) ขอังคะแนนผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ก่อันเรียนและหิลังเรียนทีั�เรียนด้้วยการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน

 การวิเคราะห์ิทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ ได้้แก่

  1. การวิเคราะหิ์ค่าเฉัลี�ย ( X ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอังคะแนนทัักษะ 

กระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์

  2. การวิเคราะหิ์ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังเรียน วิเคราะหิ์ 

โด้ยใชั้้สถิติค่าทีั (t-test dependent) เพ้ั�อัวิเคราะหิ์ความแตกต่างขอังค่าเฉัลี�ย ( X ) ขอังคะแนนทัักษะ 

กระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ระหิว่างก่อันและหิลังการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน

 การวิเคราะห์ิเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ ได้้แก่ 

  1. การวิเคราะหิ์ค่าเฉัลี�ย ( X ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอังคะแนน 

เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์

  2. การวิเคราะหิ์เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังเรียน วิเคราะหิ์โด้ยใชั้้สถิติค่าทีั  

(t-test dependent) เพ้ั�อัวิเคราะหิ์ความแตกต่างขอังค่าเฉัลี�ย ( X ) ขอังคะแนนเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์  

ระหิว่างก่อันและหิลังการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน
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6. ผลการวิจั้ย

 ผลการเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู ้

แบบโครงงาน

 ผู ้วิจััยได้้ใชั้้แบบทัด้สอับวัด้ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนเร้�อัง โครงงานวิทัยาศาสตร์ ทัด้สอับ 

ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน นำาข้อัมูลมาวิเคราะหิ์ความแตกต่างระหิว่างค่าเฉัลี�ย 

ขอังคะแนนผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน โด้ยใชั้้สถิติค่าทีั� 

ชั้นิด้กลุ่มตัวอัย่างไม่เป็นอิัสระต่อักัน ผลการวิเคราะห์ิปรากฏิ ดั้งตารางทีั� 1

ตาราง 1 ผลการการเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียน

รู้แบบโครงงาน 

การทัด้สอับ n คะแนนเต็ม X S.D. t-test p-value

ก่อันเรียน 35 30 9.31 2.32 7.847** .000

หิลังเรียน 35 30 16.07 4.62

**p < .01

 จัากตาราง 1 แสด้งผลการเปรียบเทีัยบผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับ 

การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานพับว่า ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์หิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู ้ 

แบบโครงงานสูงกว่าก่อันได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01

          ผลการเปรียบเทีัยบทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังการจััด้การเรียนรู  ้

แบบโครงงาน

 ผู้วิจััยได้้ใชั้้แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ทัด้สอับก่อันและหิลังได้้รับ 

การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน นำาข้อัมูลมาวิเคราะหิ์ความแตกต่างขอังค่าเฉัลี�ยขอังทัักษะกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน โด้ยใชั้้สถิติค่าทีั� ชั้นิด้กลุ่มตัวอัย่าง 

ไม่เป็นอิัสระต่อักันผลการวิเคราะห์ิปรากฏิดั้งตาราง 2 
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บัที่ความวิจั้ย 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทีัยบทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้ 

แบบโครงงาน

ประเภทัขอังทัักษะ การทัด้สอับ คะแนนเต็ม X S.D. t-test p-value

1. ทัักษะการกำาหินด้ 

และควบคุมตัวแปร

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

4

4

1.57

2.34

0.92

0.91

3.431** .001

2. ทัักษะการตั�งสมมติฐาน ก่อันเรียน

หิลังเรียน

4

4

1.49

1.60

1.07

0.91

.520 .304

3. ทัักษะการกำาหินด้นิยาม 

เชิั้งปฏิิบัติการ

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

4

4

1.34

2.57

0.87

1.20

5.059** .000

4. ทัักษะการทัด้ลอัง ก่อันเรียน

หิลังเรียน

4

4

2.26

3.31

1.15

0.87

4.793** .000

5. ทัักษะการตีความหิมายข้อัมูล 

และการลงข้อัสรุป

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

4

4

1.51

2.51

0.85

0.85

5.323** .000

ภาพัรวมทัักษะกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

20 

20

8.17

12.34

3.08

2.72

6.980** .000

**p < .01

 จัากตาราง 2 แสด้งผลการเปรียบเทีัยบทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลัง 

ได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานพับว่า ภาพัรวมทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์หิลังได้้รับการจััด้

การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อันได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั� 

ระดั้บ .01 และเม้�อัพิัจัารณ์าประเภทัขอังทัักษะพับว่า ทัักษะการกำาหินด้และควบคุมตัวแปร ทัักษะการ 

กำาหินด้นิยามเชิั้งปฏิิบัติการ ทัักษะการทัด้ลอังและทัักษะการตีความหิมายข้อัมูลและการลงข้อัสรุป  

มีคะแนนเฉัลี�ยหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อันได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน 

อัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 แต่ทัักษะการตั�งสมมติฐานไม่แตกต่างกัน

      ผลการเปรียบเทีัยบเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน

 ผู ้วิจััยได้้ใชั้้แบบวัด้เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์วัด้ก่อันเรียนและหิลังเรียนทีั�ได้้รับการจััด้การ 

เรียนรู้แบบโครงงาน นำาข้อัมูลมาวิเคราะหิ์ความแตกต่างขอังค่าเฉัลี�ยขอังคะแนนเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ 

ก่อันเรียนและหิลังเรียนทีั�ได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน โด้ยใชั้้สถิติค่าทีั� ชั้นิด้กลุ่มตัวอัย่าง 

ไม่เป็นอิัสระต่อักัน ผลการวิเคราะห์ิปรากฏิดั้งตาราง 3 
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คุณ์ลักษณ์ะขอังเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ การทัด้สอับ X S.D. t-test p-value

1. พัอัใจัในประสบการณ์์การเรียนรู้ทีั�เกี�ยวกับ 

วิทัยาศาสตร์

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.81

4.13

0.61

0.48

2.626** .006

2. ศรัทัธีาและซื่าบซึื่�งในผลงาน 

ทัางวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยี

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.83

4.02

0.61

0.67

1.905* 0.033

3. เห็ินคุณ์ค่าและประโยชั้น์ 

ขอังวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยี

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.76

3.86

0.67

0.58

.839 .204

4. ตระหินักในคุณ์ค่าและโทัษ 

ขอังการใช้ั้เทัคโนโลยี

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.61

3.79

0.58

0.743

1.276 .105

5. ตั�งใจัเรียนวิชั้าวิทัยาศาสตร์ ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.32

13.59

0.52

0.62

2.880** .003

6. เรียนหิร้อัเข้าร่วมกิจักรรมทัางวิทัยาศาสตร์ 

อัย่างสนุกสนาน ๆ

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.79

3.93

0.57

0.47

1.314 .099

7. เล้อักใช้ั้วิธีีการทัางวิทัยาศาสตร์ในการคิด้ 

และปฏิิบัติ

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.61

3.84

0.53

0.62

2.215* .034

8. ใช้ั้ความรู้ทัางวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยี 

อัย่างมีคุณ์ธีรรม

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.54

3.59

0.63

0.76

.325 .374

9. ใช้ั้ความรู้ทัางวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลยี 

โด้ยใคร่ครวญไตร่ตรอังถึงผลดี้และผลเสีย

ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.57

3.67

0.68

0.81

.721 .238

ภาพัรวมเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ ก่อันเรียน

หิลังเรียน

3.65

3.82

0.36

0.39

3.025** .005

ตาราง 3 ผลเปรียบเทีัยบเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน

*p < .05, **p < .01

 จัากตาราง 3 แสด้งผลการเปรียบเทีัยบเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียน

รู้แบบโครงงานพับว่า เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์หิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อันได้้รับ 

การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01
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 และเม้�อัพิัจัารณ์าในแต่ละคุณ์ลักษณ์ะขอังเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์พับว่า ด้้านความพัอัใจั 

ในประสบการณ์์การเรียนรู้ทีั�เกี�ยวกับวิทัยาศาสตร์ และด้้านความตั�งใจัเรียนวิชั้าวิทัยาศาสตร์ มีคะแนนเฉัลี�ย 

หิลังได้รั้บการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่ากอ่ันได้รั้บการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญ

ทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 สำาหิรับด้้านความศรัทัธีาและซื่าบซึื่�งในผลงานทัางวิทัยาศาสตร์และเทัคโนโลย ีและเล้อัก 

ใช้ั้วิธีีการทัางวิทัยาศาสตร์ในการคิด้และปฏิิบัติ มีคะแนนเฉัลี�ยหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูง

กว่าก่อันได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05 ในขณ์ะทีั�คุณ์ลักษณ์ะ 

ขอังเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ด้้านอ้ั�น ๆ ไม่แตกต่างกัน

7. การอภิปรายผลการวิจั้ย

         การวิจััยเร้�อังผลขอังการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานทีั�มีต่อัผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน โครงงานวิทัยาศาสตร์ 

ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาชัั้�น ปวส.1 วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษา 

ปัตตานี ผู้วิจััยนำาเสนอัการอัภิปรายผลตามหัิวข้อั ดั้งต่อัไปนี�

 1. ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหิลังเรียน

สูงกว่าก่อันเรียน

 จัากผลการวิจััยพับว่า ค่าเฉัลี�ยขอังคะแนนผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการ 

จััด้การเรียนรู้แบบโครงงานก่อันเรียนมีค่าเฉัลี�ยเทั่ากับ 9.31 จัากคะแนนเต็ม 30 คะแนนมีค่าเบี�ยงเบน 

มาตรฐานเท่ัากับ 2.32 หิลังเรียนมีค่าเฉัลี�ยเท่ัากับ 16.07 จัากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

เทั่ากับ 4.62 และเม้�อัทัด้สอับความแตกต่างค่าเฉัลี�ยขอังคะแนนผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนระหิว่าง 

ก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู ้แบบโครงงานแล้วพับว่า คะแนนผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียน 

หิลังได้รั้บการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่ากอ่ันได้รั้บการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญ 

ทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 เน้�อังจัากการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจััด้การเรียนรู้ทีั�เช้ั้�อัมั�นในศักยภาพั 

การเรียนรู้ขอังผู้เรียน ภายใต้หิลักการจััด้การเรียนรู้ทีั�ยึด้ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โด้ยผู้เรียนจัะได้้รับความรู้ 

ในเน้�อัหิาวิชั้า ผ่านกระบวนการส้บเสาะ ค้นหิาข้อัมูลอัย่างลึกลงไปในรายละเอัียด้ตามหิัวข้อัทีั�นักศึกษา 

สนใจั ผู้เรียนยังได้้ลงม้อัปฏิิบัติ หิาวิธีีการเรียนรู้และเป็นผู้สร้างอังค์ความรู้ด้้วยตนเอังผ่านกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์ ซึื่�งจัะทัำาใหิ้นักศึกษาได้้ฝึึกคิด้และแก้ปัญหิาผ่านกระบวนการแก้ปัญหิาขอังผู้เรียนเอัง  

นักศึกษายังมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ได้้รับข้อัเสนอัแนะและข้อัคิด้เห็ินระหิว่างกลุ่มทัำาใหิ้นักศึกษา 

เกิด้กระบวนการทับทัวนและสะท้ัอันกลับ นักศึกษามีการซัื่กถามประเด็้นทีั�สงสัยในขณ์ะทีั�กำาลังทัำาโครงงาน 

หิร้อัการนำาเสนอั ทัำาใหิ้นักศึกษาได้้มีโอักาสทับทัวนถึงความรู้ทีั�ได้้เรียนรู้ว่ามีอัะไรบ้างและสะทั้อันความรู้ 

อัอักมาผ่านการตอับคำาถาม นอักจัากนี�นักศึกษายังมีการแสด้งพัฤติกรรมอ้ั�น ๆ ระหิว่างการทัำาโครงงาน  

เช่ั้น แสด้งความกระต้อัร้อัร้น ความอัด้ทัน มีความเอัาใจัใส่ และขยันหิมั�นเพีัยร เป็นต้น [13] 
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ผลการวิจััยสรุปได้้ว่า ผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนโครงงานวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรม 

การเรียนรู้แบบโครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 ซึื่�งเป็นไปตาม 

สมมติฐานทีั�ตั�งไว้

 2. ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบ 

โครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียน

 จัากผลการทัด้ลอังพับว่า ค่าเฉัลี�ยทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้

การเรียนรู้แบบโครงงานก่อันเรียนมีค่าเฉัลี�ยเท่ัากับ 8.17 จัากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ัากับ 3.08 หิลังเรียนมีค่าเฉัลี�ยเท่ัากับ 12.34 จัากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ัากับ 

2.72 และเม้�อัทัด้สอับความแตกต่างค่าเฉัลี�ยทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษา 

ระหิว่างก่อันและหิลังได้้ รับการจััด้การเรียนรู ้แบบโครงงานพับว่า คะแนนทัักษะกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์หิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อันได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน

อัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 เน้�อังจัากการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน นักศึกษาจัะต้อังลงม้อัปฏิิบัติ 

และค้นคว้าหิาคำาตอับในสิ�งทีั�นักศึกษาตั�งคำาถามขึ�นมา ผ่านกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ ประกอับด้้วย 

การตั�งปัญหิา การตั�งสมมติฐาน การอัอักแบบการทัด้ลอัง การอัภิปรายและสรุปผล [14] กระบวนการดั้งกล่าว 

แทัรกอัยูใ่นขั�นตอันการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั�นตอัน ได้้แก่ 1. การกำาหินด้ปัญหิาหิร้อัสำารวจัความสนใจั 

2. การวางแผนการทัำาโครงงาน 3. การด้ำาเนินการทัำาโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การเสนอัโครงงาน 

นักศึกษาจัะต้อังลงม้อัปฏิิบัติและค้นคว้าหิาคำาตอับในสิ�งทีั�นักศึกษาตั�งคำาถามผ่านกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์ จันค้นพับคำาตอับทีั�เป ็นข้อัสรุปด้้วยตนเอังซึื่�งในระหิว่างทีั�นักศึกษาได้้สัมผัส 

ถึงประสบการณ์์การเรียนรู้แบบโครงงาน นักศึกษาจัะต้อังใช้ั้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์มาใช้ั้เพ้ั�อั 

ใหิ้โครงงานขอังตนประสบความสำาเร็จัได้้ ส่งผลใหิ้นักศึกษามีทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์เพิั�มขึ�น 

สอัด้คล้อังกับ แนวคิด้ขอัง [15] ว่าพัฤติกรรมทีั�เกิด้จัากการปฏิิบัติและฝึึกฝึนความคิด้อัย่างมีระบบ  

เรียกว่าทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ เป็นกระบวนการทัางปัญญาทีั�ได้้มาซึื่�งความรู้ทัางวิทัยาศาสตร์ 

ดั้งนั�น ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์จัะเป็นเคร้�อังม้อัทีั�จัำาเป็นในการแสวงหิาความรู้ หิากได้้รับ 

การฝึึกฝึนอัยูเ่สมอัก็จัะเกิด้ทัักษะทีั�เพิั�มขึ�นเช่ั้นเดี้ยวกัน [16] กล่าวว่า ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

สามารถฝึึกใหิ้เกิด้ขึ�นได้้จัากการปฏิิบัติกิจักรรม โด้ยเฉัพัาะการทัำาโครงงานวิทัยาศาสตร์ทีั�ผู้เรียนทัำาโด้ย 

มีความสนใจัและต้อังการเรียนรู ้อัยู ่แล ้ว ย ่อัมส่งผลใหิ้มีการฝึ ึกและสร ้างทัักษะกระบวนการ 

ทัางวิทัยาศาสตร์ให้ิเกิด้ขึ�นได้้ดี้ และสามารถนำาไปใช้ั้ในการแสวงหิาความรู้อ้ั�น ๆ ได้้ และยังสอัด้คล้อังกับ 

[17] ทีั�ได้้กล่าวว่าการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานนั�นสามารส่งเสริมทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

ใหิ้สูงขึ�นได้้ เน้�อังจัากการจััด้ประสบการณ์์แบบโครงงานมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เป็นการเรียนรู้ทีั�ส่งเสริม 

ให้ิเด็้กได้้เรียนรู้ในสิ�งทีั�ตนสนใจั เปิด้โอักาสให้ิเด็้กได้้ร่วมกันคิด้ในการกำาหินด้หัิวเร้�อังโครงการ และเคร้อัข่าย 

การเรียนรู้ในโครงการ
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เด็้กได้้ทัำากิจักรรมร่วมกนั พูัด้คุยแลกเปลี�ยนความคดิ้เหิน็ และนำาเสนอัประสบการณ์์ เพ้ั�อัให้ิเกดิ้การพััฒนา 

ด้้านกระบวนการคิด้ด้้านสติปัญญา กล่าวสรุปได้้ว่า การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน แสด้งให้ิเห็ินว่านักเรียน 

แต่ละกลุ่มได้้ลงม้อัปฏิิบัติด้้วยตนเอัง ค้นพับความรู้ด้้วยตนเอัง โด้ยใช้ั้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

ในการทัำาโครงงานและได้้คำาตอับทีั�เป็นข้อัสรุป ส่งผลใหิ้นักเรียนมีทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

เพิั�มขึ�น ผลการวิจััยสรุปได้้ว่า ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 ซึื่�งเป็นไปตาม 

สมมติฐานทีั�ตั�งไว้

 3. เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหิลังเรียน 

สูงกว่าก่อันเรียน

 จัากผลการทัด้ลอังพับว่า ค่าเฉัลี�ยขอังคะแนนเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการ 

จััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อันเรียนมีค่าเฉัลี�ยเท่ัากับ 3.65 จัากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ัากับ 0.36 หิลังเรียนมีค่าเฉัลี�ยเท่ัากับ 3.82 จัากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ัากับ 

0.39 และเม้�อัทัด้สอับความแตกต่างค่าเฉัลี�ยขอังคะแนนเจัตคติต ่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษา 

ระหิว่างก่อันและหิลังได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานแล้วพับว่า คะแนนเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์หิลัง 

ได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานสูงกว่าก่อันได้้รับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานอัย่างมีนัยสำาคัญ 

ทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 เน้�อังจัากการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนทีั�นักศึกษาได้้ศึกษาในสิ�งทีั�ตน 

สนใจั นักศึกษาถามคำาถาม ตั�งประเด็้นปัญหิา และลงม้อัค้นคว้าเพ้ั�อัตอับคำาถามทีั�สงสัยด้้วยตนเอัง 

และลงข้อัสรุป นักศึกษาไม่ได้้เรียนด้้วยรูปแบบการสอันเด้ิม ทีั�เน้นทั่อังจัำาซึื่�งไม่ได้้ลงม้อัปฏิิบัติ นักศึกษา 

จึังรู้สึกเบ้�อัหิน่าย ไม่พัอัใจั และไม่ชั้อับวิทัยาศาสตร์ จึังมีเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ทัางลบ และด้้วยการจััด้การ 

เรียนรู้ด้้วยลักษณ์ะทีั�ต้อังใช้ั้การส้บเสาะหิาความรู้ เช่ั้น โครงงานนี� นักศึกษาจัะต้อังประสบกับการแสวงหิา

ความรู้ด้้วยตนเอังมากขึ�น มีอิัสระในการเรียนรู้มากขึ�น สามารถแสด้งความรู้ความสามารถขอังตนเอังอัย่าง

เต็มความสามารถ แสด้งความสนใจั อัยากรู้ความจัริงเชิั้งวิทัยาศาสตร์ อัยากรู้อัยากค้นหิาคำาตอับแบบไม่มี 

ทีั�สิ�นสุด้ ซึื่�งการทีั�นักศึกษาได้้ทัำางานทีั�ตนเอังสนใจั มีอิัสระในการทัำางาน ได้้เคล้�อันไหิวร่างกาย อัยากเรียน 

มีความสุข สนุกสนาน ในการเรียนและ ส้บค้นความรู้โด้ยวิธีีการทีั�หิลายหิลาย ทัั�งในห้ิอังเรียน นอักห้ิอังเรียน 

ทัำาใหิ้นักศึกษาเกิด้ความชั้อับและสนใจัในวิชั้าวิทัยาศาสตร์ซึื่�งมีผลต่อัการพััฒนาเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ 

สอัด้คล้อังกับ [18] ทีั�ได้้กล่าวว่า การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนเล้อักปฏิิบัติเร้�อังทีั�ตนสนใจั  

มีการวางแผนการปฏิิบัติงานด้้วนตนเอัง ศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพัทีั�มีอัยู ่และได้้แสด้งความรู้ความสามารถ 

ขอังตนเอังอัย่างเต็มความสามารถ และยังพับว่านักเรียนได้้แสด้งอัอักถึงพัฤติกรรมต่าง ๆ เช่ั้น ความชั้อับ 

ความสนใจั ความประทัับใจั อัยากรู้อัยากศึกษา เห็ินคุณ์ค่าและประโยชั้น์ขอังวิทัยาศาสตร์ การสอันแบบ 

โครงงานวิทัยาศาสตร์จึังมีผลต่อัการพััฒนาเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักเรียนเช่ั้นเดี้ยวกับ [12] 
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ทีั�ได้้กล่าวว่าการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจััด้การเรียนรู้ทีั�เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โด้ยทีั� 

นักเรียนได้้ทัำาโครงงานผ่านประสบการณ์์ ทัด้ลอังด้้วยตัวนักเรียนเอัง โด้ยผู้เรียน ได้้เล้อักศึกษาในสิ�งทีั�ตนสนใจั 

และเป็นเร้�อังใกล้ตัวผู้เรียนทีั�พับเจัอัในชีั้วิตประจัำาวัน ผู้เรียนได้้ค้นพับปัญหิา ร่วมกันวางแผนเพ้ั�อัหิาวิธีีการ

หิาคำาตอับ ผู้เรียนรู้จัักใช้ั้วิธีีการส้บค้นหิาคำาตอับโด้ยใช้ั้กระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ตั�งแต่ทัักษะขั�นพ้ั�นฐาน 

จันถึงทัักษะขั�นสูง และยังทัำาให้ินักเรียนมีพัฤติกรรมทีั�พึังประสงค์หิลายประการ เช่ั้น การให้ิความร่วมม้อั 

มีความกล้า แสด้งความคิด้เห็ิน ยอัมรับความเห็ินขอังผู้อ้ั�น ได้้แลกเปลี�ยนความรู้ มีความกระต้อัร้อัร้น 

ในการเรียน และมีความสนุกสนานในการเรียน พัฤติกรรมเหิล่านี�ทัำาใหิ้มีการเปลี�ยนแปลงเจัตคติ 

ต่อัวิทัยาศาสตร์ไปในทัางทีั�ดี้ขึ�น และ [14] ได้้กล่าวอัีกว่า การสร้างบรรยากาศหิร้อัสภาพัแวด้ล้อัม 

ทีั�เอ้ั�อัอัำานวยต่อัการพััฒนาสูก่ารวิเคราะหิป์ัญหิาด้้วยเหิตุผลตามหิลักวิทัยาศาสตร์เป็นตัวแปรทีั�สำาคัญมาก

ตัวหินึ�งทีั�ทัำาใหิ้บุคคลจัะมีเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์และมีเจัตคติทัางวิทัยาศาสตร์ได้้ นอักจัากนี� [15] 

ยังได้้กล่าวว่า โครงงานวิทัยาศาสตร์ชั้่วยพััฒนาเจัตคติทีั�ดี้ต่อัวิทัยาศาสตร์และความสนใจัในวิทัยาศาสตร์  

นั�นค้อันักเรียนจัะเกิด้ความรักและเข้าใจัวิทัยาศาสตร์ รักการค้นคว้า ใฝึ�หิาความรู้อัยูเ่สมอั

 ผลการวิจััยสรุปได้้ว่า เจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ขอังนักศึกษาทีั�ได้้รับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู ้

แบบโครงงานหิลังเรียนสูงกว่าก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .01 ซึื่�งเป็นไปตามสมมติฐานทีั�ตั�งไว้

8. ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อัเสนอัแนะเพ้ั�อันำาผลการวิจััยไปใช้ั้

  1.1 จัากผลการทัด้ลอังพับว่า การจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานส่งผลใหิ้ผลสัมฤทัธิี� 

ทัางการเรียนวิทัยาศาสตร์ ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์สูงขึ�น ดั้งนั�น  

ควรส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอันหิร้อัผู้มีส่วนเกี�ยวข้อังกับการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้ขอังนักเรียน 

ใชั้้รูปแบบการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงาน เพ้ั�อัพััฒนาพัฤติกรรมการเรียนรู้ทัั�งพุัทัธิีพิัสัย ทัักษะพิัสัย  

และจิัตพิัสัยขอังผู้เรียนในด้้านดั้งกล่าว

  1.2 ครูผู้สอันควรวางแผนก่อันการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานใหิ้รอับคอับก่อันทีั�จัะ 

ด้ำาเนินการตามแผน เพ้ั�อัใหิ้การด้ำาเนินกิจักรรมเป็นไปอัย่างราบร้�น เม้�อัมีปัญหิาในระหิว่างการด้ำาเนิน 

กิจักรรมผู้สอันสามารถแก้ปัญหิาทีั�เหิมาะสมและรวด้เร็ว

  1.3 ระยะเวลาขอังการด้ำาเนินกิจักรรมในแต่ละขั�นตอัน จัะต้อังย้ด้หิยุน่ นักเรียนอัาจัต้อัง

ทัำาโครงงานในช่ั้วงเวลาอ้ั�น ๆ ทีั�ไม่ใช่ั้คาบเรียนปกติ และโครงงานบางเร้�อังอัาจัต้อังใช้ั้ระยะเวลาในการเก็บ

และรวบรวมข้อัมูล
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          1.4 ในการจััด้การเรียนรู้แต่ละครั�ง ครูควรมุ่งเน้นการพััฒนาเจัตคติต่อัวิทัยาศาสตร์ให้ิแก่ 

นักเรียนไปทีัละคุณ์ลักษณ์ะใหิ้ครบถ้วน ตามความเหิมาะสมขอังเน้�อัหิา บทัเรียน และสภาพัแวด้ล้อัม  

เพ้ั�อัให้ิมีการพััฒนาเจัตคติครบทุักคุณ์ลักษณ์ะ

          1.5 ครูควรอัอักแบบกิจักรรมให้ินักเรียนฝึึกและสร้างทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์ 

ขั�นบูรณ์าการให้ิครบ ทัั�ง 5 ทัักษะ

 2.ข้อัเสนอัแนะเพ้ั�อัทัำาการวิจััยในครั�งต่อัไป

  2.1 ควรมีการวิจััยเกี�ยวกับการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานทีั�สามารถใหิ้นักเรียน 

ทัำาโครงงานประเภทัสำารวจั ประเภทัทัด้ลอัง ประเภทัการประดิ้ษฐ์ เพ้ั�อัให้ิผลงานทีั�ได้้มีความหิลากหิลาย 

ทัั�งเชิั้งความคิด้และชิั้�นงาน

  2.2 การสร้างเคร้�อังม้อัเพ้ั�อัวัด้ทัักษะกระบวนการทัางวิทัยาศาสตร์และเจัตคติ 

ต่อัวิทัยาศาสตร์ อัาจัวดั้ในรปูแบบทีั�หิลากหิลาย เช่ั้น แบบทัด้สอับ แบบบนัทึักการสงัเกต หิร้อัการสมัภาษณ์์

  2.3 ควรมีการวิจััยเกี�ยวกับผลการจััด้การเรียนรู้แบบโครงงานทีั�มีต่อัพัฤติกรรมการเรียนรู้

ด้้านทัักษะพัสัิย และด้้านอ้ั�น ๆ  เช่ั้น ทัักษะการคดิ้อัย่างมีวิจัารณ์ญาณ์ และทัักษะคดิ้แก้ปัญหิา และพัฤตกิรรม 

การเรียนรู้ด้้านจิัตพิัสัยอ้ั�น ๆ เช่ั้น เจัตคติทัางวิทัยาศาสตร์ หิร้อั จิัตวิทัยาศาสตร์ เป็นต้น
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การพัิฒนากระบัวนการจั้ดการเรียนรู้สำาห่รับัเสริมสร้างความสามารถที่างการคิดสร้างสรรค์ 

ของผู้เรียนช่ีางอุตสาห่กรรมในรายวิชีาโครงการ

The Development  of Learning Management Process for Enhancing Creative Think-

ing of Vocational Certificate Students in the Project Course.

อัภิชั้าติ  เนินพัรหิม1 อัำานาจั  เสมอัวงศ์2 

Apichat  Nernprom1 Amnaj  Samerwong2

บัที่คัดย่อ

   การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์ 1) เพ้ั�อัพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความ 

สามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนชั้่างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ 2) เพ้ั�อัประเมินผลการ 

พััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนชั้่าง 

อุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ กลุ่มเป้าหิมายเป็นผู้เรียนระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั ชัั้�นปีทีั� 3 สาขาวิชั้า 

ชั้่างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคชุั้มพัร จัำานวน 27 คน ในปีการศึกษา 2561 โด้ยการเล้อักแบบเจัาะจัง 

เคร้�อังม้อัวิจััย ประกอับด้้วยเคร้�อังม้อัทัด้ลอังค้อัคู่ม้อัการจััด้การเรียนรู้เพ้ั�อัเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ 

รายวิชั้าโครงการ เคร้�อังม้อัในการรวบรวมข้อัมูล ได้้แก่ แบบวัด้ความคิด้สร้างสรรค์ทีัซีื่ทีั-ดี้พีั 

แบบวัด้พัฤติกรรมสร้างสรรค์ และแบบวัด้ผลงานสร้างสรรค์ การวิเคราะหิ์ข้อัมูลโด้ยหิาค่าร้อัยละ 

ผลการวิจััยพับว่า กระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์สำาหิรับ

ผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ 4 ขั�นตอันค้อั สร้างการรบัรู้ ระด้มพัลังความคิด้ สร้างสรรค์ผลงาน 

และนำาเสนอัผลงาน โด้ยคุณ์ภาพัขอังกระบวนการจััด้การเรียนรู้ทีั�พััฒนาขึ�นจัากการประเมินโด้ยผู้เชีั้�ยวชั้าญ 

ภาพัรวมมีความเหิมาะสมอัยู ่ในระด้ับมาก (คะแนนเฉัลี�ย 4.33) และผลจัากการนำาไปทัด้ลอังใชั้้ 

มีประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ (E1=78.71) และประสิทัธิีภาพัขอังผลลัพัธี์ (E2=78.59) และผลการ 

ประเมินกระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ภาพัรวม 

อัยู่ในระดั้บปานกลางเม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายด้้านพับว่า ด้้านการคิด้สร้างสรรค์อัยู ่ในระดั้บปานกลาง 

สำาหิรับด้้านพัฤติกรรมสร้างสรรค์ และด้้านผลงานสร้างสรรค์ อัยู่ในระดั้บสูง

คำาสำาคัญ : ความคิด้สร้างสรรค์ กระบวนการจััด้การเรียนรู้รายวิชั้าโครงการ ผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรม
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Abstracts

 The purposes of this research were to 1) develop learning management process 

for enhancing creative thinking of Vocational Certificate students in the Project Course  

2) assess development of learning management process for enhancing creative thinking 

of Vocational Certificate students in the Project Course. The population of this study were 

27 third-year certificate students of machine shop mechanics in 2018 academy year of 

Chumphon Technical College, derived by Purposive Sampling. The research instruments 

consisted of the trial instrument which was the handbook for learning management to 

enhance creative thinking in the Project Course, meanwhile the data collection tools were 

CTC-DP creative thinking test, creative behavior evaluation form, and creative production 

evaluation form. The data were analyzed by using percentage. Results revealed that  

four-step instruction model including Perception, Brainstorming, Creating, and Presenting. 

The quality of the developed learning management process by the overall assessment of 

experts  was at a high level of appropriateness (mean score= 4.33), and the results from 

the experimental process efficiency (E1=78.71) and the effectiveness of the results 

(E2=78.59). while the creative thinking of students who learned from the learning process 

in overall were at medium level. In consideration of each aspect, it was found that the 

creative thinking was at a medium level, while the creative behavior and creative  

production were at a high level.

KEYWORDS : Creative thinking, Learning process, Project course, Technician learners

1. บัที่นำา

 การจััด้การเรียนรู ้ ทีั� เน ้นผู ้ เรียนเป็นสำาคัญเพ้ั�อัใหิ ้ผู ้ เรียนเป็นผู ้สร ้างความรู ้ด้ ้วยตนเอัง  

(Constructivism) โด้ยการประยุกต์ใชั้้ความรู้เดิ้มเช้ั้�อัมโยงกับความรู้ใหิม่ จัากการได้้ลงม้อัปฏิิบัติจัริง 

ความรู้นั�นจัะมีความหิมายและเกิด้ขึ�นอัย่างถาวร [1] การจััด้การอัาชีั้วศึกษามีจุัด้มุ่งหิมายสำาคัญ 

ในทุักหิลักสูตรเพ้ั�อัใหิ้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์ ใฝึ�เรียนรู้ เพ้ั�อัพััฒนาคุณ์ภาพัชีั้วิต 

และการประกอับอัาชั้ีพั สามารถสร้างอัาชั้ีพั มีทัักษะในการจััด้การและพััฒนาอัาชั้ีพัใหิ้ก้าวหิน้าอัยู่เสมอั 

และใหิ้ความสำาคัญกับการพััฒนานวัตกรรมสิ�งประดิ้ษฐ์ทีั�ต้อังใชั้้ความคิด้สร้างสรรค์ โด้ยแนวทัาง 

การจััด้การเรียนรู ้  อัาชีั้วศึกษาทีั� เน ้นการเรียนรู ้จัากการปฏิิบัติจัริง (Learning by Doing) 

ประกอับกับความต้อังการกำาลังคน



88

                                                      ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

บัที่ความวิจั้ย 

อัาชั้วีศึกษาด้้านช่ั้างอัตุสาหิกรรมทีั�ดี้ นอักจัากจัะต้อังมคีวามรู้พั้�นฐาน ทัักษะในการปฏิิบัติงานแล้ว ความคดิ้ 

สร้างสรรค์ก็มีความสำาคัญยิ�งในการพััฒนาเทัคโนโลยี นวัตกรรม และสิ�งประดิ้ษฐ์ [2] เพัราะความคิด้ 

สร้างสรรค์เป็นพั้�นฐานสำาคัญขอังแรงงานทีั�มีความรู้ในอันาคตและเป็นพั้�นฐานสำาคัญในการพััฒนา 

ความสามารถด้้านอ้ั�น ๆ  ทีั�มีคุณ์ค่าและเกิด้ประโยชั้น์แก่ประเทัศชั้าติ [3] จัากความสำาคัญทีั�กล่าวมาหิลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั (ปวชั้.) กำาหินด้ใหิ้การจััด้การเรียนรู้ในรายวิชั้าโครงการมีประเด็้นสำาคัญ 

เพ้ั�อัส่งเสริมใหิ้ผู ้ เรียนมีความคิด้ริเริ�มสร้างสรรค์และพััฒนางานในวิชั้าชีั้พัทีั�ศึกษาวางแผนงาน 

ด้ำาเนินการแก้ปัญหิา ประเมินผล ทัำารายงานและนำาเสนอัผลงาน โด้ยสร้างผลงานทีั�ใชั้้ความรู้และทัักษะ 

ในระดั้บช่ั้างฝีึม้อั [4]  

 สภาพัปัญหิาการจััด้การเรียนการสอันรายวิชั้าโครงการสำาหิรับผู้เรียนระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั 

สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงานพับว่า ผู้เรียนส่วนใหิญ่ไม่สามารถคิด้สร้างสรรค์ เพ้ั�อัให้ิได้้หัิวข้อัโครงการทีั�จัะนำาสู่

การอัอักแบบพััฒนาโครงงานวิชั้าชีั้พัหิร้อัสิ�งประดิ้ษฐ์ทีั�มีความใหิม่ มีประโยชั้น์เหิมาะสมในการนำาไปใช้ั้งาน 

ใหิ้สำาเร็จัเป็นรูปธีรรมได้้  จัากการศึกษานำาร่อังพ้ั�นฐานความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ผู้เรียน 

ช่ั้างอุัตสาหิกรรม สาขาวิชั้าช่ั้างกลโรงงานพับว่า ส่วนใหิญ่อัยูใ่นระดั้บพัอัใช้ั้ ร้อัยละ 49.76 [5] เม้�อัพิัจัารณ์า 

ผลผลิตทีั�เกิด้ขึ�นจัากความคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมพับว่า อัยูใ่นระดั้บพัอัใช้ั้ ร้อัยละ 53.80 

[6]  สาเหิตุสำาคัญพับว่าวิธีีการจััด้การเรียนรู้ขอังครูผู้สอันขาด้กิจักรรมการเรียนรู้ในการบ่มเพัาะวิธีีคิด้  

ซึื่�งกิจักรรมการเรียนรู้ขอังครูไม่จูังใจัใหิ้ผู้เรียนเกิด้ความสงสัยและนำาไปสู่กระบวนการคิด้อัย่างสร้างสรรค์ 

ขาด้การจััด้การเรียนรู้เพ้ั�อัพััฒนาการคิด้ทีั�จัะช่ั้วยให้ิผู้เรียนรู้วิธีีคิด้ทีั�ดี้มีประสิทัธิีภาพั [7] ส่งผลให้ิโครงการ 

หิร้อัสิ�งประดิ้ษฐ์ทีั�ได้้ขาด้ความแปลกใหิม่และส่วนใหิญ่มีการลอักเลียนแบบกัน นอักจัากนี�ส้�อัการเรียนรู้ 

ขอังครูส่วนใหิญ่เป็นส้�อัสิ�งพิัมพั์ทีั�เป็นตำาราเรียนเป็นหิลัก และส้�อัอิัเล็กทัรอันิกส์ทีั�นำาเสนอัเน้�อัหิาประกอับ 

ในการบรรยาย ทัำาใหิ้ผู้เรียนเรียนรู้ตามทีั�ครูกำาหินด้ และปฏิิบัติงานตามใบงานทีั�กำาหินด้ ยังขาด้ส้�อัการ 

สอันทีั�รอังรับวิธีีการจััด้การเรียนรู้ทีั�หิลากหิลาย สอัด้คล้อังกับความแตกต่างขอังผู้เรียนแต่ละบุคคล [8] 

โด้ยเฉัพัาะอัย่างยิ�งกระบวนการจััด้การเรียนรู้และส้�อัการเรียนรู้เพ้ั�อัพััฒนาความคิด้สร้างสรรค์ซึื่�งเป็นทัักษะ

การคิด้ขั�นสูงให้ิแก่ผู้เรียนยังมีค่อันข้างน้อัย [9] 

 แนวทัางการจััด้การเรียนรู้ทีั�จัะเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ใหิ้กับผู้เรียน 

และสอัด้คล้อังกับการจััด้การเรียนรู้ทีั�เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สามารถบูรณ์าการการสอันโด้ยใช้ั้กระบวนการ

กลุ่มและการสอันแบบโครงงานใหิ้ผู้เรียนคิด้ เล้อักหัิวข้อัโครงการ ลงม้อัปฏิิบัติ และนำาเสนอัผลใหิ้ผู้เรียน 

สร้างอังค์ความรู้ด้้วยตนเอังและสร้างสรรค์ชิั้�นงานโด้ยครูเป็นผู้อัำานวยความสะด้วกในการจััด้การเรียนรู้ 

ซึื่�งจัำาเป็นต้อังอัอักแบบกระบวนการจััด้การเรียนรู้ทีั�เหิมาะสมร่วมกับกิจักรรมการเรียนรู้และส้�อัการเรียนรู ้

ทีั�หิลากหิลายผสมผสานจัะชั้่วยใหิ้การจััด้การเรียนรู้มีประสิทัธิีภาพัยิ�งขึ�นและมีส่วนสำาคัญชั้่วยพััฒนา 

ใหิ้ผู้เรียนมีความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์นำาสู่ผลลัพัธี์การเรียนรู้ตามจุัด้มุ่งหิมายโด้ยเฉัพัาะอัย่าง 

ยิ�งในรายวิชั้าโครงการทีั�ผู้เรียนต้อังประมวลความรู้ทัั�งหิมด้ทีั�เรียนมา คิด้เล้อักหัิวข้อัโครงการ
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 ฝึึกปฏิิบัติสร้างโครงการสิ�งประดิ้ษฐ์ทีั�มีความคิด้สร้างสรรค์ซึื่�งกระบวนการจััด้การเรียนรู้ ทีั�จัะนำามาซึื่�งผลลัพัธ์ี 

การเรียนรู้สำาหิรับรายวิชั้าโครงการจัำาเป็นต้อังเสริมสร้างความสามารถขอังสมอังด้้านการคิด้สร้างสรรค์  

ฝึึกให้ิผู้เรียนคิด้ได้้อัย่างคล่อังแคล่ว มีความคิด้ริเริ�ม มีความยด้้หิยุน่ในการคิด้ และมีความละเอีัยด้ในการคิด้ 

เสริมสร้างพัฤติกรรมสร้างสรรค์ทีั�แสด้งถึงความอัยากรู้อัยากเห็ินและมีความเช้ั้�อัมั�นในตนเอังขอังผู้เรียน 

จัะนำามาซึื่�งผลงานสร้างสรรค์ทีั�ความแปลกใหิม่ มีความเหิมาะสมในการนำาไปใชั้้ประโยชั้น์และประณี์ต 

สวยงาม [10] ดั้งนั�นผู้วิจััยในฐานะครูผู้สอันวิชั้าโครงการและใหิ้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการจััด้การ 

อัาชีั้วศึกษาใหิ้ได้้คุณ์ภาพัมาตรฐานจึังสนใจัในการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้าง 

ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนชั้่างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการและประเมินผล 

กระบวนการจััด้การเรียนรู้ทีั�พััฒนาขึ�นสำาหิรับนำาไปใชั้้เป็นนวัตกรรมการจััด้การเรียนรู้เพ้ั�อัพััฒนาคุณ์ภาพั 

ผู้เรียนให้ิบรรลุเป้าหิมายขอังการจััด้การอัาชีั้วศึกษาเป็นกำาลังสำาคัญในการพััฒนาประเทัศไทัย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจั้ย

 1. เพ้ั�อัพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ 

ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ

 2. เพ้ั�อัประเมินผลการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้ 

สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ

3. กรอบัแนวคิดในการวิจั้ย

 ผู้วิจััยได้้ศึกษา แนวคิด้ หิลักการ ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังในการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับ

เสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ ดั้งนี�

 1. ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ (Creative thinking abilities) 

เป็นความสามารถขอังสมอังด้้านการคดิ้สร้างสรรค์โด้ยคิด้ได้้อัย่างคล่อังแคล่ว มีความคดิ้ริเริ�ม มีความยด้้หิยุน่

ในการคดิ้ และมีความละเอัยีด้ในการคดิ้ พัฤตกิรรมสร้างสรรค์ทีั�แสด้งถึงความอัยากรู้อัยากเหิน็และมีความ

เช้ั้�อัมั�นในตนเอัง [11] มีผลงานสร้างสรรค์ทีั�มีความแปลกใหิม่ มีความเหิมาะสมในการนำาไปใชั้้ประโยชั้น์ 

และประณี์ตสวยงาม [10] โด้ยแสด้งความสัมพัันธ์ีขอังความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ดั้งภาพัทีั� 1

ความแปลกใหิม่

ความเหิมาะสม

ความประณี์ตสวยงาม

คิด้ริเริ�ม

คิด้ย้ด้หิยุ่น

คิด้คล่อังเคล่ว

คิด้ละเอีัยด้ลอัอั

ความอัยากรู้อัยากเห็ิน

ความเช้ั้�อัมั�นในตน
ภาพัทีั� 1 ความสัมพัันธ์ีขอังความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์

การคิด้

ผลงาน พัฤติกรรม
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 2. แนวคิด้และทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับการอัอักแบบการจััด้การเรียนรู้เพ้ั�อัเสริมสร้างความสามารถ 

ทัางการคิด้สร้างสรรค์ ได้้แก่ ทัฤษฎีการเรียนรู้ด้้านพุัทัธิีพิัสัยขอังบลูมปรับปรุงใหิม่ (Bloom’s Taxonomy 

Revised) [12] ทัฤษฎีการสร้างความรู้ด้้วยตนเอังโด้ยการสร้างสรรค์ชิั้�นงาน (Constructionism) [13]  

แนวคิด้กระบวนการจััด้การเรียนรู้เสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ [7]  

 3. แนวคิด้และทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับการจััด้การเรียนการสอันอัาชีั้วศึกษาในรายวิชั้าโครงการ [14] 

ผู้วิจััยได้้ศึกษาแนวคิด้ หิลักการ ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังและได้้กำาหินด้กรอับแนวคิด้ในการวิจััยได้้ ดั้งภาพัทีั� 2  

แนวคิด้ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อัง ตัวแปรอิัสระ ตัวแปรตาม

   - ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับความคิด้ 

 สร้างสรรค์ (Creative thinking  

 abilities)  

   - ทัฤษฎีการเรียนรู้ด้้านพุัทัธิีพิัสัย 

 ขอังบลูมปรับปรุงใหิม่ (Bloom’s      

 Taxonomy Revised)

   - ทัฤษฎีการสร้างความรู้ด้้วยตนเอัง     

 โด้ยการสร้างสรรค์ชิั้�นงาน

 (Constructionism)

   - แนวคิด้กระบวนการจััด้การเรียนรู้ 

 เพ้ั�อัเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์

   - แนวคิด้และทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับ     

 การจััด้การเรียนการสอันอัาชีั้วศึกษา 

 ในรายวิชั้าโครงการ 

 การจััด้การเรียนรู้โด้ยกระบวน 

 การจััด้การเรียนรู้สำาหิรับ 

 เสริมสร้างความสามารถ 

 ทัางการคิด้สร้างสรรค์         

 ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรม    

 ในรายวิชั้าโครงการ 

 ความสามารถทัาง

 การคิด้สร้างสรรค์ ดั้งนี�

   -การคิด้สร้างสรรค์ 

   -พัฤติกรรมสร้างสรรค์

   -ผลงานสร้างสรรค์

  

ภาพัทีั� 2 กรอับแนวคิด้ในการวิจััย
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4. วิธีิดำาเนินการวิจั้ย  

    การพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค ์

ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ ด้ำาเนินการดั้งนี�

       ขั�นตอนการพัิฒนา

 1. ศึกษาวิเคราะหิ์แนวคิด้ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์และแนวคิด้ 

การจััด้การเรียนรู้เพ้ั�อัเสริมความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์และการจััด้การเรียนรู้รายวิชั้าโครงการ 

เพ้ั�อักำาหินด้กรอับแนวคิด้ทีั�ใช้ั้ในการวิจััยให้ิชัั้ด้เจันและการนิยามคุณ์ลักษณ์ะตัวแปรสำาหิรับการวิจััย

    2. อัอักแบบและพััฒนา (ร่าง) กระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการ

คิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนชั้่างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ โด้ยมีขั�นตอันสำาคัญ 4 ขั�นตอัน ได้้แก่ 

ขั�นสร้างการรับรู้ ขั�นระด้มพัลังความคิด้ ขั�นสร้างสรรค์ผลงาน และขั�นนำาเสนอัผลงานพัร้อัมส้�อัการสอัน 

และแบบทัด้สอับ โด้ยจััด้ทัำาคู่ม้อักระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียน 

ช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ

 3. ตรวจัสอับคุณ์ภาพัขอังร่างคู่ม้อัการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ 

ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการด้้านความตรงเชิั้งเน้�อัหิาและความเหิมาะสมในการนำาไปใช้ั้

โด้ยผู้เชีั้�ยวชั้าญและปรับปรุงตามคำาแนะนำาขอังผู้เชีั้�ยวชั้าญ

  4. ทัด้ลอังใชั้้กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศึกษา 2560 เพ้ั�อัหิาประสิทัธิีภาพัและปรับปรุงคู่ม้อั 

การจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ในรายวิชั้าโครงการเพ้ั�อันำาไปใชั้้จััด้การเรียนรู้จัริง 

ในปีการศึกษา 2561

       กลุ่มเป้าห่มาย

 การวิจััยเชิั้งปฏิิบัติการในชัั้�นเรียนนี� ใชั้้กลุ่มเป้าหิมายเป็นผู้เรียนระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั 

ชัั้�นปีทีั� 3 สาขาวิชั้าชั้่างกลโรงงาน วิทัยาลัยเทัคนิคชุั้มพัร ทีั�กำาลังศึกษาในรายวิชั้าโครงการ ปีการศึกษา 

2561 จัำานวน 27 คน โด้ยการเล้อักแบบเจัาะเจัง

       เครื�องมือทีี่�ใช้ีในการวิจั้ย 

 เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััยครั�งนี� ประกอับด้้วยเคร้�อังม้อัทัด้ลอังและเคร้�อังม้อัรวบรวมข้อัมูล ดั้งนี� 

  1. คู ่ ม้อัการจััด้การเรียนรู ้สำาหิรับเสริมสร ้างความคิด้สร ้างสรรค ์ขอังผู ้ เรียน 

ชั้่างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ ตรวจัสอับคุณ์ภาพัความตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) 

โด้ยผู้ทัรงคุณ์วุฒิจัำานวน 5 ทั่าน พิัจัารณ์าความสอัด้คล้อังขอังเน้�อัหิากับวัตถุประสงค์ทีั�ต้อังการวัด้ 

(Item-Objective Congruency: IOC) โด้ยมีค่า IOC อัยู่ในช่ั้วง 0.5-1.00 ทุักรายการ มีความเหิมาะสม 

ในการนำาไปใชั้้ในระดั้บดี้มาก และนำาไปทัด้ลอังใชั้้ (try out) กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศึกษา 2560 

มีประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ (E1=78.71) และประสิทัธิีภาพัขอังผลลัพัธ์ี (E2=78.59)    
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    2. แบบวัด้ความคิด้สร้างสรรค์ทีัซีื่ทีั-ดี้พีั (TCT-DP: The Test for Creative Thinking - 

Drawing Production) ขอังเจัลเลนและเอัอัร์แบน [15] ซึื่�งเป็นแบบทัด้สอับมาตรฐานทีั�มีคุณ์ภาพัความตรง 

(Validity) แล้วนั�น ผู้วิจััยนำามาทัด้ลอังใชั้้กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศึกษา 2560 เพ้ั�อัหิาคุณ์ภาพัความเทีั�ยง 

(Reliability) ทัั�งฉับับวิธีีขอังคูเด้อัร์-ริชั้าร์ด้สัน (KR 21) เท่ัากับ .94

    3. แบบวัด้พัฤติกรรมสร้างสรรค์เป็นแบบบันทึักคะแนนการสังเกตพัฤติกรรมมีเกณ์ฑิ์ 

การให้ิคะแนนแบบรูบริคส์ (Scoring rubrics)  มีคุณ์ภาพัความตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) มีค่าดั้ชั้นี 

ความสอัด้คล้อังขอังเน้�อัหิากับวัตถุประสงค์ทีั�ต้อังการ มีค่า IOC อัยู่ระหิว่าง .80 - 1.00 ในทุักข้อัคำาถาม  

ตรวจัสอับคุณ์ภาพัความเทีั�ยงโด้ยทัด้ลอังใช้ั้กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศกึษา 2560 พิัจัารณ์าความเทีั�ยงระหิว่าง 

ผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) จัำานวน 2 ทั่าน นำามาคำานวณ์ค่าสหิสัมพัันธี์วิธีีการขอังเพัียร์สัน 

ได้้เท่ัากับ .84 

  4. แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เป็นแบบบันทึักคะแนนผลงานสร้างสรรค์โด้ยมีเกณ์ฑิ ์

การใหิ้คะแนนแบบรูบริคส์ (Scoring rubrics) ความตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) มีค่าดั้ชั้นี 

ความสอัด้คล้อังขอังเน้�อัหิากับวัตถุประสงค์ทีั�ต้อังการวัด้ มีค่า IOC อัยู่ระหิว่าง .80 - 1.00 ในทุักรายการ 

ตรวจัสอับคุณ์ภาพัเทีั�ยงจัากการทัด้ลอังใชั้้กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศึกษา 2560  โด้ยพิัจัารณ์าความเทีั�ยง 

ระหิว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) จัำานวน 2 ทั่าน คำานวณ์ค่าสหิสัมพัันธี์วิธีีการขอังเพีัยร์สัน 

ได้้ค่าเท่ัากับ .91 

       การเก็บัรวบัรวมข้อมูล

   ผู้วิจััยด้ำาเนินการจััด้การเรียนการสอันตามคู่ม้อัการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้ 

สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนชั้่างอัุตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ กับกลุ่มเป้าหิมายจัำานวน 27 คน ในรายวิชั้า 

โครงการ ภาคเรียนทีั� 2 ปีการศึกษา 2561 โด้ยทัด้สอับก่อันเรียนด้้วยแบบทัด้สอับความคิด้สร้างสรรค ์

ทีัซีื่ทีั-ดี้พีั จัากนั�นด้ำาเนินการจััด้การเรียนการสอันใช้ั้เวลาทัั�งสิ�น 18 สัปด้าห์ิ รวบรวมข้อัมูลด้้านพัฤติกรรม 

สร้างสรรค์ โด้ยการบันทึักคะแนนจัากการสังเกตพัฤติกรรมสร้างสรรค์ผู้เรียนจัำานวน 3 ครั�ง และบันทึัก 

คะแนนผลงานสร้างสรรค์จัากการตรวจัใหิ้คะแนนผลงานสร้างสรรค์เม้�อัเสร็จัสิ�นภาคเรียนและทัด้สอับ 

ความคิด้สร้างสรรค์ทีัซีื่ทีั-ดี้พีัหิลังเรียน นำาคะแนนมาวิเคราะห์ิความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์

       การวิเคราะห์่ข้อมูล

         ผู้วิจััยนำาข้อัมูลทีั�เก็บรวบรวมข้อัมูลโด้ยนำาผลคะแนนทีั�ได้้จัากการทัด้สอับด้้านการคิด้สร้างสรรค์ 

ผลคะแนนการประเมินด้้านพัฤติกรรมสร้างสรรค์และผลคะแนนการประเมินด้้านผลงานสร้างสรรค์ 

คำานวณ์หิาค่าร้อัยละ 
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โด้ยเกณ์ฑ์ิการแปลความหิมายความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ แบบแบ่งช่ั้วงเท่ัา (Interval) ดั้งนี�

  คะแนนร้อัยละ (80 ขึ�นไป) ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ระดั้บสูงมาก

  คะแนนร้อัยละ (60-79.99) ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ระดั้บสูง

  คะแนนร้อัยละ (40-59.99) ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ระดั้บปานกลาง

  คะแนนร้อัยละ (20-39.99) ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ระดั้บตำ�า

  คะแนนตำ�ากว่าร้อัยละ (20) ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ระดั้บตำ�ามาก

5. ผลการวิจั้ย

 1. ผลการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์

ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ ดั้งตารางทีั� 1

ตารางทีี่� 1 ผลการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ 

ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ

ความสามารถ 

ทัางการคิด้สร้างสรรค์

กระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับ

เสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์
กิจักรรมการเรียนรู้

1. การคิด้สร้างสรรค์

(คิด้คล่อัง คิด้ย้ด้หิยุ่น 

คิด้ริเริ�มและคิด้ละเอีัยด้ลอัอั)

2. พัฤติกรรมสร้างสรรค์

(ความอัยากรู้อัยากเห็ิน 

ความเช้ั้�อัมั�นในตนเอัง)

3. ผลงานสร้างสรรค์

(แปลกใหิม่ เหิมาะสมในการ 

นำาไปใช้ั้ประโยชั้น์ 

และประณี์ตสวยงาม)

1. สร้างการรับรู้ (การเตรียม 

การสร้างการรับรู้ในเกี�ยวกับ 

ความคิด้สร้างสรรค์ทีั�เกี�ยวข้อัง 

กับการพััฒนาโครงการ)

1.1 วัด้ความคิด้สร้างสรรค์ทีัซีื่ทีั-ดี้พีั

1.2 ส้�อัแผ่นภาพันวัตกรรมสิ�งประดิ้ษฐ์

1.3 เทัคนิคการตั�งคำาถามฝึึกคิด้

1.4 กิจักรรมฝึึกคิด้สร้างสรรค์

1.5 การสรุปโด้ยใช้ั้ผังกราฟิก 

1.6 ส้�อัอัอันไลน์ทัางแอัพัพัลิเคชัั้�นไลน์

2. ระด้มพัลังความคิด้

(ระด้มสมอัง คัด้เล้อักข้อัมูล 

ค้นคว้าเช้ั้�อัมโยง สรุปเพ้ั�อัให้ิได้้ 

คำาตอับในการวางแผนการทัำา 

โครงการ)

2.1 ระด้มสมอังจัากประเด็้นทีั�กำาหินด้

2.2. คัด้เล้อักปัญหิาทีั�สนใจั

2.3. ค้นคว้าหิาคำาตอับเช้ั้�อัมโยงความรู้

2.4  การสรุปโด้ยใช้ั้ผังกราฟิก 

2.5  วางแผนและเขียนโครงการ

2.6  แลกเปลี�ยนเรียนรู้
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ความสามารถ 

ทัางการคิด้สร้างสรรค์

กระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับ

เสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์
กิจักรรมการเรียนรู้

3. สร้างสรรค์ผลงาน

(นำาความคิด้ ขยายความคิด้ 

สู่การปฏิิบัติ เช้ั้�อัมโยงสู่ข้อัสรุป 

ทีั�สร้างสรรค์นำาสู่การปฏิิบัติ)

3.1 อัอักแบบและเขียนแบบผลงาน

3.2 ปฏิิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน

3.3.ทัด้ลอังประสิทัธิีภาพัผลงาน

3.4 ประเมินผลพัฤติกรรมสร้างสรรค์

4. นำาเสนอัผลงาน 

(เป็นการตรวจัสอับ ทับทัวน 

สะท้ัอันผลการเรียนรู้  

สรุปประเมินผลการคิด้ 

และผลงานสำาเร็จัสู่สังคม ชุั้มชุั้น)

4.1 รายงานผลโครงงาน

4.2 นำาเสนอัผลงานภายใน

4.3 แลกเปลี�ยนเรียนรู้

4.4 บันทึักอันุทิันการเรียนรู้

4.5 ประเมินผลงานสร้างสรรค์

4.6 ประกวด้สิ�งประดิ้ษฐ์อัาชีั้วศึกษา

จัากตารางทีั� 1. กระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์สำาหิรับผู้เรียน 

ช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ มี 4 ขั�นตอันสำาคัญ ค้อั (1) สร้างการรับรู้  (2) ระด้มพัลังความคิด้  

(3) สร้างสรรค์ผลงาน (4) นำาเสนอัผลงาน โด้ยทุัก ๆ ขั�นตอันมีกิจักรรมการเรียนรู้เพ้ั�อัเสริมสร้างให้ิผู้เรียน 

ช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการมีความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ทีั�ครอับคลุมอังค์ประกอับทัั�งด้้าน 

การคิด้สร้างสรรค์ พัฤติกรรมสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์ โด้ยคุณ์ภาพัขอังกระบวนการจััด้การเรียนรู้

ทีั�พััฒนาขึ�นจัากการประเมนิโด้ยผู้เชีั้�ยวชั้าญ ภาพัรวมมคีวามเหิมาะสมอัยู่ในระดั้บมาก (คะแนนเฉัลี�ย 4.33)

      2. ผลการประเมินการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถ 

ทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ

  ผลการประเมินการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถ 

ทัางการคิด้สร้างสรรค์ ภาพัรวมส่วนใหิญ่อัยู่ในระดั้บปานกลาง ร้อัยละ 50.62 เม้�อัพิัจัารณ์ารายด้้านพับว่า 

ด้ ้านการคิด้สร้างสรรค์อัยู ่ ในระด้ับปานกลาง ร ้อัยละ 59.26 อัยู ่ ในระดั้บสูง ร ้อัยละ 40.74 

ด้้านพัฤติกรรมสร้างสรรค์พับว่า อัยู่ในระดั้บปานกลาง ร้อัยละ 51.85 อัยู่ในระดั้บปานกลาง ร้อัยละ 48.15 

และด้้านผลงานสร้างสรรค์พับว่า อัยูใ่นระดั้บปานกลาง ร้อัยละ 55.56 อัยูใ่นระดั้บปานกลาง ร้อัยละ 44.44 

แสด้งรายละเอีัยด้ดั้งภาพัทีั� 3
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ภาพัทีั� 3 ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในวิชั้าโครงการ

6. อภิปรายผลการวิจั้ย

 ผลการวิจััยครั�งนี� ผู้วิจััยอัภิปรายผลในประเด็้นทีั�สำาคัญ ดั้งนี� 

  1.ผลการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้ 

สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการ มีความเหิมาะสมอัยูใ่นระดั้บมาก (คะแนนเฉัลี�ย 

4.33) สูงกว่าเกณ์ฑ์ิ 3.5 ขึ�นไปและมีประสิทัธิีภาพัจัากการทัด้ลอังใช้ั้ประสิทัธิีภาพักระบวนการ (E1=78.71) 

และประสิทัธิีภาพัขอังผลลัพัธี์ (E2=78.59) เป็นไปตามเกณ์ฑิ์ 80/80 ทีั�ตั�งไว้ซึื่�งเป็นเพัราะการพััฒนา  

กระบวนการจััด้การเรียนรู้อัย่างเป็นลำาดั้บขั�นตอัน การพััฒนานวัตกรรมทัางการศึกษาประกอับขั�นตอัน 

การวเิคราะห์ิสภาพัปัญหิา อัอักแบบและพััฒนา ทัด้ลอังใช้ั้และประเมนิผล ทัำาให้ิกระบวนการจััด้การเรียนรู้ 

ทีั� พััฒนาขึ�นมีความเหิมาะสมมากและมีประสิทัธิีภาพัเป็นไปตามเกณ์ฑิ์สอัด้คล้อังกับงานวิจััย 

ขอังพัฤทัธิีวรรณ์และคณ์ะ [16] ได้้ศึกษาเร้�อัง การพััฒนารูปแบบการจััด้การเรียนรูปแบบหิ้อังเรียน 

กลับทัางร่วมกับการเรียนรู้เชิั้งรุกด้้วยบทัเรียน อีัเลิร์นนิ�ง เร้�อังการนำาเสนอัข้อัค้นพับด้้วยส้�อัเทัคโนโลยี 

ระดั้บมัธียมศึกษาตอันปลายโด้ยมีการพััฒนาตามลำาดั้บขั�นขอังการพััฒนานวัตกรรมการศึกษาและพับว่า 

คุณ์ภาพัขอังนวัตกรรม ภาพัรวมอัยู่ในระดั้บดี้ (ค่าเฉัลี�ย = 4.44) มีประสิทัธิีภาพัขอังกระบวนการ 

และประสิทัธิีภาพัขอังผลลัพัธ์ีเท่ัากับ 84.00/87.08 ซึื่�งเป็นไปตามเกณ์ฑ์ิ 80/80 เช่ั้นเดี้ยวกัน

  2. ผลการประเมินการพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความสามารถ

ทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนชั้่างอุัตสาหิกรรมในรายวิชั้าโครงการพับว่า ผลความสามารถทัางคิด้ 

สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนรายวิชั้าโครงการหิลังจัากการใช้ั้กระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้าง
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ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ ภาพัรวมความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์อัอัยู่ในระด้ับปานกลาง 

ซึื่�งเป็นเพัราะผู ้วิ จััยพััฒนากระบวนการจััด้การเรียนรู ้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ทีั� มี 

ความหิลากหิลาย มีขั�นตอันการพััฒนาอัย่างเป็นระบบทีั�สำาคัญ ได้้แก่ ขั�นสร้างการรับรู้ขั�นระด้ม พัลังความคิด้  

ขั�นสร้างสรรค์ผลงานและขั�นนำาเสนอัผลงาน มีกิจักรรมการเรียนรู้ภายในคู่ม้อัอัย่างชัั้ด้เจันโด้ยขั�นตอันสำาคัญ 

ค้อั ขั�นการสร้างการรับรู้เพ้ั�อัการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์โด้ยมีส้�อัแผ่นภาพันวัตกรรมสิ�งประดิ้ษฐ์  

และเทัคนิคการตั�งคำาถามเพ้ั�อัฝึึกคิด้ ทัำาใหิ้ผู้เรียนเกิด้ความทั้าทัายกระตุ้นใหิ้ผู้เรียนได้้ใชั้้ความคิด้ค้นคว้า 

หิาคำาตอับ สร้างความอัยากรู้อัยากเห็ินในการแก้ปัญหิาทัำาใหิ้เกิด้การเรียนรู้และสร้างความเช้ั้�อัมั�น 

ในความรู้ขอังตนเอัง เกิด้พัฤติกรรมสร้างสรรค์ สอัด้คล้อังกับสมศักดิ้� [10] กล่าวว่า การถามสามารถช่ั้วยให้ิ 

ผู้เรียนได้้ไตร่ตรอัง เป็นการทับทัวน เช้ั้�อัมโยงระหิว่างความคิด้ต่าง ๆ ส่งเสริมการอัยากรู้อัยากเห็ิน 

และเกิด้ความทั้าทัาย ซึื่�งลักษณ์ะคำาถามทีั�ดี้ชั้ ่วยส่งเสริมการเรียนรู ้ จุัด้ประกายสู ่คำาถามอ้ั�น ๆ 

และสร้างความสนใจั ใคร่หิาคำาตอับ ก่อัให้ิเกิด้การคิด้สร้างสรรค์ อีักขั�นตอันสำาคัญ ค้อั การระด้มพัลังงาน 

ความคิด้นำามาซึื่�งประเด้็นขอังหิัวข ้อัโครงการทีั� มีปริมาณ์ความคิด้ทีั�หิลากหิลาย ได้ ้ประเด้็น 

ความคิด้ริเริ�มใหิม่ ๆ  นำามาซึื่�งการคิด้สร้างสรรค์ในการค้นคว้าหิาคำาตอับ สอัด้คล้อังกับสมศักดิ้� [10] กล่าวว่า 

วิธีีการระด้มสมอัง ใชั้้ได้้ดี้กับวิธีีการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียนสิ�งสำาคัญก็ค้อัเปิด้โอักาสใหิ ้

ผู้เรียนได้้พััฒนาทัักษะทีั�จัำาเป็นต่อัความคิด้สร้างสรรค์ทัั�งความคิด้ริเริ�ม ความคิด้คล่อังแคล่ว ความคิด้ยด้้หิยุน่ 

และความคิด้ละเอีัยด้ลอัอั นอักจัากนี�เทัคนิควิธีีการและส้�อัวัสดุ้ทีั�หิลากหิลาย ได้้แก่ แบบกิจักรรม 

ฝึึกคิด้สร้างสรรค์ วิธีีการสรุปโด้ยใชั้้ผังกราฟิก  แบบบันทึักอันุทิัน ส้�อัอัอันไลน์ทัางแอัพัพัลิเคชัั้�นไลน์  

เป็นเทัคนิควิธีีการทีั�สามารถเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ใหิ้ผู้เรียนได้้รับรู้และฝึึกซื่ำ�า ๆ กระทัำาบ่อัย ๆ 

กระทัั�งผู้เรียนเกิด้ความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ นำามาซึื่�งผลงานสร้างสรรค์ทีั�มีความแปลกใหิม่ 

เหิมาะสม มีประโยชั้น์ในการนำาไปใช้ั้งานและทัำาอัอักมาได้้อัย่างประณ์ตีสวยงาม ผลงานโครงการสิ�งประดิ้ษฐ์ 

ในวิชั้าโครงการผ่านการยอัมรับ โด้ยผ่านเกณ์ฑิ์คัด้เล้อักนวัตกรรมสิ�งประดิ้ษฐ์อัาชีั้วศึกษา ระดั้บภาค 

ในหิลากหิลายผลงาน สอัด้คล้อังกับเพัเพัริทั [13] เกี�ยวกับทัฤษฎีการสร้างความรู้ด้้วยตนเอังโด้ยการ 

สร้างสรรค์ชิั้�นงาน (Constructionism) ทีั�ว่าการเรียนรู้ทีั�ดี้เกิด้จัากการสร้างพัลังความรู้ในตนเอัง 

และด้้วยตนเอังขอังผู้เรียน หิากผู้เรียนได้้มีโอักาสได้้สร้างความคดิ้และนำาความคดิ้ขอังตนเอังไปสร้างชิั้�นงาน 

โด้ยอัาศัยส้�อัและเทัคโนโลยีทีั�เหิมาะสม จัะทัำาใหิ้เห็ินความคิด้ถูกสร้างสรรค์เป็นผลงานอัย่างเป็นรูปธีรรม 

ทีั�ชัั้ด้เจัน สอัด้คล้อังกับอัารี [11] ทีั�ว่าการวัด้ความคิด้สร้างสรรค์ซึื่�งเป็นคุณ์ลักษณ์ะนามธีรรมมีความซัื่บซ้ื่อัน 

ต้อังอัาศัยการตีความหิร้อัแปลความ และควรให้ิครอับคลุมการวัด้ทัั�ง 3 วิธีีการ ค้อั วัด้การคิด้สร้างสรรค์  

ร่วมกับการสังเกตพัฤติกรรมสร้างสรรค์และการวัด้คุณ์ภาพัผลงานสร้างสรรค์จัะยิ�งชั้่วยใหิ้ได้้ข้อัมูล 

ทีั�ใกล้เคียงและถูกต้อังตรงกับความจัริงมากยิ�งขึ�น และผลงานทีั�สร้างสรรค์จัะเป็นตัวชีั้�วัด้ว่าบุคคลนั�น 

มีความสร้างสรรค์มากน้อัยเพีัยงใด้
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7. ข้อเสนอแนะจ้ากการวิจั้ย

 ข้อัเสนอัแนะในการนำาผลการวิจััยไปใช้ั้

  1. กระบวนการจััด้การเรียนรู้และกิจักรรมการเรียนรู้สามารถนำาไปใชั้้ในการจััด้การเรียน

การสอันผู้เรียนชั้่างอุัตสาหิกรรมเพ้ั�อัเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์และบรรลุผลการจััด้ 

การเรียนการสอันตามหิลักสูตร โด้ยเฉัพัาะรายวิชั้าโครงการทัำาให้ิผู้เรียนมีความคิด้สร้างสรรค์ พัฤติกรรมทีั� 

สร้างสรรค์และมีผลงานทีั�สร้างสรรค์โด้ยสามารถเล้อักกิจักรรมการเรียนรู้ตามความสนใจัหิร้อัความถนัด้ 

ขอังผู้เรียนโด้ยครูผู้สอันสร้างความเข้าใจัให้ิกับผู้เรียนก่อันการจััด้กิจักรรมการเรียนรู้

  2. กระบวนการจััด้การเรียนรู้ทีั�สำาคัญ ได้้แก่ ขั�นสร้างการรับรู้และขั�นระด้มพัลังสมอัง 

ในการเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์เพ้ั�อัใหิ้ได้้มาซึื่�งผลงานสร้างสรรค์โด้ยกิจักรรม 

การเรียนรู้ทีั�สำาคัญ ได้้แก่ เทัคนิคการระด้มพัลังสมอังจัากประเด็้นปัญหิา ควรเน้นบรรยากาศอิัสระโด้ยบทับาทั 

ขอังครูผู้สอันคอัยกระตุ้นโด้ยการตั�งคำาถาม บันทึักพัฤติกรรมขอังผู้เรียนอัย่างใกล้ชิั้ด้ เน้นให้ิผู้เรียนสรุปโด้ยใช้ั้ 

ผังกราฟิกและบันทึักอันุทิันการเรียนรู้

 ข้อัเสนอัแนะในการวิจััยครั�งต่อัไป

  1. ควรศึกษากระบวนการจััด้การเรียนรู้สำาหิรับเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ในรายวิชั้า 

หิร้อัสาขาวิชั้าชีั้พัอ้ั�น ๆ หิร้อัภูมิภาคอ้ั�น ๆ

  2. ควรมีการศึกษาปัจัจััยทีั�มีผลต่อัความสามารถทัางการคิด้สร้างสรรค์ขอังผู้เรียน 

ในแต่ละสาขาวิขาวิชั้าหิร้อัภูมิภาคอ้ั�น ๆ เพ้ั�อัเป็นแนวทัางในการเสริมสร้างความสามารถทัางการคิด้ 

สร้างสรรค์ในการจััด้การเรียนการสอันให้ิมีประสิทัธิีภาพั
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การศึึกษาสภาพิและปัญห่าการบัริห่ารงานบุัคคลของวิที่ยาลัยการอาชีีพิบ่ัอไร่

THE STUDY OF STATE AND PROBLEMS OF PERSONNEL ADMINISTRATION 

OF BORAI INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

                       สราวุธี  เร้อังขจิัต 

                 Sarawut  Ruangkhachit

บัที่คัดย่อ 

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อั 1) ศึกษาสภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พั 

บ่อัไร่ 2) ศึกษาปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชั้ีพับ่อัไร่ 3) ศึกษาแนวทัางการแก้ปัญหิา 

การบริหิาร งานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ 4) ประเมินแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคล

ขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ การวิจััยประกอับด้้วย 4 ขั�นตอัน ได้้แก่ ขั�นตอันทีั� 1 ศึกษาเอักสาร แนวคิด้ 

ทัฤษฎี และงานวิจััยทีั�เกี�ยวข้อัง ขั�นตอันทีั� 2 ศึกษาสภาพัและปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัย 

การอัาชีั้พับ่อัไร่ ขั�นตอันทีั� 3 สัมภาษณ์์และการสนทันากลุ่มแนวทัางการแก้ปัญหิา ขั�นตอันทีั� 4 การตรวจัสอับ 

ข้อัมูลและประเมินแนวทัางการแก้ปัญหิา ประชั้ากรทีั�ใชั้้ในการวิจััยมี 2 กลุ่ม ตามขั�นตอันทีั�ศึกษา ได้้แก่ 

ผู้บริหิาร ครู และบุคลากรทัางการศึกษาขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ ภาคเรียนทีั� 2 ปีการศึกษา 2564 จัำานวน 

37 คน ใช้ั้สำาหิรับการศึกษาในขั�นตอันทีั� 2 ผู้ให้ิข้อัมูลหิลักในการสัมภาษณ์์ จัำานวน 15 คน และการยน้ยัน 

ข้อัมูลด้้วยวิธีีการสนทันากลุ่ม จัำานวน 7 คน ใช้ั้สำาหิรับการศึกษาในขั�นตอันทีั� 3 และผู้ทัรงคุณ์วุฒิประเมินแนวทัาง 

จัำานวน 5 คน ได้้มาจัากการคัด้เล้อักแบบเจัาะจังตามเกณ์ฑิ์ ใชั้้สำาหิรับการศึกษาในขั�นตอันทีั� 4 

เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการวิจััย ได้้แก่ 1) แบบสอับถามมีลักษณ์ะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า 5 ระดั้บ 

มีค่าอัำานาจัจัำาแนกตั�งแต่ 0.41 - 0.70 และมค่ีาความเช้ั้�อัมั�นทัั�งฉับับเท่ัากบั 0.96  2) แบบสมัภาษณ์์กึ�งโครงสร้าง 

3) แบบสรุปการสนทันากลุ่ม 4) แบบประเมินความเหิมาะสม ความสอัด้คล้อังและความเป็นไปได้ ้

ในการปฏิิบัติ สถิติทีั�ใช้ั้ในการวิเคราะห์ิข้อัมูล ได้้แก่ ค่าความถี� ค่าร้อัยละ ค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์ิเน้�อัหิา

 ผลการวิจััยพับว่า 1) สภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชั้ีพับ่อัไร่ โด้ยรวมอัยู่ใน 

ระดั้บมาก 2) ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ โด้ยรวมอัยู่ในระดั้บน้อัย 3) ผลการ

ศึกษาแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ทัำาใหิ้ทัราบแนวทัาง 

การแก้ปัญหิาใน 5 ด้้าน ได้้แก่ ด้้านการวางแผนอััตรากำาลัง ด้้านการสรรหิาบุคลากร ด้้านการธีำารงรักษาบุคลากร 

ด้้านการพััฒนาบุคลากร และด้้านการใหิ้บุคลากรพั้นจัากงานตามข้อัเท็ัจัจัริงทีั�เกิด้ขึ�น 4) ผลการประเมิน 

แนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ มีระดั้บคุณ์ภาพัอัยู่ในระดั้บ 

มากทีั�สุด้ทุักด้้าน เรียงตามค่าเฉัลี�ยจัากมากไปหิาน้อัย ค้อั ด้้านความเหิมาะสม ด้้านความสอัด้คล้อัง  

และด้้านความเป็นไปได้้ในการปฏิิบัติ

คำาสำาคัญ : สภาพัและปัญหิา การบริหิารงานบุคคล วิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่
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Abstract

 The purposes of this research were to 1) study the state of personnel administration 

of Borai Industrial and Community Education College. 2) study the problems of personnel 

administration of Borai Industrial and Community Education College. 3) study the solution 

of personnel administration of Borai Industrial and Community Education College and  

4) evaluate the solution of personnel administration of Borai Industrial and Community 

Education College. This research consists of 4 steps, namely; Step 1: Study the theory, 

papers and related research in accordance with the guidelines, Step 2: Study the current 

situation of the state and problems of personnel administration of Borai Industrial and 

Community Education College, Step 3: Interview and focus group discussion the  

stakeholders for the solution of personnel administration, and Step 4: Evaluate the solution 

of personnel administration. The research population consisted of 2 groups. The first group 

were of 37 Borai Industrial and Community Education College teachers and personnel in 

academic year 2/2021 who participated in step 2. The second group were 15 and 7 and 5 

people who participated in step 3 and 4 respectively. The research tools were: 1) a five- 

rating scale questionnaire with a discrimination of between 0.41 and 0.70 and a reliability 

of 0.96, 2) semi-structured interview form 3) focus group discussion summaries, and  

4) solution quality assessment. The statistics used for data analysis were frequency,  

percentage, mean, Standard Deviation and content analysis.

 The research results were as follows: 1) the state of personnel administration of 

Borai Industrial and Community Education College was at a high level, 2) the problems of 

personnel administration of Borai Industrial and Community Education College were at a 

low level, 3) the study of solution of personnel administration of Borai Industrial and  

Community Education College study pointed out the solution in 5 sides: manpower  

planning, recruiting personnel, maintaining personnel, developing personnel and leaving 

the job of personnel according to the facts that happened, and 4) the results of the  

evaluation of the solution of personnel administration of Borai Industrial and Community 

Education College were at the highest level of appropriateness, consistency and possibility.

Keywords : State and Problems, Personnel Administration, Borai Industrial and Community 

Education College
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1. บัที่นำา

 กระทัรวงศึกษาธิีการมีการกระจัายอัำานาจัการบริหิารและการจััด้การศึกษาทัั�ง 4 ด้้าน  

ค้อั ด้้านวิชั้าการ  งบประมาณ์ การบริหิารงานบุคคล และการบริหิารทัั�วไป ไปยังสถานศึกษาโด้ยตรง [1] 

ซึื่�งการกระจัายอัำานาจัการบริหิารและจััด้การศึกษา ต้อังคำานึงถึงหิลักการทีั�สำาคัญ ค้อั มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 

ขอังชุั้มชั้นและผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียในพ้ั�นทีั� และมุ่งใหิ้เกิด้ผลสำาเร็จัอัยู่ทีั�สถานศึกษา โด้ยเน้นใหิ้สถานศึกษา 

มีความเข้มแข็งเพิั�มความคล่อังตัวในการกระจัายอัำานาจัทัั�ง 4 ด้้าน เพิั�มคุณ์ภาพัและประสิทัธิีภาพั 

ใหิ้แก่สถานศึกษา และมีการมอับหิมายใหิ้ผู ้ทีั�มีหิน้าทีั�รับผิด้ชั้อับในการด้ำาเนินการเป็นผู้ตัด้สินใจั 

ในเร้�อังนั�น ๆ โด้ยตรง [2] กอัปรกับแผนการศึกษาแหิ่งชั้าติ พั.ศ. 2560-2579 ได้้กำาหินด้ยุทัธีศาสตร ์

ด้้านการพััฒนาประสิทัธิีภาพัขอังระบบบริหิารจััด้การศึกษา มุ่งเน้นให้ิระบบบริหิารงานบุคคลขอังครู อัาจัารย์ 

และบุคลากรทัางการศึกษามีความเป็นธีรรม สร้างขวัญกำาลังใจั และส่งเสริมให้ิปฏิิบัติงานได้้อัย่างเต็มตาม

ศักยภาพั แต่ด้้วยโครงสร้างและระบบการศึกษายังบริหิารและจััด้การภายใต้ กฎ ระเบียบ กติกา 

และแบบแผนการปฏิิบัติรูปแบบเดิ้ม ส่งผลให้ิเกิด้ปัญหิาและความไม่คล่อังตัวในการบริหิารจััด้การและการ

พััฒนาคุณ์ภาพัการจััด้การศึกษา อีักทัั�งการบริหิารงานบุคคลในสถานศึกษายังเป็นปัญหิาทัั�งเร้�อัง 

การขาด้แคลนครูในบางสาขา ครูไม่ครบชัั้�น อััตราส่วนครูต่อันักเรียนและนักเรียนต่อัหิ้อังไม่เป็นไปตาม 

มาตรฐานซึื่�งส่งผลกระทับต่อัการพััฒนาคุณ์ภาพัการเรียนการสอันและผลสัมฤทัธิี�ทัางการเรียนขอังผู้เรียน 

อัย่างยิ�ง ซึื่�งการปรับปรุงแก้ไขปัญหิาและการพััฒนาระบบการบริหิารงานบุคคลขอังผู้บริหิาร ครู และบุคลากร 

ทัางการศึกษาเพ้ั�อัแก้ปัญหิาทีั�เกิด้ขึ�นจัะส่งผลใหิ้หิน่วยงานและสถานศึกษาสามารถบริหิารและจััด้การ 

ศึกษาทีั�แสด้งความรับผิด้ชั้อับต่อัคุณ์ภาพัมาตรฐานใหิ้แก่ผู้เรียนอัย่างมีประสิทัธิีภาพัและประสิทัธิีผล 

มากขึ�น [3]

 การบริหิารงานบุคคลจึังมีความสำาคัญต่อัการบริหิารสถานศึกษาอัย่างยิ�งดั้งทีั� ไตรรัตน์  ย้นยง [4] 

ได้้กล่าวไว้โด้ยสรุป ค้อั การบริหิารงานบุคคลอัย่างมีประสิทัธิีภาพันั�นจัะช่ั้วยนำาไปสู่ความสำาเร็จัขอังอังค์กร 

ช่ั้วยให้ิใช้ั้ทัรัพัยากรทีั�มีอัยู่อัย่างคุ้มค่า และเกิด้ประโยชั้น์สูงสุด้ โด้ยผู้บริหิารจัะต้อังใช้ั้ความรู้ความสามารถ

และความเชีั้�ยวชั้าญเพ้ั�อัวางแผนกลยุทัธี์และบริหิารจััด้การอัย่างรอับคอับทัันเหิตุการณ์์ แต่ด้้วยปัจัจุับัน 

สำานักงานคณ์ะกรรมการการอัาชั้วีศึกษามีอุัปสรรคบางประการด้้านการบรหิิารงานบุคคล อัาทิั สถานศึกษา 

บางแหิ่งประสบปัญหิาการขาด้แคลนครูผู้สอัน จึังจัำาเป็นต้อังแก้ไขปัญหิาด้้วยการจั้างครูจั้างสอันโด้ยใชั้้ 

งบเงินอุัด้หินุน เงินรายได้้และงบประมาณ์อ้ั�น ส่งผลใหิ้สถานศึกษาขาด้โอักาสในการพััฒนาการเรียน 

การสอันให้ิมีประสิทัธิีภาพั หิร้อัแม้กระทัั�งการขาด้แคลนบุคลากรสายสนับสนุน เช่ั้น เจ้ัาหิน้าทีั�งานการเงิน 

เจ้ัาหิน้าทีั�งานการบัญชีั้ เจ้ัาหิน้าทีั�ธุีรการ เจ้ัาหิน้าทีั�งานสารบรรณ์ และเจ้ัาหิน้าทีั�งานบุคลากร ซึื่�งส่งผลกระทับ 

ต่อัประสิทัธิีภาพัการจััด้การเรียนการสอันขอังครูอัย่างยิ�ง [5] 
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 จัากความสำาคัญและปัญหิาดั้งกล่าว ผู้วิจััยซึื่�งเป็นผู้บริหิารสถานศึกษามีหิน้าทีั�รับผิด้ชั้อับ 

ฝึ�ายบริหิารทัรัพัยากร จึังมีความสนใจัทีั�จัะด้ำาเนินการวิจััยเกี�ยวกับการศึกษาสภาพัและปัญหิาการบริหิาร 

งานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ เพ้ั�อันำาข้อัมูลไปใชั้้ในการปรับปรุงพััฒนาการบริหิารงานบุคคล 

ขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ใหิ้มีประสิทัธิีภาพัและเกิด้ประสิทัธิีผลอัย่างแทั้จัริงต่อัไป ซึื่�งหิากสถานศึกษา 

มีการบริหิารงานบุคคลทีั�เป็นระบบแล้ว ย่อัมสามารถทีั�จัะนำาไปสู่การพััฒนาคุณ์ภาพัการจััด้การเรียน 

การสอันส่งผลต่อัคุณ์ภาพัผู้เรียนตามจุัด้มุ่งหิมายขอังการจััด้การศึกษาและมาตรฐานการอัาชีั้วศึกษาต่อัไป

2. วัตถุประสงค์การวิจั้ย

 1. เพ้ั�อัศึกษาสภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

 2. เพ้ั�อัศึกษาปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

 3. เพ้ั�อัศึกษาแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

 4. เพ้ั�อัประเมินแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

3. กรอบัแนวคิดในการวิจั้ย

 การวิจััยครั�งนี� เป็นการวิจััยแบบผสม (Mixed Research) ระหิว่างการวิจััยเชิั้งปริมาณ์  

(Quantitative Research) กับการวจัิัยเชิั้งคุณ์ภาพั (Qualitative Research) ผู้วิจััยได้้กำาหินด้กรอับแนวคดิ้ 

ทีั�ได้้จัากการศึกษาแนวคิด้ ทัฤษฎี เอักสารทัางวิชั้าการและงานวิจััยทีั�เกี�ยวข้อังกับการบริหิารงานบุคคล 

ดั้งภาพัประกอับ 1 

 ขอับข่ายการบริหิารงานบุคคล 5 ด้้าน

   1. การวางแผนอััตรากำาลัง

   2. การสรรหิาบุคลากร

   3. การธีำารงรักษาบุคลากร

   4. การพััฒนาบุคลากร

   5. การให้ิบุคลากรพ้ันจัากงาน

 แนวทัางแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคล 

 ขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

ขั�นตอันทีั� 1 

 การศึกษาเอักสารแนวคิด้ ทัฤษฎี และงานวิจััย     

 ทีั�เกี�ยวข้อัง

ขั�นตอันทีั� 2 

 ศึกษาสภาพัและปัญหิาการบริหิารงานบุคคล 

 ขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

ขั�นตอันทีั� 3

 สัมภาษณ์์และการสนทันากลุ่มแนวทัางการปัญหิา 

 การบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

ขั�นตอันทีั� 4 

 การตรวจัสอับข้อัมูลและประเมินแนวทัางการแก้ปัญหิา 

 การบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

→

←
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4. วิธีิดำาเนินการวิจั้ย

 ประชั้ากรและกลุ่มตัวอัย่าง ประชั้ากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดั้งนี�

  1. การศึกษาสภาพัและปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ ประชั้ากร 

ได้้แก่ ผู้บริหิาร ครู และบุคลากรทัางการศึกษาทีั�ปฏิิบัติงานในวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ ในภาคเรียนทีั� 2 

ปีการศึกษา 2564 รวมทัั�งสิ�นจัำานวน 37 คน ประกอับด้้วย ผู้บริหิาร จัำานวน 2 คน ครู จัำานวน 22 คน 

และบุคลากรทัางการศึกษา จัำานวน 13 คน

  2. การศึกษาแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ 

ผู้ให้ิข้อัมูลหิลัก ได้้แก่ กลุ่มผู้บริหิาร กลุ่มครูและบุคลากรทัางการศึกษา กลุ่มนักเรียน กลุ่มคณ์ะกรรมการ 

วิทัยาลัย และกลุ่มประชั้าชั้นรอับวิทัยาลัย กลุ่มละ 3 คน รวมทัั�งสิ�นจัำานวน 15 คน ร่วมให้ิสัมภาษณ์์เสนอัแนะ 

แนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ และด้ำาเนินการย้นยันข้อัมูล 

ด้้วยวิธีีการสนทันากลุ่ม (Focus Group Discussion) โด้ยผู้ใหิ้ข้อัมูลหิลัก จัำานวน 7 คน จัากนั�น 

ตรวจัสอับและประเมินในด้้านความเป็นไปได้้ ความเหิมาะสม และความสอัด้คล้อังขอังข้อัมูลโด้ย 

ผู้ทัรงคุณ์วุฒิ จัำานวน 5 คน ได้้มาจัากการคัด้เล้อักแบบเจัาะจัง (Purposive Selection) ตามเกณ์ฑ์ิการคัด้เข้า 

ประกอับด้้วย 1) ผู้อัำานวยการสถานศึกษาสังกัด้สำานักงานคณ์ะกรรมการการอัาชีั้วศึกษา 2) มีประสบการณ์์ 

บริหิารสถานศึกษาตั�งแต่ 5 ปีขึ�นไป 3) จับการศึกษาระดั้บปริญญาโทัขึ�นไป

 เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััย

  1. แบบสอับถามมีลักษณ์ะเป็นแบบตรวจัสอับรายการ (Checklists) และแบบมาตราส่วน 

ประมาณ์ค่า (Rating Scale) 5 ระดั้บ แบ่งเป็น 3 ตอัน ดั้งนี� 

  ตอันทีั� 1 แบบสอับถามเกี�ยวกับข้อัมูลทัั�วไปขอังผู้ตอับแบบสอับถาม ลักษณ์ะแบบ 

สอับถามเป็นแบบตรวจัสอับรายการ (Checklists) 

  ตอันทีั� 2 แบบสอับถามความคิด้เหิ็น เกี�ยวกับสภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัย 

การอัาชีั้พับ่อัไร่ 5 ด้้าน ได้้แก่ การวางแผนอััตรากำาลัง การสรรหิาบุคลากร การธีำารงรักษาบุคลากร การพััฒนา 

บุคลากร และการใหิ้บุคลากรพั้นจัากงาน มีลักษณ์ะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า (Rating Scale)  

5 ระดั้บ 

  ตอันทีั� 3 แบบสอับถามความคิด้เห็ิน เกี�ยวกับปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัย 

การอัาชีั้พับ่อัไร่ 5 ด้้าน ได้้แก่ การวางแผนอััตรากำาลัง การสรรหิาบุคลากร การธีำารงรักษาบุคลากร 

การพััฒนาบุคลากร และการใหิ้บุคลากรพั้นจัากงาน มีลักษณ์ะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ์ค่า (Rating 

Scale) 5 ระดั้บ 

  ผู้วิจััยนำาแบบสอับถามเสนอัผู้เชีั้�ยวชั้าญ จัำานวน 5 ท่ัาน เพ้ั�อัตรวจัสอับความเทีั�ยงตรงเชิั้ง

เน้�อัหิา (Content Validity) โด้ยหิาค่าดั้ชั้นีความสอัด้คล้อังระหิว่างข้อัคำาถามและวัตถุประสงค์ (Index of 

item Objective Congruence : IOC) และคัด้เล้อักข้อัทีั�มีค่าเฉัลี�ยตั�งแต่ 0.50 ขึ�นไป ได้้จัำานวน 48 ข้อั 



104

                                                      ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

บัที่ความวิจั้ย 

มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.60 – 1.00 ถ้อัว่าใชั้้ได้้ ผู้วิจััยจึังนำาแบบสอับถามทีั�ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทัด้ลอังใชั้้  

(Try-out) กับกลุ่มทัด้ลอัง จัำานวน 30 คน และนำามาวิเคราะห์ิโด้ยใช้ั้ค่าสัมประสิทัธิี�สหิสัมพัันธ์ีขอังเพีัยร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหิว่างคะแนนรายข้อักับคะแนนรวม  

และคัด้เล้อักข้อัทีั�มีค่าอัำานาจัจัำาแนกตั�งแต่ 0.20 ขึ�นไป ได้้จัำานวน 48 ข้อั มีค่าอัำานาจัจัำาแนกรายข้อั 

อัยู่ระหิว่าง 0.41 – 0.70 ผู้วิจััยจึังนำาแบบสอับถามมาวิเคราะห์ิหิาความเช้ั้�อัมั�นขอังแบบสอับถามทัั�งฉับับ 

โด้ยการหิาค่าสัมประสิทัธิี�แอัลฟา (α  - Coefficient) ขอังครอันบาค ได้้ค่าความเช้ั้�อัมั�นทัั�งฉับับ เทั่ากับ 

0.96 มีความเหิมาะสมทีั�จัะใช้ั้สำาหิรับเก็บรวบรวมข้อัมูลต่อัไป

  2. แบบสัมภาษณ์์กึ�งโครงสร้างข้อัเสนอัแนะแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคล 

ขอังผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียซึื่�งเป็นผู้ให้ิข้อัมูลหิลัก

  3. แบบสรุปการสนทันากลุ่มขอังผู้ใหิ้ข้อัมูลหิลักสำาหิรับตรวจัสอับและย้นยันข้อัมูล 

จัากการสัมภาษณ์์

  4. แบบประเมินคุณ์ภาพัแนวทัางโด้ยผู้ทัรงคุณ์วุฒิ 

 การเก็บรวบรวมข้อัมูล

  การวิจััยครั�งนี�ผู้วิจััยได้้ด้ำาเนินการเก็บรวมรวมข้อัมูล ตามขั�นตอันดั้งนี�

   1. การเก็บรวบรวมข้อัมูลด้้วยแบบสอับถาม ผู้วิจััยทัำาหินังส้อัขอัอันุญาต 

เก็บรวบรวมข้อัมูลการวิจััยกับประชั้ากร โด้ยได้้รับแบบสอับถามกลับค้นมา จัำานวน 37 ฉับับ คิด้เป็น 

ร้อัยละ 100 ขอังประชั้ากรทัั�งหิมด้ และนำาข้อัมูลทีั�ได้้จัากแบบสอับถามมาตรวจัสอับและวิเคราะห์ิข้อัมูล

   2. การเก็บรวบรวมข้อัมูลจัากแบบสัมภาษณ์์ ผู้วิจััยติด้ต่อัผู้ใหิ้ข้อัมูลหิลัก 

เพ้ั�อัขอัความอันุเคราะห์ิ โด้ยกำาหินด้ วัน เวลา และสถานทีั�สำาหิรับการนัด้หิมายเข้าสัมภาษณ์์ และด้ำาเนินการ 

เก็บรวบรวมข้อัมูลด้้วยตนเอังและบันทึักข้อัมูลจัากการสัมภาษณ์์ แล้วนำาข้อัมูลมาวิเคราะห์ิเน้�อัหิา (Content 

Analysis) เพ้ั�อัสรุปเป็นแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

   3. การเก็บรวบรวมข้อัมูลจัากแบบสรุปการสนทันากลุ่ม ผู้วิจััยประสานผู้ให้ิข้อัมูล 

หิลักและจััด้เตรียมแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ทีั�ได้้จัาก 

การสัมภาษณ์์ เพ้ั�อัใหิ้ผู ้ร ่วมการสนทันากลุ่มย้นยันข้อัมูลการสัมภาษณ์์ (Data Confirmation) 

และด้ำาเนินการสนทันากลุ่มตามวัน เวลาและสถานทีั�ทีั�กำาหินด้ โด้ยผู้วิจััยวิเคราะหิ์ข้อัมูลจัากการสนทันา 

กลุ่ม และนำามาวิเคราะหิ์เน้�อัหิา (Content Analysis) เพ้ั�อัได้้เป็นแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิาร 

งานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ 
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 4. การเก็บรวบรวมข้อัมูลจัากแบบประเมินคุณ์ภาพั ผู้วิจััยคัด้เล้อักและประสานผู้ทัรงคุณ์วุฒิทีั�มี 

คุณ์สมบัติตามเกณ์ฑ์ิ และทัำาหินังส้อัขอัความอันุเคราะห์ิประเมินคุณ์ภาพัแนวทัาง โด้ยผู้วิจััยได้้รับแบบตอับรับ 

และแบบประเมินคุณ์ภาพัแนวทัางขอังผู้ทัรงคุณ์วุฒิทัั�ง 5 คน และนำาข้อัมูลทีั�ได้้มาวิเคราะห์ิข้อัมูล

 การวิเคราะห์ิข้อัมูล

 ผู้วิจััยด้ำาเนินการวิเคราะห์ิข้อัมูลการวิจััย ดั้งนี�

  1. วิเคราะหิ์ข้อัมูลทัั�วไปขอังผู้ตอับแบบสอับถาม โด้ยใชั้้ค่าความถี� (Frequency) 

และร้อัยละ (Percentage) แล้วนำาเสนอัเป็นตารางประกอับการบรรยาย

  2. วิเคราะหิ์เกี�ยวกับสภาพัและปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ 

โด้ยการหิาค่าเฉัลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (σ) โด้ยใช้ั้โปรแกรมวิเคราะห์ิสถิติสำาเร็จัรูป นำาเสนอั 

ผลการวิเคราะห์ิข้อัมูลในรูปตารางประกอับการบรรยาย

  3. วิเคราะห์ิคำาตอับในแบบสัมภาษณ์์เกี�ยวกับแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคล 

ขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ขอังผู้ให้ิข้อัมูลหิลัก  จัำานวน 15 คน โด้ยการวิเคราะห์ิเน้�อัหิา และแจักแจังความถี�

  4. วิเคราะห์ิผลการย้นยันข้อัมูลแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัย

การอัาชีั้พับ่อัไร่ จัากการสนทันากลุ่ม (Focus Group Discussion) ขอังผู้ใหิ้ข้อัมูลหิลัก จัำานวน 7 คน 

โด้ยการวิเคราะห์ิเน้�อัหิา

  5. วิเคราะหิ์ผลการตรวจัสอับและประเมินคุณ์ภาพัแนวทัางขอังผู้ทัรงคุณ์วุฒิ จัำานวน  

5 คน ด้้วยการหิาค่าเฉัลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โด้ยใช้ั้โปรแกรมวิเคราะห์ิสถิติสำาเร็จัรูป  

นำาเสนอัผลการวิเคราะห์ิข้อัมูลในรูปตารางประกอับการบรรยาย

5. ผลการวิจั้ย

 ข้อัสรุปทีั�ได้้จัากการวิจััยครั�งนี� เป็นข้อัค้นพับทีั�สอัด้คล้อังกับวัตถุประสงค์ขอังการวิจััยขั�นตอันขอัง 

การวิจััย โด้ยสามารถสรุปผลการวิจััยได้้ ดั้งนี�

 1. ผลการศึกษาสภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

ตาราง 1 ค่าเฉัลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน สภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ โด้ยรวม 

และรายด้้าน

สภาพัการบริหิารงานบุคคล
N = 37

µ σ อัันดั้บทีั� ระดั้บ

1.  การวางแผนอััตรากำาลัง

2.  การสรรหิาบุคลากร

4.28

4.53

0.68

0.41

2

1

มาก

มากทีั�สุด้



106

                                                      ปีทีี่� 1 ฉบัับัทีี่� 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

บัที่ความวิจั้ย 

สภาพัการบริหิารงานบุคคล
N = 37

µ σ อัันดั้บทีั� ระดั้บ

3.  การธีำารงรักษาบุคลากร

4.  การพััฒนาบุคลากร

5.  การให้ิบุคลากรพ้ันจัากงาน

3.89

4.21

4.23

0.68

0.52

0.46

5

4

3

มาก

มาก

มาก

รวม 4.20 0.46 มาก

 จัากตาราง 1 แสด้งว่าสภาพัการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชั้ีพับ่อัไร่ โด้ยรวม 

อัยู่ในระด้ับมาก (µ = 4.20) เม้�อัพิัจัารณ์ารายด้้าน พับว่าส่วนใหิญ่อัยู่ในระด้ับมาก เรียงตามค่าเฉัลี�ย 

จัากมากไปหิาน้อัย 3 อัันด้ับ ค้อั ด้้านการสรรหิาบุคลากร (µ = 4.53) ด้้านการวางแผนอััตรากำาลัง  

(µ = 4.28) และด้้านการให้ิบุคลากรพ้ันจัากงาน (µ = 4.23) 

 2. ผลการศึกษาปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่

ตาราง 2 ค่าเฉัลี�ยส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ 

โด้ยรวมและรายด้้าน

สภาพัการบริหิารงานบุคคล
N = 37

µ σ อัันดั้บทีั� ระดั้บ

1.  การวางแผนอััตรากำาลัง

2.  การสรรหิาบุคลากร

3.  การธีำารงรักษาบุคลากร

4.  การพััฒนาบุคลากร

5.  การให้ิบุคลากรพ้ันจัากงาน

2.03

1.84

2.55

2.06

1.99

0.46

0.41

0.46

0.43

0.46

3

5

1

2

4

น้อัย

น้อัย

ปานกลาง

น้อัย

น้อัย

รวม 2.13 0.34 น้อัย

 จัากตาราง 2 แสด้งว่า ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ โด้ยรวม 

อัยู่ในระด้ับน้อัย (µ = 2.13) เม้�อัพิัจัารณ์ารายด้้าน พับว่าส่วนใหิญ่อัยู่ในระด้ับน้อัย เรียงตามค่าเฉัลี�ย 

จัากมากไปหิาน้อัย 3 อัันด้ับ ค้อั ด้้านการธีำารงรักษาบุคลากร (µ = 2.55) ด้้านการพััฒนาบุคลากร  

(µ = 2.06) และด้้านการวางแผนอััตรากำาลัง (µ = 2.03) 
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 3. ผลการศึกษาแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ สรุปได้้ด้งันี�

  3.1 ด้้านการวางแผนอััตรากำาลังมีแนวทัางการแก้ปัญหิา ดั้งนี�

   1) วิทัยาลัยควรวเิคราะห์ิอััตรากำาลังจัากปรมิาณ์งานทีั�ต้อังปฏิิบัติเพ้ั�อัให้ิเพัยีงพัอั 

กับภาระงานจัริง 2) วิทัยาลัยควรวางแผนอััตรากำาลังใหิ้เหิมาะสมกับงบประมาณ์ทีั�จััด้ตั�งไว้ในแผนปฏิิบัติ 

การประจัำาปี 

  3.2 ด้้านการสรรหิาบุคลากรมีแนวทัางการแก้ปัญหิา ดั้งนี�

   1) วิทัยาลัยควรประชั้าสัมพัันธี์การรับสมัครตำาแหิน่งงานด้้วยชั้่อังทัาง 

ทีั�หิลากหิลาย 2) วิทัยาลัยควรกำาหินด้คุณ์สมบัติขอังผู้สมัครใหิ้มีคุณ์วุฒิตรงกับตำาแหิน่งงานหิร้อัสาขา 

วิชั้าทีั�สอัน 3) วิทัยาลัยควรมีกระบวนการรับสมัครบุคลากรอัย่างโปร่งใส

  3.3 ด้้านการธีำารงรักษาบุคลากร มีแนวทัางการแก้ปัญหิา ดั้งนี�

   1) วิทัยาลัยควรเพิั�มเงินเด้้อันหิร้อัค่าครอังชีั้พัใหิ้กับลูกจั้างชัั้�วคราวอัย่าง 

เหิมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจั 2) วิทัยาลัยควรมีการยกย่อังชั้มเชั้ยหิร้อัมอับรางวัลแก่บคุลากรทีั�ปฏิิบติังาน 

ดี้เด้่นหิร้อัประสบผลสำาเร็จั 3) วิทัยาลัยควรจััด้สวัสดิ้การอัย่างเหิมาะสมใหิ้กับบุคลากร 4) ผู้บริหิาร 

ควรมีคุณ์ธีรรมและจัริยธีรรม

  3.4 ด้้านการพััฒนาบุคลากรมีแนวทัางการแก้ปัญหิา ดั้งนี�

   1) วิทัยาลัยควรส่งเสริมใหิ้ครูได้้รับการพััฒนาทัั�งด้้านพัุทัธิีพิัสัยและด้้าน 

คุณ์ธีรรม 2) วิทัยาลัยควรให้ิบุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอัความต้อังการในการพััฒนาตนเอัง 3) วิทัยาลัย

ควรมีการติด้ตามผลการพััฒนาตนเอังขอังบุคลากรอัย่างเป็นรูปธีรรม 4) วิทัยาลัยควรวิเคราะหิ์นโยบาย 

จัากต้นสังกัด้เพ้ั�อัส่งบุคลากร  เข้ารับการพััฒนาให้ิสอัด้คล้อังกัน

  3.5 ด้้านการให้ิบุคลากรพ้ันจัากงาน มีแนวทัางการแก้ปัญหิา ดั้งนี�

   1) วิทัยาลัยควรกำาหินด้กฎระเบียบวินัยและข้อัปฏิิบัติขอังสถานศึกษา 

เป็นลายลักษณ์์อัักษรให้ิบุคลากรได้้ยึด้ถ้อัปฏิิบัติ 2) วิทัยาลัยควรมีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการเพ้ั�อัพิัจัารณ์า 

โทัษอัย่างเป็นธีรรมในกรณ์ีทีั�บุคลากรกระทัำาผิด้กฎระเบียบ 3) ผู้บริหิารควรตักเต้อันเบ้�อังต้นเม้�อัพับว่า 

บุคลากรอัาจัจัะกระทัำาผิด้กฎระเบียบ 4) วิทัยาลัยควรใหิ้บุคลากรได้้เรียนรู้งานอ้ั�นนอักจัากงานทีั�ตน 

รับผิด้ชั้อับ เพ้ั�อัให้ิสามารถทัำาหิน้าทีั�แทันกันกรณี์มีผู้พ้ันจัากงานกะทัันหัิน 

 4. ผลการประเมินแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่  

สรุปได้้ว่าแนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ มีระดั้บคุณ์ภาพั 

อัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้ ทุักด้้าน เรียงตามค่าเฉัลี�ยจัากมากไปหิานอ้ัย ค้อั ด้้านความเหิมาะสม ( X = 4.80, 

S.D.= 0.03) ด้้านความสอัด้คล้อัง ( X= 4.78, S.D.= 0.15) และด้้านความเป็นไปได้้ ( X= 4.69, S.D.= 

0.05)
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6. การอภิปรายผลการวิจั้ย

 1. สภาพัการบรหิิารงานบคุคลขอังวทิัยาลัยการอัาชั้พีับ่อัไร่ โด้ยรวมอัยู่ในระด้บัมาก เม้�อัพิัจัารณ์า 

รายด้้านพับว่า ส่วนใหิญ่อัยู่ในระดั้บมาก ทัั�งนี�อัาจัเป็นเพัราะผู้บริหิารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจั  

และตระหินักถึงความสำาคัญขอังการบริหิารงานบุคคลในสถานศึกษา สอัด้คล้อังกับงานวิจััย 

ขอัง พััฒนกูล สุขสานติ� [6] ได้้วิจััยเร้�อังการศึกษาการบริหิารงานบุคคลขอังผู้บริหิารสถานศึกษา 

เคร้อัข่ายการจััด้การศึกษาศรีณ์รงค์ 2 ผลการวิจััยพับว่า การบริหิารงานบุคคลขอังผู้บริหิารสถานศึกษา 

เคร้อัข่ายการจััด้การศึกษาศรีณ์รงค์ 2 โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บมาก และสอัด้คล้อังกับ ว่าทีั�ร้อัยตรีกิตติ  อันุวัฒน์ 

[7] ได้้วิจััยเร้�อัง ความต้อังการจัำาเป็นขอังการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยพัณิ์ชั้ยการบางนา 

ตามหิลักธีรรมาภิบาล ผลการวิจััยพับว่า สภาพัปัจัจุับันขอังการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัย 

พัณิ์ชั้ยการบางนาตามหิลักธีรรมาภิบาล  ในภาพัรวมมีการปฏิิบัติอัยู่ในระดั้บมาก

 2. ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ โด้ยรวมอัยูใ่นระดั้บน้อัย เม้�อัพิัจัารณ์า 

รายด้้านพับว่า ส่วนใหิญ่อัยู่ในระด้ับน้อัยทัั�งนี�อัาจัเป็นเพัราะผู้บริหิารสถานศึกษามีการบริหิารงานบุคคล 

โด้ยยดึ้ปฏิิบัติตามระเบียบต่าง ๆ  ขอังต้นสังกัด้อัย่างเคร่งครัด้ และมีการสร้างความตระหินักให้ิกับบุคลากร 

ทุักคน สอัด้คล้อังกับ ศิรินภาวรรณ์  ทุัมคำา [8] ได้้วิจััยเร้�อัง การศึกษาสภาพัและปัญหิาการบริหิาร 

งานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด้สำานักงานเขตพั้�นทีั�การศึกษาประถมศึกษาพัระนครศรีอัยุธียา เขต 1 

ผลการวิจััยพับว่า ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลในสถานศึกษา โด้ยภาพัรวมมีปัญหิาอัยู่ในระดั้บน้อัย 

และสอัด้คล้อังกับฐิติยา ปทุัมราษฎร์ [9] ได้้วิจััยเร้�อัง สภาพัและปัญหิาการบริหิารงานบุคคล 

ในสถานศึกษาขั�นพ้ั�นฐานสังกัด้สำานักงานเขตพ้ั�นทีั�การศึกษาประถมศึกษาอุับลราชั้ธีานี เขต 5 ทัั�งภาพัรวม

และรายด้้านมีปัญหิาอัยูใ่นระดั้บน้อัย

 3. แนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ ผลการวิจััยพับว่า  

  1) ด้้านการวางแผนอััตรากำาลัง วิทัยาลัยควรวิเคราะหิ์อััตรากำาลังจัากปริมาณ์งาน 

ทีั�ต้อังปฏิิบัติ เพ้ั�อัใหิ้เพีัยงพัอักับภาระงานจัริงและควรวางแผนอััตรากำาลังใหิ้เหิมาะสมกับงบประมาณ์ 

ทีั�จััด้ตั�งไว้ในแผนปฏิิบัติการประจัำาปี สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอัง ยุวดี้  สุด้สายเนตร [10] ได้้ศึกษาแนวทัาง 

การบริหิารงานบุคคลตามแบบแผนพัฤติกรรมตามจัรรยาบรรณ์วิชั้าชีั้พัผู้บริหิารสถานศึกษา ในโรงเรียน 

สังกัด้สำานักงานเขตพ้ั�นทีั�การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการศึกษาพับว่า ด้้านการวางแผนอััตรา 

กำาลังและการกำาหินด้ตำาแหิน่ง ควรจััด้หิาข้อัมูลสารสนเทัศและสำารวจัความคิด้เห็ินขอังผู้ทีั�เกี�ยวข้อัง 

เพ้ั�อัประกอับการพัิจัารณ์าความต้อังการอััตรากำาลังคน เพ้ั�อัวางแผนอััตรากำาลังใหิ้เหิมาะสมกับภาระงาน 

และใชั้้หิลักคุณ์ธีรรมในการพิัจัารณ์าผลงาน จััด้ใหิ้มีการเผยแพัร่ผลงานขอังบุคลากรทีั�มีผลงานดี้เด้่น 

ให้ิสาธีารณ์ชั้นรับรู้
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  2) ด้้านการสรรหิาบุคลากร วิทัยาลัยควรประชั้าสัมพัันธี์การรับสมัครตำาแหิน่งงานด้้วย 

ชั้่อังทัางทีั�หิลากหิลาย ควรกำาหินด้คุณ์สมบัติขอังผู้สมัครใหิ้มีคุณ์วุฒิตรงกับตำาแหิน่งงานหิร้อัสาขาวิชั้า 

ทีั�สอันและควรมีกระบวนการรับสมัครบุคลากรอัย่างโปร่งใส สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอัง จัารุวรรณ์  นรพัรม 

[11] ได้้ศึกษาสภาพัปัญหิาและแนวทัางแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังผู้บริหิารสถานศึกษา  

สังกัด้สำานักงานเขตพ้ั�นทีั�การศึกษาประถมศึกษานครราชั้สีมา เขต 1 ผลการศึกษาพับว่า ด้้านการสรรหิา 

และบรรจุัแต่งตั�ง ค้อั ยึด้ตามกฎระเบียบว่าด้้วยการสรรหิาและบรรจุัแต่งตั�งใหิ้เป็นไปตามเกณ์ฑิที์ั�กำาหินด้  

ใช้ั้ระบบธีรรมาภิบาลให้ิสามารถตรวจัสอับความโปร่งใสได้้ทุักขั�นตอัน

  3) ด้้านการธีำารงรักษาบุคลากร วิทัยาลัยควรเพิั�มเงินเด้้อันหิร้อัค่าครอังชั้ีพัใหิ้กับลูกจั้าง 

ชัั้�วคราวอัย่างเหิมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจั ควรมีการยกย่อังชั้มเชั้ยหิร้อัมอับรางวัลแก่บุคลากรทีั�ปฏิิบัติ 

งานดี้เด่้นหิร้อัประสบผลสำาเร็จั วิทัยาลัยควรจััด้สวัสดิ้การอัย่างเหิมาะสมให้ิกับบุคลากร และผู้บริหิารควร

มีคุณ์ธีรรมและจัริยธีรรม สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอัง ชั้นิด้าภา  ปลั�งกลาง [12] ได้้วิจััยเร้�อัง การบริหิาร 

งานบุคคลขอังโรงเรียนขยายโอักาสทัางการศึกษา สังกัด้สำานักงานเขตพ้ั�นทีั�การศึกษาประถมศึกษา 

ในจัังหิวัด้นครราชั้สีมา ผลการวิจััยพับว่า ด้้านการธีำารงรักษาบุคลากรผู้อัำานวยการโรงเรียนขยายโอักาส 

ทัางการศึกษาควรมีการให้ิบำาเหิน็จั ความดี้ความชั้อับ เช่ั้น การให้ิเงินโบนัส เลี�ยงอัาหิารกลางวัน มีบ้านพััก 

การกล่าวคำายกย่อังชั้มเชั้ย พัร้อัมทัั�งการสนับสนุนเม้�อับุคลากรมีผลงานดี้เด้่น สอัด้คล้อังกับ Beall [13]  

ได้้ศึกษาการบริหิารเชิั้งกลยุทัธ์ีขอังโรงเรียนเอักชั้น การสรรหิาครู ค่าตอับแทันครู การพััฒนาครูและระยะ 

เวลาการอัยู่ในอังค์กรขอังครูขอังมหิาวิทัยาลัยโคลัมเบีย ผลการวิจััยพับว่า ค่าตอับแทันมีผลกระทับ 

ต่อัความพึังพัอัใจัขอังครู และคณ์ะกรรมการโรงเรียนควรจัะบริหิารระบบค่าตอับแทันใหิ้บรรลุพัันธีกิจั 

และปรัชั้ญาโรงเรียน

  4) ด้้านการพััฒนาบุคลากร วิทัยาลัยควรส่งเสริมใหิ้ครูได้้รับการพััฒนาทัั�งด้้านพุัทัธิีพิัสัย 

และด้้านคุณ์ธีรรม ควรให้ิบคุลากรมีส่วนร่วมในการเสนอัความต้อังการในการพััฒนาตนเอัง ควรมีการติด้ตาม           

ผลการพััฒนาตนเอังขอังบุคลากรอัย่างเป็นรูปธีรรม และวิทัยาลัยควรวิเคราะหิ์นโยบายจัากต้นสังกัด้ 

เพ้ั�อัส่งบุคลากรเข้ารับการพััฒนาใหิ้สอัด้คล้อังกัน สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอัง ณั์ฐวุฒิ  เอีั�ยมแจัง [14]  

ได้้ศึกษาสภาพัและแนวทัางการบรหิิารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด้อังค์กรปกครอังส่วนท้ัอังถิ�น จัังหิวัด้สุโขทััย 

ผลการศึกษาพับว่า ด้้านการพััฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนปรับปรุงบุคลากรใหิ้มีประสิทัธิีภาพั  

ควรมีการวางแผนเพ้ั�อัใหิ้การทัำางานขอังบุคลากรเกิด้ประโยชั้น์สูงสุด้ มีการใชั้้ข้อัมูลสารสนเทัศ 

ทีั�เป็นปัจัจุับันในการบริหิารงานบุคคล 

  5) ด้้านการใหิ้บุคลากรพั้นจัากงาน วิทัยาลัยควรกำาหินด้กฎระเบียบวินัยและข้อัปฏิิบัติ 

ขอังสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์์อัักษรใหิ้บุคลากรได้้ยึด้ถ้อัปฏิิบัติ ควรมีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการ 

เพ้ั�อัพิัจัารณ์าโทัษอัย่างเป็นธีรรมในกรณี์ทีั�บุคลากรกระทัำาผิด้กฎระเบียบผู้บริหิารควรตักเต้อันเบ้�อังต้น
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เม้�อัพับว่าบุคลากรอัาจัจัะกระทัำาผิด้กฎระเบียบ และควรใหิ้บุคลากรได้้เรียนรู้งานอ้ั�นนอักจัากงานทีั�ตน 

รับผิด้ชั้อับ เพ้ั�อัใหิ้สามารถทัำาหิน้าทีั�แทันกันกรณี์มีผู้พั้นจัากงานกะทัันหัิน สอัด้คล้อังกับงานวิจััยขอัง  

ปัด้สุมา เสตะพัันธี์ [15] ได้ศึ้กษาแนวทัางการบริหิารงานบุคคลในสถานศึกษาขนาด้เล็ก สังกัด้สำานักงาน 

เขตพ้ั�นทีั�การศึกษาประถมศึกษากาญจันบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพับว่า ด้้านการใหิ้บุคลากรพั้นจัากงาน 

ผู้บริหิาร สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจัเกี�ยวกับกฎหิมาย ระเบียบ ข้อับังคับขอังข้าราชั้การครู  

เพ้ั�อัใหิ้บุคลากรในสถานศึกษาไม่ประพัฤติผิด้วินัยข้าราชั้การครู และผู้บริหิารสถานศึกษาและครูร่วมกัน 

กำากับ ดู้แลบุคลากรในสถานศกึษาให้ิปฏิิบัติตนอัยา่งถูกต้อังตามกฎหิมาย ระเบยีบ ข้อับังคับ เพ้ั�อัหิลกีเลี�ยง 

การประพัฤติผิด้วินัยข้าราชั้การครู โด้ยด้ำาเนินการตักเต้อัน แนะนำาในการกระทัำาทีั�ผิด้

 4. ประเมนิแนวทัางการแก้ปัญหิาการบรหิิารงานบคุคลขอังวทิัยาลัยการอัาชั้พีับ่อัไร่ ได้้ข้อัสรปุดั้งนี� 

แนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ มีระดั้บคุณ์ภาพัอัยู่ในระดั้บ 

มากทีั�สุด้ ค้อั ด้้านความเหิมาะสม ด้้านความสอัด้คล้อัง และด้้านความเป็นไปได้้ ทัั�งนี�อัาจัเป็นเพัราะแนวทัาง 

การแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลในด้้านต่าง ๆ ได้้จัากการศึกษาและวิเคราะหิ์ข้อัมูลจัากสภาพั 

และปัญหิาในปัจัจุับัน และด้ำาเนินการเก็บข้อัมูลจัากการสัมภาษณ์์ผู้มีส่วนได้้ส่วนเสียทุักกลุ่ม และมีการ 

ย้นยันข้อัมูลโด้ยจััด้ประชุั้มสนทันากลุ่ม แล้วจึังสรุปเป็นแนวทัางการแก้ปัญหิาทีั�มีความเป็นไปได้้ 

มีความเหิมาะสม และมีความสอัด้คล้อัง นอักจัากนั�นแล้วยังมีผู้ทัรงคุณ์วุฒิทีั�ประเมินคุณ์ภาพัแนวทัาง 

ซึื่�งประกอับด้้วย ผู้บริหิารสถานศึกษาสังกัด้สำานักงานคณ์ะกรรมการการอัาชั้วีศึกษา ซึื่�งมีความรู้ความสามารถ 

ในการบริหิารงานบุคคลเป็นอัย่างดี้ เม้�อัเห็ินข้อัมูลขอังแนวทัางการแก้ปัญหิาจึังสามารถประเมินอัอักมา 

ได้้ว่า แนวทัางการแก้ปัญหิาการบริหิารงานบุคคลขอังวิทัยาลัยการอัาชีั้พับ่อัไร่ทัั�ง 5 ด้้าน ทีั�ผู้วิจััยวิเคราะห์ิ 

มีความเป็นไปได้้ มีความเหิมาะสม และมีความสอัด้คลอ้ัง อัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้ ซึื่�งสอัด้คล้อังกับงานวิจััย 

ขอัง ประภัสสร์พัร  วันธีนานันต์ [16] ได้้วิจััยเร้�อัง แนวทัางพััฒนาการบริหิารงานบุคคลเพ้ั�อัรอังรับ 

การกระจัายอัำานาจัทัางการศึกษาขอังผู้บริหิารสถานศึกษา สังกัด้สำานักงานเขตพ้ั�นทีั�การศึกษาตาก เขต 2 

ผลการวิจััยพับว่า การประเมินความเหิมาะสมขอังแนวทัางโด้ยผู้เชีั้�ยวชั้าญ อัยู่ในระดั้บมากทีั�สุด้ทัั�ง 5 ด้้าน

7. ข้อเสนอแนะจ้ากการวิจั้ย

 ข้อัเสนอัแนะในการนำาผลการวิจััยไปใช้ั้

  1. ผู้บริหิารสถานศึกษาควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจัแก่บุคลากรทุักคน เพ้ั�อัสร้าง 

ความร่วมม้อัในการแก้ปัญหิาร่วมกัน และมีการจััด้ทัำาคู ่ม้อัการบริหิารงานบุคคลขอังสถานศึกษา 

เพ้ั�อัให้ิมีแนวปฏิิบัติทีั�ชัั้ด้เจัน

  2. ผู้บริหิารสถานศึกษาควรวางแผนอััตรากำาลังโด้ยคำานึงถึงปริมาณ์งานในปัจัจุับัน 

และอันาคตรวมทัั�งหิาแนวทัางเพิั�มงบประมาณ์ขอังสถานศึกษา เชั้่น การเพิั�มปริมาณ์ผู้เรียนโด้ยใชั้้ 

การแนะแนวเชิั้งรุกในโรงเรียนขยายโอักาส เพ้ั�อัให้ิได้้รับจััด้สรรงบประมาณ์รายหัิวเพิั�มขึ�น เป็นต้น
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 ข้อัเสนอัแนะเพ้ั�อัการวิจััยครั�งต่อัไป

  1. ควรศึกษาการพััฒนารูปแบบการบริหิารงานบุคคลขอังสถานศึกษาเพ้ั�อัสร้างรูปแบบ 

การบริหิารงานบุคคลขอังสถานศึกษาทีั�สามารถนำาไปใช้ั้จัริง

  2. ควรศึกษาปัจัจััยเชิั้งสาเหิตุทีั�ส ่งผลต่อัการบริหิารงานบุคคลขอังสถานศึกษา  
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การจั้ดการเรียนรู้โดยใช้ีเกมเป็นฐานเพืิ�อพัิฒนาทัี่กษะการพูิดภาษาญี�ปุ่นของนักศึึกษา

ชัี�นประกาศึนียบััตรวิชีาชีีพิชัี�นสูง (ต่อเนื�อง 5 ปี)

Game-Based Learning Management To Improve Japanese Speaking Skills Of Higher 

Vocational Certificate Students (5 Years Continuing Education)

ภัทัร์ธีราด้ล  ผลประทีัปสุริยา

Pattharadon Polprateepsuriya

บัที่คัดย่อ

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อัใหิ้นักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) 

วิทัยาลัยเทัคโนโลยฐีานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบรีุ) อัำาเภอัพัานทัอัง จัังหิวดั้ชั้ลบรีุ มีทัักษะทัางการพัดู้ภาษาญี�ปุ�น 

เพิั�มมากขึ�น กลุ่มตัวอัย่างเป็นนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)  จัำานวน 20 คน 

ใช้ั้ระยะเวลาในการทัด้ลอัง 2  สัปด้าห์ิ สัปด้าห์ิละ 3 ชัั้�วโมง รวม 6 ชัั้�วโมง เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการทัด้ลอัง 

และเก็บรวบรวมข้อัมูลโด้ยใช้ั้เกม  ค้อั 1 ) แผนการเรียน 2) แบบทัด้สอับ  สถิติทีั�ใช้ั้ในการวิเคราะห์ิข้อัมูล

ค่าร้อัยละ ค่าเฉัลี�ย t –test  แบบ dependent ผลการวิจััยพับว่า

  1. คะแนนเฉัลี�ยก ่อันเรียนเทั ่ากับ 6.10 และคะแนนเฉัลี�ยหิลังเรียน 17.85  

คะแนนเฉัลี�ยเพิั�มขึ�น 11.65 เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายบุคคลพับว่านักศึกษาได้้คะแนนเพิั�มขึ�นทุักคน 

(คะแนนความก้าวหิน้า) ตั�งแต่  +9 ถึง +15  คะแนน  แสด้งว่านักเรียนทีั�เรียนโด้ยแผนการจััด้การเรียนรู้ 

แบบใช้ั้เกมมีการพััฒนาทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นสูงขึ�น

  2. หิลังการเรียนโด้ยใชั้้เกมนักศึกษามีทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ �นสูงกว่าก่อันเรียน 

อัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05 นั�นแสด้งว่าการเรียนโด้ยใชั้้เกมทัำาใหิ้นักศึกษามีทัักษะการพูัด้ 

ภาษาญี�ปุ�นสูงขึ�น 

คำาสำาคัญ : ความคิด้สร้างสรรค์ กระบวนการจััด้การเรียนรู้ วิชั้าสามัญ ผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรม

Abstracts

 The purposes of this research were to 1) compare Japanese speaking skill of  

Higher Certificate students (5 year Continuing Education) of the college of Science Base 

Technology (Chonburi), Phanthong District, Chonburi Province 2) compare Japanese  

speaking skill of the students after learning with 70% criteria. Sample groups were 
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20 Higher Certificate students (5 year Continuing Education), The trial took 2 weeks, 3 hours 

each week, totally 3 hours. The tools used for the trial and data collection were 1) Game 

Based lesson plans and 2) Japanese speaking skill test.

 The research results revealed  that 

  1) The pretest mean scores were 6.10, while the post test mean scores 

were 17.18, accounted for the increase of mean scores by 11.65. In consideration of  

individual student, it was found that all students got increased scores (Progress scores), 

from +9 to +15 points, This indicated that students who studied using Game Based  lesson 

plan had higher Japanese speaking skills. 

  2) After learning using Game Based lesson plans, the students, Japanese 

speaking skills were statistically significantly  higher than before at .05 level, indicating that 

the Game Based lesson plans improved students Japanese speaking skills.

Keywords : Creative thinking, Learning process, Common subject, Technician learner

1.บัที่นำา

 ในสังคมโลกปัจัจุับันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทัศมีความสำาคัญและจัำาเป็นอัย่างยิ�งในชีั้วิต 

ประจัำาวัน เน้�อังจัากเป็นเคร้�อังม้อัสำาคัญในการติด้ต่อัส้�อัสาร การศึกษา การแสวงหิาความรู ้ 

การประกอับอัาชั้ีพั การสร้างความเข้าใจัเกี�ยวกับวัฒนธีรรมและวิสัยทััศน์ขอังชุั้มชั้นโลกและตระหินัก 

ถึงความหิลากหิลายทัางวัฒนธีรรมและมุมมอังขอังสังคมโลกนำามาซึื่�งมิตรไมตรีและความร่วมม้อั 

กับประเทัศต่าง ๆ ชั้่วยพััฒนาผู้เรียนใหิ้มีความเข้าใจัตนเอังและผู้อ้ั�นดี้ขึ�น เรียนรู้และเข้าใจัความแตกต่าง 

ขอังภาษาและวัฒนธีรรม ขนบธีรรมเนียม ประเพัณี์ การคิด้ สังคม เศรษฐกิจั การเม้อัง การปกครอัง  

มีเจัตคติทีั�ดี้ต่อัการใชั้้ภาษาต่างประเทัศ และใชั้้ภาษาต่างประเทัศเพ้ั�อัการส้�อัสารได้้รวมทัั�งเข้าถึง 

อังค์ความรู้ต่าง ๆ ได้้ง่ายและกว้างขึ�น และมีวิสัยทััศน์ในการด้ำาเนินชีั้วิตภาษาต่างประเทัศทีั�เป็นสาระ 

การเรียนรู้พ้ั�นฐานซึื่�งกำาหินด้ใหิ้เรียนตลอัด้หิลักสูตรการศึกษาขั�นพ้ั�นฐาน ค้อั ภาษาอัังกฤษส่วนภาษา 

ต่างประเทัศอ้ั�น เชั้่น ภาษาฝึรั�งเศส เยอัรมัน ญี�ปุ�น อัาหิรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทัศเพ้ั�อันบ้าน 

หิร้อัภาษาอ้ั�น ๆ  ให้ิอัยูใ่นดุ้ลยพิันิจัขอังสถานศึกษาทีั�จัะจััด้ทัำารายวิชั้าและจััด้การเรียนรู้ตามความเหิมาะสม 

(สำานักวิชั้าการ และมาตรฐานการศึกษา, 2551) 

 กระแสโลกาภิวัตน์ หิร้อัการขับเคล้�อันทัางเศรษฐกิจัและสังคมตามวิวัฒนาการขอังโลก ซึื่�งเป็น 

ส่วนหินึ�งทีั�ผลักดั้นให้ิเกิด้การกระตุ้นทัางเศรษฐกจิั วัฒนธีรรมและสังคมในด้้านบวกทัำาให้ิผู้คนทัั�วทุักมุมโลก
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สามารถติด้ต่อัส้�อัสารและสร้างสัมพัันธีภาพักันได้้อัย่างรวด้เร็ว ทัั�งในด้้านการเม้อัง เศรษฐกิจั สังคม 

การศึกษาและวัฒนธีรรม โด้ยภาษาเป็นเคร้�อังม้อัทีั�สำาคัญทีั�ใชั้้เช้ั้�อัมโยงและเปิด้โอักาสใหิ้มนุษย์แสวงหิา 

ความรู้ได้้ทุักทิัศทัาง ภาษาญี�ปุ�นเป็นภาษาทัางการทีั�เป็นทีั�ยอัมรับขอังสหิประชั้าชั้าติ และเป็นภาษาสากล 

มีผู้ใช้ั้ในฐานะเจ้ัาขอังภาษาเป็นจัำานวนถึง 1 ใน 6 ขอังประชั้ากรโลก กล่าวค้อั มากกว่าหินึ�งพัันสามร้อัยล้านคน 

ภาษาญี�ปุ�นจึังนับว่าเป็นภาษาซึื่�งมีผู้ใชั้้กันมากทีั�สุด้ ประเทัศไทัยและสาธีารณ์รัฐประชั้าชั้นญี�ปุ�นได้้ติด้ต่อั 

ค้าขายและมีความสัมพัันธ์ีทัางการทูัตมากว่า 30 ปี ประชั้าชั้นขอังทัั�งสอังประเทัศมีความใกล้ชิั้ด้สนิทัสนม 

มีการไปมาหิาสู่กันตลอัด้เวลา ดั้งนั�นควรส่งเสริมและเปิด้โอักาสใหิ้ชั้าวไทัยได้้ศึกษาภาษาญี�ปุ �น  

มีความสามารถในการใชั้้ภาษาญี�ปุ�นในการส้�อัสารกับชั้าวญี�ปุ�นอัย่างมีประสิทัธิีภาพั และส่งเสริมการเรียน 

การสอันภาษาญี�ปุ�นใหิ้แพัร่หิลายในประเทัศไทัย อัันจัะเป็นการเสริมสร้างความสัมพัันธี์ระหิว่างทัั�งสอัง 

ประเทัศให้ิกระชัั้บยิ�งขึ�น (สำานักยุทัธีศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอันภาษาญี�ปุ�นในประเทัศไทัย, 2553)

 สำาหิรับในประเทัศไทัยนั�น ขณ์ะนี�มีความเจัริญก้าวหิน้า และพััฒนาด้้านเศรษฐกิจัด้้วยการติด้ต่อั 

ค้าขายกับต่างประเทัศมากขึ�น ประชั้าชั้นจัะต้อังมีความรู้ความสามารถในด้้านภาษาซึื่�งจัำาเป็นต้อังใช้ั้ในการ

ติด้ต่อัส้�อัสาร ภาษาญี�ปุ�นเป็นภาษาสากลภาษาหินึ�งทีั�มีการใชั้้อัย่างแพัร่หิลายในหิลายประเทัศทีั�มีความ 

เจัริญทัางด้้านอุัตสาหิกรรม จึังมีความจัำาเป็นต้อังศึกษาภาษาญี�ปุ�นให้ิกว้างขวางขึ�น และประเทัศไทัยได้้ให้ิ

ความสำาคัญต่อันโยบายส่งเสริมการท่ัอังเทีั�ยว และมีปัญหิาการขาด้แคลนบุคลากรทีั�มีความรู้ความสามารถ

ด้้านภาษาญี�ปุ�น เพ้ั�อันำาเทีั�ยวและแนะนำาวัฒนธีรรมอัันด้ีงามขอังประเทัศไทัย (สำานักงานคณ์ะกรรมการ 

การศึกษาเอักชั้น 2553:33)

 จัากความสำาคัญดั้งกล่าว จึังเช้ั้�อัมโยงถึงการจััด้การเรียนการสอันทีั�สามารถพััฒนาผู้เรียนใหิ้เกิด้ 

ผลสัมฤทัธิี�ในการเรียนวิชั้าภาษาญี�ปุ�น โด้ยแนวการจััด้การเรียนการสอันทีั�มีความน่าสนใจัวิธีีหินึ�งก็ค้อั  

การสอันโด้ยใช้ั้เกมประกอับการสอันพับว่า การใช้ั้เกมในการสอันจัะช่ั้วยให้ินักเรียนได้้ความรู้ เกิด้ความสนุก 

สนานและยังมีประโยชั้น์ในการชัั้กจูังใหิ้เกิด้ความสนใจัในบทัเรียน เข้าใจับทัเรียนได้้ด้ีขึ�นและมีโอักาส 

ได้้ฝึึกทัักษะทัางภาษาเพิั�มขึ�น นอักจัากนี�ยังทัำาใหิ้สนุกกับการเรียนภาษาโด้ยการใชั้้เกมประกอับการสอัน 

เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนทีั�สนุกสนานมีชีั้วิตชีั้วาไม่ใชั้่บรรยากาศขอังความเคร่งเครียด้จันทัำาใหิ้ 

นักเรียนเบ้�อัหิน่ายต่อัการเรียน จัะรู้สึกว่าไม่เป็นการบังคับมากเกินไปแต่จัะสามารถเรียนรู้และจัด้จัำา 

ได้้อัย่างเป็นธีรรมชั้าติ อีักทัั�งเกมยังชั้่วยใหิ้จัำาคำาศัพัทั์ได้้ดี้ขึ�น เพัราะยังสามารถใชั้้เกมสำาหิรับเป็นการ 

ทับทัวนคำาศัพัท์ัได้้อีักด้้วย (วัลภาภรณ์์  คงถาวร 2539 : 83)

    ผู้วิจััยในฐานะทีั�เป็นครูสอันภาษาญี�ปุ�นวิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี)  

จึังสนใจัทีั�จัะทัด้ลอังสอันภาษาญี�ปุ �นด้้วยการสอันโด้ยใชั้้เกมเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ �น 

ขอังนักศึกษาชั้ั�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) วิทัยาลัยเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) 

อัำาเภอัพัานทัอัง จัังหิวัด้ชั้ลบุรี โด้ยหิวังว่าจัะช่ั้วยให้ินักศึกษามีทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นทีั�สูงขึ�น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจั้ย

 1. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 

ปี) ก่อันและหิลังได้้รับการสอันโด้ยใช้ั้เกม

 2. เพ้ั�อัเปรียบเทีัยบทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 

ปี) ทีั�ได้้รับการสอันโด้ยใช้ั้เกมกับเกณ์ฑ์ิร้อัยละ 70

3. กรอบัแนวคิดในการวิจั้ย

    กรอับแนวคิด้

              การวิจััยในครั�งนี�ผู้วิจััยได้้วิจััยตามกรอับแนวคิด้ ดั้งภาพัทีั� 1

            ตัวแปรอิัสระ                                  ตัวแปรตาม

การสอันโด้ยใช้ั้เกม ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น 

ภาพัทีั� 1 กรอับแนวคิด้

4. ขอบัเขตการวิจั้ย

 ประชั้ากร

  ประชั้ากรหิร้อักลุ่มตัวอัย่าง  ค้อันักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)  

วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) ภาคเรียนทีั� 2 ปีการศึกษา 2564 รวม 5 ห้ิอังเรียน 

จัำานวน 56 คน

 กลุ่มตัวอัย่าง

  ประชั้ากรหิร้อักลุ่มตัวอัย่าง  ค้อั นักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)  

วิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) ได้้มาจัากการสุ่มแบบยกชัั้�น 1 หิ้อังเรียน  

จัำานวน 20 คน

  ตัวแปร

  ตัวแปรต้น การสอันโด้ยใช้ั้เกม

  ตัวแปรตาม  ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น

5. การเก็บัรวบัรวมข้อมูล

 การวิจััยครั�งนี�ได้้ด้ำาเนินการทัด้ลอังกับกลุ่มตัวอัย่างกลุ ่มเดี้ยวโด้ยการทัด้สอับก่อันเรียน 

และหิลังเรียนตามขั�นตอันดั้งนี�

 1. ทัด้สอับก่อันเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอัย่างด้้วยแบบทัด้สอับวัด้ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น 

ทีั�จััด้ทัำาขึ�น บันทึักผลการสอับไว้เป็นคะแนนการสอับก่อันเรียน
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 2. ด้ำาเนินการทัด้ลอังสอันตามแผนการสอันโด้ยใช้ั้เกม เป็นเวลา 2 สัปด้าห์ิ สอันสปัด้าห์ิละ 3  คาบ

 3. ทัด้สอับหิลังเรียนกับนักศึกษากลุ่มตัวอัย่างโด้ยใชั้้แบบทัด้สอับวัด้ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น 

ฉับับเดี้ยวกันกับแบบทัด้สอับก่อันเรียน แล้วบันทึักข้อัมูลผลการสอับไว้เป็นคะแนนหิลังเรียน

 4.  นำาคะแนนทีั�ได้้จัากการตรวจัผลการทัด้สอับมาวิเคราะห์ิด้้วยวิธีีทัางสถิติ และสรุปผลการวิจััย

6. การวิเคราะห์่ข้อมูล

 วิเคราะห์ิค่าสถิติพ้ั�นฐาน ได้้แก่ ค่าร้อัยละ ค่าเฉัลี�ย การวิเคราะห์ิข้อัมูลเป็นรายบุคคล เปรียบเทีัยบ 

ความก้าวหิน้าขอังผลการเรียนรู้  สถิติทัด้สอับทีั (t -test) แบบ dependent 

7. วิธีิดำาเนินการวิจั้ย

 การวิจััยครั�งนี� มีจุัด้มุ่งหิมายเพ้ั�อัศึกษาทัักษะการพัูด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตร 

ชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) ก่อันและหิลังได้้รับการสอันโด้ยใช้ั้เกม ในการวิจััยครั�งนี�ผู้วิจััยได้้ด้ำาเนินการตามข้อัมูล 

ดั้งต่อัไปนี�

 1. ประชั้ากรหิร้อักลุ่มตัวอัย่าง

 2. เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััย

 3. ขั�นตอันการสร้างนวัตกรรม

 4. การสร้างและพััฒนานวัตกรรม

 5. การสร้างเคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการเก็บรวบรวมข้อัมูล

 6. การเก็บรวบรวมข้อัมูลสถิติทีั�ใช้ั้ในการวิเคราะห์ิข้อัมูล

8. ขั�นตอนการพัิฒนา

  1. ศึกษาหิลักสูตรสถานศึกษา/วิเคราะห์ิและจััด้ทัำาหิน่วยการเรียนรู้

  2. สร้างแผนการจััด้การเรียนรู้ การสอันโด้ยใช้ั้เกม

  3. เสนอัต่อัผู้เชีั้�ยวชั้าญเพ้ั�อัตรวจัสอับความถูกต้อัง

  4. ปรับปรุง แก้ไขแผนการจััด้การเรียนรู้

  5. นำาแผนการจััด้การเรียนรู้ไปทัด้ลอังใช้ั้

  6. นำาแผนการจััด้การเรียนรู้ไปใช้ั้ในการจััด้การเรียนการสอัน
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9. ประชีากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชั้ากรหิร้อักลุ่มตัวอัย่าง ค้อั นักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) วิทัยาลัย 

อัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) ภาคเรียนทีั� 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทัั�งสิ�น 5 ห้ิอังเรียน  

จัำานวน 56 คน

 กลุ่มตัวอัย่าง ทีั�ใชั้้ในการวิจััยครั�งนี� ได้้แก่ นักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) 

(เล้อักเรียนภาษาญี�ปุ�น) วิทัยาลัยอัาชั้วีศึกษาเทัคโนโลยฐีานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบรีุ) ซึื่�งกำาลังศึกษาอัยูใ่นภาคเรียน 

ทีั� 2 ปีการศึกษา 2564 ซึื่�งได้้มาจัากการสุ่มแบบยกชัั้�น 1 ห้ิอังเรียน จัำานวน  20 คน

10. เครื�องมือทีี่�ใช้ีในการวิจั้ย ประกอบัด้วย

 1) เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการทัด้ลอัง ค้อั แผนการจััด้การเรียนรู้ การสอันโด้ยใช้ั้เกมพััฒนาขึ�นมา

  แผนการสอันทีั� 1  การสอันสนทันาเกี�ยวกับการเดิ้นทัาง ถามและบอักเส้นทัาง สถานทีั�

  แผนการสอันทีั� 2  การสั�งและแนะนำาอัาหิารในร้านอัาหิาร

 2) เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการเก็บรวบรวมข้อัมูล ค้อั แบบทัด้สอับทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นซึื่�งผู้วิจััย 

สร้างและพััฒนาขึ�น 

11. การเก็บัรวบัรวมข้อมูล

 เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการวิจััยในครั�งนี� ประกอับด้้วย แบบทัด้สอับทัักษะการพัูด้ภาษาญี�ปุ �น  

จัำานวน 1 ฉับับ ซึื่�งมีรายละเอีัยด้ดั้งนี�

  1. แบบทัด้สอับทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น   จัำานวนข้อั 10 ข้อั

   แบบวัด้ทัักษะด้้านการพัูด้เป็นแบบอััตนัย ซึื่�งเป็นการทัด้สอับปฏิิบัติด้้านทัักษะ 

การพูัด้โด้ยปฏิิบัติตามคำาสั�ง สนทันาโต้ตอับ (20 คะแนน) ขั�นตอันการสร้างแบบวัด้ทัักษะด้้านการพูัด้ 

สามารถสรุปได้้ ดั้งนี�

              1. ศึกษาหิลักสูตร ทัฤษฎี เอักสารงานวิจััยทีั�เกี�ยวข้อังกับทัักษะการพูัด้

              2. วิเคราะห์ิเน้�อัหิา กำาหินด้ผลการเรียนรู้ทีั�คาด้หิวังในการวัด้ทัักษะการพูัด้

              3. สร้างแบบวัด้ทัักษะการพูัด้

              4. เสนอัต่อัผู้เชีั้�ยวชั้าญเพ้ั�อัตรวจัสอับความถูกต้อัง

              5. ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำาไปทัด้ลอังใช้ั้กับนักศึกษาทีั�ไม่ใช่ั้กลุ่มตัวอัย่าง

              6. นำาแบบวัด้ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาไปใช้ั้กับกลุ่มตัวอัย่าง
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12. การวิเคราะห์่ข้อมูล

        ผู้วิจััยนำาข้อัมูลทีั�เก็บรวบรวมโด้ยนำาผลคะแนนทีั�ได้้จัากการทัด้สอับด้้านทัักษะการพัูด้ภาษญี�ปุ�น 

ก่อันเรียนและหิลังเรียนด้้วยการเรียนรู้โด้ยใช้ั้เกมเป็นฐาน คำานวณ์หิาค่าร้อัยละ 

13. ผลการวิจั้ยตามวัตถุประสงค์

 นำาเสนอัผลงานการวิจััยจัากผลการวิเคราะหิ์ข้อัมูล  ผู้วิจััยจัะนำาเสนอัผลการวิเคราะหิ์ข้อัมูล 

ตามลำาดั้บวัตถุประสงค์การวิจััย ดั้งนี�

  1.ผลขอังการเปรียบเทีัยบทัักษะการพูัด้ภาษาญี� ปุ �นก ่อันเรียนและหิลังเรียน  

ด้้วยการใช้ั้เกมเพ้ั�พััฒนาทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น  ได้้ผลดั้งตารางทีั�   1   

ตารางทีี่�   1   

นักเรียนคนทีั� คะแนนก่อันเรียน คะแนนหิลังเรียน คะแนนความก้าวหิน้า

 1 5 16 +11

 2 6 17 +11

3 7 18 +11

1 3 18 +15

5 1 19 +15

6 5 17 +12

7 5 16 +11

8 9 18 +9

9 7 19 +12

10 8 19 +11

11 8 20 +12

12 1 16 +12

13 5 17 +12

11 5 17 +12

15 9 19 +10

16 9 18 +11
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นักเรียนคนทีั� คะแนนก่อันเรียน คะแนนหิลังเรียน คะแนนความก้าวหิน้า

17 7 18 +11

18 8 19 +11

19 6 19 +13

20 8 17 +11

คะแนนรวม 128 357 +233

คะแนนเฉัลี�ย 6.10 17.85 11.65

 ผลขอังการเปรียบเทีัยบทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นก่อันเรียน และหิลังการใช้ั้เกมเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะ

การพูัด้ภาษาญี�ปุ�น  ได้้ผลดั้งตารางทีั� 1

ตารางทีี่� 2

คะแนนเฉัลี�ยก่อันเรียน คะแนนเฉัลี�ยหิลังเรียน เฉัลี�ยความก้าวหิน้า

6.10 17.85 11.65

จัากตารางทีั� 2 พับว่า คะแนนเฉัลี�ยก่อันเรียนเทั่ากับ 6.10 และคะแนนเฉัลี�ยหิลังเรียน 17.85  

คะแนนเฉัลี�ยเพิั�มขึ�น 11.65 เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายบุคคลพับว่า นักศึกษาได้้คะแนนเพิั�มขึ�นทุักคน  

(คะแนน ความก้าวหิน้า) ตั�งแต่ +9 ถึง +15 คะแนน แสด้งว่า นักเรียนทีั�เรียนโด้ยใช้ั้เกมเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะ 

การพูัด้ภาษาญี�ปุ�นมีทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นทีั�สูงขึ�น

  2.  ผลขอังการเปรียบเทีัยบคะแนนก่อันเรียน และหิลังเรียนด้้วยการใชั้้เกมเพ้ั�อัพััฒนา 

ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น ได้้ผลดั้งตารางทีั� 3 

 ตารางทีี่� 3

นักเรียนคนทีั� คะแนนก่อันเรียน คะแนนหิลังเรียน ผลต่างขอังคะแนน D

 1 5 16 11 121

 2 6 17 11 121

 3 7 18 11 121

 4 3 18 15 225
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นักเรียนคนทีั� คะแนนก่อันเรียน คะแนนหิลังเรียน ผลต่างขอังคะแนน D

 5 1 19 15 225

 6 5 17 12 111

 7 5 16 11 121

 8 9 18 9 81

 9 7 19 12 111

 10 8 19 11 121

 11 8 20 12 111

 12 1 16 12 111

 13 5 17 12 111

 11 5 17 12 111

 15 9 19 10 100

 16 9 18 11 121

 17 7 18 11 121

 18 8 19 11 121

 19 6 19 13 169

 20 8 17 11 121

คะแนนรวม 128 357 233 2753

คะแนนเฉัลี�ย 6.10 17.85 11.65 137.65

แทันค่าจัากสูตร

=  52.36
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ผลขอังการเปรยีบเทีัยบคะแนนก่อันเรียน และหิลงัเรียนด้้วยการใช้ั้เกมเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะการพัดู้ภาษาญี�ปุ�น 

ได้้ผลดั้งตารางทีั� 4 

ตารางทีี่� 4

สภาพัการเรียน N X ผลต่างขอังคะแนน D t

ก่อันการเรียน 20 6.10 233 2753 52.36*

หิลังการเรียน 20 17.85

14. สรุปผลการวิจั้ย

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อัให้ินักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) วิทัยาลัย 

อัาชีั้วศึกษาเทัคโนโลยฐีานวิทัยาศาสตร์ (ชั้ลบุรี) อัำาเภอัพัานทัอัง จัังหิวัด้ชั้ลบุรี มีทัักษะทัางการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น 

สูงขึ�น กลุ่มตัวอัย่างทีั�ใช้ั้ในการวิจััย ค้อั นักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) (เล้อักเรียนภาษาญี�ปุ�น)  

จัำานวน 20 คน เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััย และการเก็บรวบรวมข้อัมูลโด้ยเคร้�อังม้อัวิจััย ประกอับด้้วยเคร้�อังม้อั 

ทีั�ใช้ั้ในการทัด้ลอัง ค้อั แผนการจััด้การเรียนรู้ การสอันโด้ยใช้ั้เกมทีั�พััฒนาขึ�นมา และแบบทัด้สอับทัักษะการพูัด้ 

ภาษาญี�ปุ�น สถิติทีั�ใช้ั้ประกอับด้้วย ค้อั ค่าร้อัยละ ค่าเฉัลี�ย การวิเคราะห์ิข้อัมูลเป็นรายบุคคล เปรียบเทีัยบ

ความก้าวหิน้าขอังผลการเรียนรู้  สถิติทัด้สอับทีั (t -test แบบ dependent)  ผลการวิจััยสรุปได้้ดั้งนี�

  1. แผนการสอันโด้ยใชั้ ้ เกมเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะการพัูด้ภาษาญี� ปุ �นขอังนักศึกษา 

ชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี) ประกอับด้้วยแผนการสอันการจััด้การเรียนรู้โด้ยใช้ั้เกมเป็นฐาน 

เพ้ั�อัพััฒนาทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)  

มีประสิทัธิีภาพัสูงกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�กำาหินด้

  2. ทัักษะการพัูด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)  

หิลังได้้รับการสอันโด้ยใช้ั้เกมสูงกว่าทัักษะก่อันเรียนอัย่างชัั้ด้เจัน

  3. ทัักษะการพัูด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษาชัั้�นประกาศนียบัตรชัั้�นสูง (ต่อัเน้�อัง 5 ปี)  

ทีั�ได้้รับการสอันโด้ยใช้ั้เกมสูงกว่าเกณ์ฑ์ิ

15. อภิปรายผลการวิจั้ย 

 1.  จัากผลการวิจััยพับว่า คะแนนเฉัลี�ยก่อันเรียนเท่ัากับ 6.10  และคะแนนเฉัลี�ยหิลังเรียน 17.85  

คะแนนเฉัลี�ยเพิั�มขึ�น 11.65 เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายบุคคลพับว่า นักศึกษาได้้คะแนนเพิั�มขึ�นทุักคน 

(คะแนนความก้าวหิน้า) ตั�งแต่ +9 ถึง +15  คะแนน แสด้งว่า นักศึกษาทีั�เรียนโด้ยใชั้้เกมเพ้ั�อัพััฒนา 

ทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษา
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 2.  จัากผลการวิจััยพับว่า หิลังการเรียนโด้ยใชั้้เกมนักศึกษามีทัักษะการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นสูงกว่า 

ก่อันเรียนอัย่างมีนัยสำาคัญทัางสถิติทีั�ระดั้บ .05 นั�นแสด้งว่า การเรียนโด้ยใชั้้เกมทัำาใหิ้นักศึกษามีทัักษะ 

การพูัด้ภาษาญี�ปุ�นสูงขึ�นจัริง

16. ข้อเสนอแนะ

 ข้อัเสนอัแนะการนำาไปใช้ั้

  1. จัากผลการวิจััยพับว่า ข้อัมูลเกี�ยวกับการใชั้้เกมเพ้ั�อัพััฒนาทัักษะการพัูด้ภาษาญี�ปุ�น  

ควรศึกษาเพิั�มเติมเกี�ยวกับความพึังพัอัใจัขอังนักศึกษาจัากการใช้ั้แผนการสอันโด้ยใช้ั้เกมด้้วย

  2. จัากผลการวิจััยพับว่า  การใช้ั้แผนการสอันโด้ยใช้ั้เกมควรเก็บข้อัมูล และวิเคราะห์ิข้อัมูล 

ให้ิถูกต้อังแม่นยำา

 ข้อัเสนอัแนะในการวิจััยครั�งต่อัไป

  ควรศึกษาข้อัมูลเกี�ยวกับเคร้�อังม้อัการทัำาวิจััยอัย่างละเอีัยด้เพ้ั�อัประโยชั้น์ และสร้างความ 

เช้ั้�อัมั�นขอังการทัำาวิจััย

17. เอกสารอ้างอิง

[1.] นายปิยะพังษ์ วงศ์ขุมเงิน. การพััฒนาทัักษะการฟัง และการพูัด้ภาษาญี�ปุ�น ขอัง นักเรียนชัั้�นมัธียม

 ศึกษาปีทีั� 5 โด้ยใช้ั้รูปแบบ 1 MAT 

[2.] นาย ส้อั ยี�. ผลการสอันโด้ยใช้ั้เกมทีั�มีต่อัความสามารถในการพูัด้ภาษาญี�ปุ�นขอังนักศึกษา 

 มหิาวิทัยาลัยราชั้ภัฏินครสวรรค์

[3.] นายยุพิัน  จัันทัร์ศรี. ผลการใช้ั้เกมประกอับคำาศัพัท์ัภาษาอัังกฤษทีั�มีต่อัความสามารถในการเรียนรู้

คำาศัพัท์ัและความคงทันในการเรียนรู้ ขอังนักเรียนมัธียมศึกษาปีทีั� 2
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การพัิฒนาทัี่กษะการควบัคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ของผู้เรียนระดับัชัี�นประกาศึนียบััตรวิชีาชีีพิชัี�นปีทีี่� 2  

แผนกช่ีางอุตสาห่กรรมฐานวิที่ยาศึาสตร์ สาขาเที่คโนโลยีเมคคาที่รอนิกส์  

โดยใช้ีโปรแกรมจ้ำาลองร่วมกับัอุปกรณ์จ้ริง 

Development of Electrical Motor Control Skills of the 2nd year Vocational Certificate 

Students of Science-Based Industrial Trade Mechatronics Technology Major by Using the 

Simulator Together with the Real Device 

สุภาวดี้  ก๋งเม่ง  

Supawadee  Kongmeng 

บัที่คัดย่อ

 การวิจััยครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพ้ั�อัพััฒนาชุั้ด้ฝึึกและพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า  

ขอังผู ้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ 

สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใชั้้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริงขอังวิทัยาลัยอัาชีั้วศึกษา 

เทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ ชั้ลบุรี ทีั�ลงทัะเบียนในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุม 

ในงานอุัตสาหิกรรม ในปีการศึกษา 2/2564 กลุ่มเป้าหิมายเล้อักแบบเจัาะจัง (Purposive Sampling)  

จัำานวน 14 คน เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในงานวิจััยครั�งนี� ค้อั เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการทัด้ลอัง แบบฝึึกทัักษะการควบคุม

มอัเตอัร์ไฟฟ้า จัำานวน 6 ใบงาน ได้้แก่ 1. การควบคมุคอันแทัคเตอัร์สอังตวั โด้ยสวติซ์ื่ปุ�มกด้สปรงิย้อันกลบั 

2. การควบคุมกลับทัางหิมุน แบบ Reyersing After Stop 3. การเริ�มเดิ้นมอัเตอัร์ แบบ สตาร์-เด้ลต้า 

4. การควบคุมกลับทัางหิมุนอััตโนมัติ ด้้วยรีเลย์หิน่วงเวลา 5. การควบคุมกลับทัางหิมุน แบบ Jogging  

6.การควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้าด้้วยพัร็อักซิื่มิตี�เซื่นเซื่อัร์ เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการรวบรวมข้อัมูลแบบประเมินผล 

การปฏิิบัติงาน การวิเคราะหิ์ข้อัมูลโด้ยหิาค่าร้อัยละ ผลการวิจััยพับว่า คะแนนจัากการทัำาแบบฝึึกทัักษะ 

การควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยภาพัรวมขอังนักเรียนทุักคนคิด้เป็นร้อัยละ 80.71 ซึื่�งสูงกว่าเกณ์ฑิ์ 

ทีั�ตั�งไว้ค้อัร้อัยละ 70

คำาสำาคัญ : โปรแกรมจัำาลอัง การควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า
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Abstracts

 The purposes of this research were to develop training packages and develop 

electrical motor control skills of 2nd year vocational certificate students, Science-Based 

Industrial Trade, Mechatronics Technology Major, by using the Simulator together with the 

real device of Science Technology Vocational College, Chonburi, who registered in the 

course Design, installation and Programming of Industrial Controls in the academic year 

2/2021. The targeted group were selected by Purposive Sampling for 14 people. The tools 

used in this research was the experimental tools, Electric Motor Control Skills Exercise 

consisted of 6 worksheets namely; 1. Control of two contactors by reversing spring button 

switch, 2. Reversing After Stop rotation control, 3. Star-delta motor starting, 4.Automatic 

reversing control with time delay relay, 5. Jogging reversal control, 6. Control of electric 

motors with proximity sensors. Tools used to collect data were the performance  

evaluation forms. Data were analyzed by Percentage. The results showed that scores 

derived by completing the electric motor control skill exercises in overall of all students 

accounted for 80.71%, which is higher than the threshold, setting at 70 percent.

KEYWORDS : Simulator, Electrical motor control

1. บัที่นำา

 จัากการทีั�ประเทัศไทัยได้้เข้าสู่ยุคไทัยแลนด้์ 4.0 ได้้มีการพึั�งพัาเคร้�อังจัักรและระบบควบคุม 

อััตโนมัติเข ้ามาทัด้แทันแรงงานคน เน้นการเพิั�มผลผลิตโด้ยการใชั้้หุิ ่นยนต์เข ้ามาแทันทีั�มนุษย์ 

ในกระบวนการผลติขอังภาคอัตุสาหิกรรม ส่งผลให้ิปัจัจุับันในโรงงานอัตุสาหิกรรมต่าง ๆ  ได้้มีการนำาเคร้�อังจัักร 

ระบบอััตโนมัติทีั�มีการทัำางานได้้อัย่างต่อัเน้�อัง ซึื่�งสามารถชั้่วยเพิั�มผลผลิตได้้มากขึ�น โด้ยในเคร้�อังจัักร 

ระบบอััตโนมัติ จัะประกอับไปด้้วยอุัปกรณ์์ทัำางานอัย่างมอัเตอัร์ไฟฟ้าเป็นอัปุกรณ์์ทีั�ช่ั้วยให้ิกลไกการทัำางาน

ขอังเคร้�อังจัักรระบบอััตโนมัติทัำางานไปได้้ จึังต้อังใชั้้ชั้่างทีั�มีฝึีม้อัและมีความชั้ำานาญในด้้านงานอัอักแบบ 

ติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม มาควบคุมดู้แลเคร้�อังจัักรในส่วนขอังการใชั้้งาน 

และการซ่ื่อัมบำารุงเป็นอัย่างดี้ หิน่วยงานการศกึษาหิลกัทีั�ผลิตช่ั้างทัางด้้านนี� ได้้แก่ สถานศกึษาทีั�เปิด้การเรียน 

การสอันด้้านอัาชีั้วศึกษาสาขาชั้่างอุัตสหิกรรมในสาขาวิชั้าไฟฟ้ากำาลัง สาขาวิชั้าเมคคาทัรอันิกส์ 

สาขาอิัเล็กทัรอันิกส์ เป็นต้น ซึื่�งอัาชีั้วศึกษาเอังก็เป็นหิน่วยงานหินึ�งทีั�รับผิด้ชั้อับในการจััด้การศึกษา 

ด้้านอัาชีั้พัเพ้ั�อัพััฒนาผลิตกำาลังคนในระดั้บช่ั้างฝีึม้อั ช่ั้างเทัคนิคเข้าสู่ตลาด้แรงงาน
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รวมทัั�งการจััด้การศึกษาและฝึึกอับรม โด้ยเฉัพัาะทีั�สำาคัญประเภทัวิชั้าชั้่างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ 

สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ มีแผนการเรียนการสอันงานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุม 

ในงานอัุตสาหิกรรมบรรจัุอัยู ่ในอัาชีั้วศึกษาด้้วย เพ้ั�อัใหิ้ก้าวทัันยุคไทัยแลนด้์ 4.0 หิร้อัยุคดิ้จิัทััล  

ให้ิตอับสนอังต่อัความต้อังการขอังผู้ประกอับการทีั�ต้อังการเด็้กสายอัาชีั้วศึกษาเพิั�มมากขึ�นอัย่างต่อัเน้�อัง 

 จัากการสอับถามนักเรียนประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 สาขาเมคคาทัรอันิกส์สภาพัปัญหิา 

ในการเรียนการสอัน และจัากประสบการณ์์ขอังผู้วิจััยเอังบวกกับในช่ั้วง online และได้้กลับมา on site 

พับว่า การสอันในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรมประสบปัญหิา 

หิลายประการด้้วยกัน

 1) การเรียนการสอันในภาคทัฤษฎี ผู้สอันยงัคงใช้ั้วิธีีการสอันแบบครูเป็นศูนย์กลาง เป็นแบบบรรยาย 

หิน้าชัั้�นเรียน เพ้ั�อัอัธิีบายการทัำางานขอังวงจัรการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ทัำาใหิ้นักเรียนไม่มีส่วนร่วม 

ในการเรียนการสอัน เกดิ้ความเบ้�อัหิน่าย ไม่กระฉัับกระเฉัง ไม่เปิด้โอักาสให้ินักเรียนได้้แสด้งความสามารถ 

เต็มศักยภาพั

 2) การเรียนการสอันภาคปฎิบัติ ผู้สอันยังไม่มีการจััด้กิจักรรมเพ้ั�อัส่งเสริมใหิ้นักเรียนเกิด้ทัักษะ 

ทัางด้้านปฏิิบัติมากนัก และบวกกับนักเรียนเรียนในชั้่วง online และได้้กลับมา on site จึังขาด้ทัักษะ 

การอัอักแบบและติด้ตั�งอุัปกณ์์วงจัรการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า

 ด้้วยเหิตุนี�ทัางผู้วิจััยจึังมีแนวคิด้ทีั�จัะแก้ปัญหิาโด้ยการพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า  

ขอังผู ้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ 

สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใช้ั้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�ง

และเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม เข้ามาชั้่วยเพ้ั�อัใหิ้นักเรียนเข้าใจัในเน้�อัหิาและเกิด้ทัักษะ 

ปฏิิบัติมากยิ�งขึ�น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจั้ย

 1. เพ้ั�อัพััฒนาชุั้ด้ฝึึกทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั

ชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใชั้้โปรแกรม 

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม

 2. เพ้ั�อัประเมินทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั 

ชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใชั้้โปรแกรม 

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม
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3. กรอบัแนวคิดในการวิจั้ย

 ผู้วิจััยได้้ศึกษา แนวคิด้ หิลักการ ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังในการพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า 

ขอังผู ้เรียนระด้ับชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชั้ีพัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอัุตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ 

สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใช้ั้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�ง

และเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม ดั้งนี�

  1. การสร้างส้�อัการเรียนการสอันประเภทัชั้ดุ้ทัด้ลอัง การเรียนการสอันทัางช่ั้างอัตุสาหิกรรม 

จัำาเป็นอัย่างยิ�งทีั�จัะต้อังมีส้�อัเพ้ั�อัใชั้้ประกอับการเรียนในภาคปฏิิบัติ ผู้เรียนสามารถใชั้้ส้�อัทีั�มีอัยู่นั�นทัด้ลอัง 

เพ้ั�อัหิาผลเปรยีบเทีัยบกับข้อัมูลต่าง ๆ  ทีั�ได้้จัากการเรียนภาคทัฤษฎ ีซึื่�งในบางครั�งจัำาเป็นทีั�ผู้สอับจัะต้อังผลติส้�อั

การสอันขึ�นใชั้้เอัง โด้ยเฉัพัาะส้�อัในวิชั้าทัด้ลอังปฏิิบัติการ เชั้่น ชุั้ด้สาธิีตหิร้อัชุั้ด้ทัด้ลอังจัะมีผลทัำาใหิ้ 

กระบวนการเรียนการสอันมีประสิทัธิีภาพัมากขึ�น การผลิตส้�อัการเรียนการสอันจัะต้อังคำานึงถึงระบบ 

การสอันในแบบต่าง ๆ เชั้่น การสอันกลุ่มใหิญ่ กลุ่มเล็กและกลุ่มการสอันแบบเสรี เป็นต้น นอักจัากนี� 

ยงัมีหิลักการอีัก 3 ประการทีั�ควรคำานึงถึง ค้อั เทัคนิคการผลิต ความคิด้สร้างสรรค์ในการผลติ การอัอักแบบ 

ให้ิสอัด้คล้อังกับกระบวนการสอัน จุัด้มุ่งหิมายการสอันและลักษณ์ะทีั�จัะนำาไปใช้ั้ [2]

  2. แนวคิด้การจััด้การเรียนรู้ ตามโมเด้ลจัักรยานแหิ่งการเรียนรู้แบบ PBL ซึื่�งแนวคิด้นี�  

มีความเช้ั้�อัว่าหิากต้อังการให้ิการเรียนรู้มีพัลังและฝัึงในตวัผู้เรียนได้้ ต้อังเป็นการเรียนรู้ทีั�เรียนโด้ยการลงม้อั 

ทัำาเป็นโครงการ (Project) ร่วมม้อักันทัำาเป็นทีัม และทัำากับปัญหิาทีั�มีอัยูใ่นชีั้วิตจัริง ซึื่�งส่วนขอังวงล้อัแต่ละชิั้�น 

ได้้แก่ Define, Plan, Do, Review และ Presentation [7]

  3. ด้้านการจัำาลอังวงจัร (simulation) ได้้เล้อักใช้ั้โปรแกรม CADe_SIMU ซึื่�งเป็นโปรแกรม 

ทีั�เหิมาะสมในการจัำาลอังงานด้้านควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า เป็นโปรแกรมชั้่วยในการเขียนวงจัรและอัอักแบบ 

วงจัรควบคุมมอัเตอัร์ เคร้�อังจัักรในงานระบบไฟฟ้านิวเมติกส์

  4. ทัฤษฏีิแนวคิด้เกี�ยวกับแบบฝึึกทัักษะ แบบฝึึกเป็นเทัคนิคการสอันอัีกวิธีีหินึ�ง  

ค้อัการให้ินักเรียนได้้ฝึึกทัำาแบบฝึึกหัิด้มาก ๆ  สิ�งทีั�จัะช่ั้วยให้ินักเรียนมีพััฒนาการทัางการเรียนในเน้�อัหิาวิชั้า 

ได้้ดี้ขึ�น ค้อั แบบฝึึกเพัราะนักเรียนมีโอักาสนำาความรู้ทีั�เรียนมาแล้วมาฝึึกใหิ้เกิด้ความเข้าใจักว้างขวาง 

ยิ�งขึ�น [8]

  ตัวแปรต้น  ค้อั การใชั้้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริงชุั้ด้ฝึึกทัักษะการควบคุม 

มอัเตอัร์ไฟฟ้า

  ตัวแปรตาม ค้อั ทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า
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4. วิธีิดำาเนินการวิจั้ย 

 การพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผูเ้รียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 

แผนกชั้่างอัุตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใชั้้โปรแกรมจัำาลอัง 

ร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม 

ด้ำาเนินการดั้งนี�

 ขั�นตอนการพัิฒนา

  1. ศึกษาวิเคราะห์ิแนวคิด้ ทัฤษฎีทีั�เกี�ยวข้อังกับการจััด้การเรียนรู้ โด้ยใช้ั้โปรแกรมจัำาลอัง

ร่วมกับการลงปฏิิบัติกับอุัปกรณ์์จัริง เพ้ั�อัแก้ปัญหิานักเรียนขาด้ทัักษะปฏิิบัติ

  2. อัอักแบบและพััฒนากระบวนการเรียนรู้เร้�อังการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยใช้ั้โปรแกรม 

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง โด้ยมีขั�นตอันสำาคัญ 4 ขั�นตอันได้้แก่ ขั�นตอันทีั� 1 สนใจัปัญหิา ขั�นตอันทีั� 2 

ขั�นศึกษาข้อัมูลขั�นตอันทีั� 3 ลงม้อัปฏิิบัติ ขั�นตอันทีั� 4 สำาเร็จัผลด้้วยส้�อัการสอันและแบบฝึึกทัักษะ

ภาพัทีั� 1 กระบวนการเรียนรู้เร้�อังการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า

     3. ตรวจัสอับคุณ์ภาพัขอังส้�อัการสอันและแบบฝึึกทัักษะ ขอังผู้เรียนช่ั้างอุัตสาหิกรรมฐาน 

วิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุม 

ในงานอุัตสาหิกรรมด้้านความตรงเชิั้งเน้�อัหิาและความเหิมาะสมในการนำาไปใชั้้โด้ยผู้ทัรงคุณ์วุฒิปรับปรุง 

ตามคำาแนะนำาขอังผู้ทัรงคุณ์วุฒิ

  4. ทัด้ลอังใชั้้กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศึกษา 2564 เพ้ั�อัหิาประสิทัธิีภาพัและปรับปรุง 

ส้�อัการสอันและแบบฝึึกทัักษะ สำาหิรับพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศ

นียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์  

โด้ยใชั้้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุม 

ในงานอุัตสาหิกรรม เพ้ั�อัปรับปรุงและนำาไปใช้ั้ในการจััด้การเรียนรู้ในปีถัด้ไป
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5. ประชีากรและกลุ่มเป้าห่มาย

 การวิจััยเชิั้งปฏิิบัติการในชัั้�นเรียนนี�ใช้ั้กลุ่มเป้าหิมาย เป็นผู้เรียนระดั้บประกาศนียบัตรวิชั้าชีั้พั (ปวชั้.) 

ชัั้�นปีทีั� 2 แผนกชั้่างอัุตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ เทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ ขอังวิทัยาลัยอัาชั้ีวศึกษา 

เทัคโนโลยีฐานวิทัยาศาสตร์ ชั้ลบุรี ทีั�ลงทัะเบียนในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุม

ในงานอุัตสาหิกรรม ในปีการศึกษา 2/2564 โด้ยเล้อักแบบเจัาะจัง (Purposive Sampling)   

จัำานวน 14 คน    

6. เครื�องมือทีี่�ใช้ีในการวิจั้ย 

 เคร้�อังม้อัทีั�ใช้ั้ในการวิจััยครั�งนี� ประกอับด้้วยเคร้�อังม้อัทัด้ลอังและเคร้�อังม้อัรวบรวมข้อัมูล ดั้งนี� 

  1. แบบฝึึกทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า จัำานวน 6 ใบงาน ดั้งนี� 

   - การควบคุมคอันแทัคเตอัร์สอังตัว โด้ยสวิตซ์ื่ปุ�มกด้สปริงย้อันกลับ

   - การควบคุมกลับทัางหิมุน แบบ Reyersing After Stop

   - การเริ�มเดิ้นมอัเตอัร์ แบบ สตาร์-เด้ลต้า

   - การควบคุมกลับทัางหิมุนอััตโนมัติ ด้้วยรีเลย์หิน่วงเวลา

   - การควบคุมกลับทัางหิมุน แบบ Jogging

   - การควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้าด้้วยพัร็อักซิื่มิตี�เซื่นเซื่อัร์

 ตรวจัสอับคุณ์ภาพัความตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) โด้ยผู้ทัรงคุณ์วุฒิจัำานวน 3 ทั่าน  

พิัจัารณ์าความสอัด้คล้อังขอังเน้�อัหิากับวัตถุประสงค์ทีั�ต้อังการวัด้ (Item-Objective Congruency : IOC) 

โด้ยมีค่า IOC อัยู่ในช่ั้วง 0.5-1.00 ทุักรายการ และนำาไปทัด้ลอังใช้ั้ (try out) กับกลุ่มทัด้ลอังในปีการศึกษา 

2564 ผลการประเมินทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยภาพัรวมนักเรียน ร้อัยละ 80.71

 เคร้�อังม้อัทีั�ใชั้้ในการรวบรวมข้อัมูล แบบประเมินผลการปฏิิบัติงาน การวิเคราะหิ์ข้อัมูล 

ด้้วยวิธีีหิาค่าร้อัยละ

  2. แบบประเมินผลการปฏิิบัติงาน เป็นแบบบันทึักคะแนนการปฏิิบัติงานมีเกณ์ฑิ ์

การใหิ้คะแนนแบบรูบริคส์ (Scoring rubrics) ความตรงเชิั้งเน้�อัหิา (Content Validity) มีค่าดั้ชั้นี 

ความสอัด้คล้อังขอังเน้�อัหิากับวัตถุประสงค์ทีั�ต้อังการวัด้ มีค่า IOC อัยู่ระหิว่าง .80 - 1.00 ในทุักรายการ 

ตรวจัสอับคุณ์ภาพัเทีั�ยงจัากการทัด้ลอังใช้ั้กับกลุ่มเป้าหิมายในปีการศึกษา 2564  โด้ยพิัจัารณ์าความเทีั�ยง

ระหิว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) จัำานวน 3 ทั่าน คำานวณ์ค่าสหิสัมพัันธี์วิธีีการขอังเพีัยร์สัน 

ได้้ค่าเท่ัากับ .90 
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7. การเก็บัรวบัรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อัมูลจัากกระบวนการเรียนรู้การพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยใชั้้ 

โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ทีั�พััฒนาขึ�นกับกลุ่มเป้าหิมายโด้ยผู้วิจััยเป็นผู้เก็บข้อัมูลเอัง จัากกลุ่ม 

เป้าหิมายในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม ภาคเรียนทีั� 2 

ปีการศึกษา 2564  จัำานวน 14 คน โด้ยเริ�มจัากการชีั้�แจังใหิ้นักเรียนได้้รับทัราบเกี�ยวกับกระบวนการ 

จััด้การเรียนการสอันทัั�งหิมด้ เน้�อัหิาทีั�ต้อังเรียน แบบฝึึกทัักษะทีั�ต้อังทัำา จัากนั�นด้ำาเนินการจััด้การเรียนรู้ 

เร้�อังการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยใช้ั้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ตามขั�นตอันสำาคัญ 4 ขั�นตอัน 

ได้้แก่ ขั�นตอันทีั� 1 สนใจัปัญหิา ผู้สอันนำาเข้าสู้บทัเรียน และตั�งโจัทัย์ปัญหิาใหิ้นักเรียนทัำาแบบฝึึกทัักษะ 

เร้�อัง การควบคุมมอัเตอัร์ 

 ขั�นตอันทีั� 2 ขั�นศึกษาข้อัมูล ครูผู้สอันให้ินักเรียนอัอักแบบวงจัรและทัด้ลอังการทัำางานตามโจัทัย์

ทีั�ให้ิลงในโปรแกรม CADe_SIMU ก่อันทีั�จัะไปลงปฏิิบัติจัริง

 ขั�นตอันทีั� 3 ลงม้อัปฏิิบัติ นักเรียนลงม้อัติด้ตั�งอุัปกรณ์์และไวริ�งสายตามวงจัรทีั�อัอักแบบ 

ในโปรแกรม โด้ยมีครูผู้สอันคอัยให้ิคำาปรึกษาและชีั้�แนะ

 ขั�นตอันทีั� 4 สำาเร็จัผล นักเรียนเป็นผู้ทัด้สอับวงจัรและสรุปผลลงในแบบฝึึกทัักษะ ครูผู้สอัน 

บอักข้อัผิด้พัลาด้ ปรับแต่งให้ิข้อัเสนอัแนะ และประเมินผลการทัำากิจักรรมขอังผู้เรียน

 หิลังจัากผู้เรียนเรียนจับการเรียนการสอันครูผู้สอันจัะประเมินผลการปฏิิบัติงาน เป็นแบบบันทึัก 

คะแนนการปฏิิบัติงานขอังนักเรียนแต่ล่ะคน โด้ยจัะเก็บรวบรวมข้อัมูล จัำานวน 6 ครั�ง ตามแบบฝึึกทัักษะเร้�อัง 

การควบคุมมอัเตอัร์ นำาคะแนนมาวิเคราะหิ์เป็นรอ้ัยละขอังผู้เรียนแต่ละคน มีประสิทัธิีภาพัทัางการเรียน 

ในแต่ละแบบฝึึกทัักษะ

8. การวิเคราะห์่ข้อมูล

        การศึกษาผลทัางการเรียนจัากกระบวนการจััด้การเรียนรู้พััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า  

โด้ยใชั้้โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ผู้วิจััยนำาข้อัมูลทีั�เก็บรวบรวม โด้ยนำาผลคะแนนทีั�ได้้จัากการ 

คำานวณ์หิาค่าร้อัยละขอังผู้เรียนแต่ละคนมีผลทัางการเรียนในแต่ละแบบฝึึกทัักษะทัั�ง 6 แบบฝึึก

9. ผลการวิจั้ย

 1. ผลการพััฒนาชุั้ด้ฝึึกทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตร 

วิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกช่ั้างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใช้ั้โปรแกรม 

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม
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 1.1 ส้�อัโปรแกรมช่ั้วยสอัน

ภาพิทีี่� 2 โปรแกรม CADe_SIMU สามารถอัอักแบบและจัำาลอังการทัำางานขอังวงจัรการควบคุมมอัเตอัร์ 

ไฟฟ้า

 1.2 อุัปกรณ์์ทีั�ใช้ั้ในการปฏิิบัติจัริงในห้ิอังเรียน

ภาพิทีี่� 3 ชุั้ด้ฝึึกทีั�นักเรียนสร้างขึ�นจัากแบบฝึึกทัักษะ

 1.3 แบบฝึึกทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า จัำานวน 6 ใบงาน ดั้งนี� 

  - การควบคุมคอันแทัคเตอัร์สอังตัว โด้ยสวิตซ์ื่ปุ�มกด้สปริงย้อันกลับ

  - การควบคุมกลับทัางหิมุน แบบ Reyersing After Stop

  - การเริ�มเดิ้นมอัเตอัร์ แบบ สตาร์-เด้ลต้า

  - การควบคุมกลับทัางหิมุนอััตโนมัติ ด้้วยรีเลย์หิน่วงเวลา

  - การควบคุมกลับทัางหิมุน แบบ Jogging

  - การควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้าด้้วยพัร็อักซิื่มิตี�เซื่นเซื่อัร์
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 2. ผลประเมินการพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศนียบัตร 

วิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกช่ั้างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใช้ั้โปรแกรม 

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม

ตารางทีี่� 1 ผลการวิเคราะห์ิทัางการเรียนจัากการพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยใช้ั้โปรแกรม

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุัตสาหิกรรม

คนทีั�

แบบฝึึกทัักษะ/คะแนนเต็ม
ค่าคะแนน 

ร้อัยละ

ระดั้บ 

ความหิมาย1 2 3 4 5 6

10 10 10 10 10 10

1 9 9 9 8 9 9 88.33 ดี้เยี�ยม

2 8 9 8 9 9 8 85.00 ดี้เยี�ยม

3 9 8 7 7 9 9 81.67 ดี้เยี�ยม

4 8 8 8 10 9 8 85.00 ดี้เยี�ยม

5 4 4 6 5 8 9 60.00 น่าพัอัใจั

6 9 9 8 6 9 8 81.67 ดี้เยี�ยม

7 8 8 9 6 9 9 81.67 ดี้เยี�ยม

8 9 8 8 10 10 8 88.33 ดี้เยี�ยม

9 7 10 7 10 9 9 86.67 ดี้เยี�ยม

10 9 8 9 8 9 8 85.00 ดี้เยี�ยม

11 8 8 7 5 8 9 75.00 ดี้มาก

12 7 8 8 4 9 8 73.33 ดี้มาก

13 8 9 8 7 9 10 85.00 ดี้เยี�ยม

14 8 8 8 8 9 8 81.67 ดี้เยี�ยม

โด้ย 

ภาพัรวม

79.29 81.43 78.57 73.57 89.29 85.71 81.31 ดี้เยี�ยม
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จัากตารางทีั� 1 ผลการวิเคราะห์ิทัางการเรียนการพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยใช้ั้โปรแกรม 

จัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง โด้ยภาพัรวมมีผลทัางการเรียนคิด้เป็นร้อัยละ 81.67 อัยู่ในระดั้บดี้เยี�ยม 

เม้�อัพิัจัารณ์าเป็นรายบุคคลพับว่า ผลการประเมนิทัักษะการควบคมุมอัเตอัร์ไฟฟ้าอัยูใ่นระดั้บ ดี้เยี�ยม จัำานวน 

11 คน ระดั้บดี้มาก จัำานวน 2 คน ระดั้บน่าพัอัใจั จัำานวน 1 คน 

10. อภิปรายผลการวิจั้ย

 จัากผลการวิจััยทีั�ได้้จัากการพััฒนาทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า ขอังผู้เรียนระดั้บชัั้�นประกาศ

นียบัตรวิชั้าชีั้พัชัั้�นปีทีั� 2 แผนกช่ั้างอุัตสาหิกรรมฐานวิทัยาศาสตร์ สาขาเทัคโนโลยีเมคคาทัรอันิกส์ โด้ยใช้ั้ 

โปรแกรมจัำาลอังร่วมกับอุัปกรณ์์จัริง ในรายวิชั้างานอัอักแบบติด้ตั�งและเขียนโปรแกรมควบคุม 

ในงานอุัตสาหิกรรมแบบฝึึกทัักษะการควบคุมมอัเตอัร์ไฟฟ้า จัำานวน 6 ใบงานและแบบประเมินผล 

การปฏิิบัติงาน การวิเคราะห์ิข้อัมูลโด้ยหิาค่าร้อัยละ ผลทีั�ได้้คะแนนจัากการทัำาแบบฝึึกทัักษะการควบคุม 

มอัเตอัร์ไฟฟ้า โด้ยภาพัรวมขอังนักเรียนทุักคนคิด้เป็นร้อัยละ 80.71 อัยู่ในระดั้บดี้เยี�ยม ซึื่�งสูงกว่าเกณ์ฑ์ิ 

ทีั�ตั�งไว้ค้อัร้อัยละ 70 แสด้งให้ิเห็ินว่านักเรียนเกิด้การเรียนรู้ มากกว่าเกณ์ฑ์ิทีั�ตั�งไว้ ทัั�งนี�ผู้เรียนได้้ลงม้อัปฏิิบัติ 

จันชั้ำานาญ จึังจัำาเป็นอัย่างยิ�งทีั�จัะต้อังมีส้�อัอุัปกรณ์์จัริง หิร้อัโปรแกรมจัำาลอังเพ้ั�อัใชั้้ประกอับการเรียน 

ในภาคปฏิิบัติ ผู้เรียนสามารถใช้ั้ส้�อัทีั�มีอัยูนั่�นทัด้ลอังเพ้ั�อัหิาผลเปรยีบเทัยีบกับข้อัมูลต่าง ๆ  ทีั�ได้้จัากการเรียน 

ภาคทัฤษฎี ซึื่�งในบางครั�งจัำาเป็นทีั�ผู ้สอันจัะต้อังผลิตส้�อัการสอันขึ�นใชั้้เอัง โด้ยเฉัพัาะส้�อัในวิชั้า 

ทัด้ลอังปฏิิบัติการ เชั้่น ชุั้ด้สาธิีตหิร้อัชุั้ด้ทัด้ลอัง หิร้อัโปรแกรมจัำาลอัง ซึื่�งสอัด้คล้อังกับทีั�วิจัารณ์์ [7] 

ได้้กล่าวไว้ว่า หิากต้อังการใหิ้การเรียนรู้มีพัลังและฝึังในตัวผู้เรียนได้้ ต้อังเป็นการเรียนรู้ทีั�เรียนโด้ยการ 

ลงม้อัทัำาร่วมม้อักันทัำาเป็นทีัม และทัำากับปัญหิาทีั�มีอัยู่ในชีั้วิตจัริงจัะมีผลทัำาใหิ้กระบวนการเรียนการสอัน 

มีประสิทัธิีภาพัมากขึ�น การผลิตส้�อัการเรียนการสอันจัะต้อังคำานึงถึงระบบการสอันในแบบต่าง ๆ  

เช่ั้น การสอันกลุ่มใหิญ่ กลุ่มเล็กและกลุ่มการสอันแบบเสรี เป็นต้น 

11. ข้อเสนอแนะจ้ากการวิจั้ย

     จัากการวิจััยในครั�งนี� ผู้วิจััยมีข้อัเสนอัแนะต่อัผู้สนใจัในการนำาผลการวิจััยไปใชั้้ หิร้อัทัำาการศึกษา 

วิจััย ดั้งนี�

  1. พับว่าอัุปกรณ์์ทีั�ใชั้้ในการลงม้อัปฏิิบัติไม่เพัียงพัอัต่อัจัำานวนนักเรียน นักเรียนบางคน 

จึังไม่ได้้ลงม้อัทัำามากเท่ัาทีั�ควร

  2. ควรส่งเสริมใหิ้มีการสร้างชุั้ด้ทัด้ลอังหิร้อัโปรแกรมการจัำาลอังในลักษณ์ะนี�ในรายวิชั้า

อ้ั�น ๆ เพ้ั�อัลด้การซ้ื่�อัชุั้ด้ทัด้ลอังราคาแพังและเพ้ั�อัเพิั�มทัักษะการคิด้วิเคราะหิ์ ทัักษะการปฏิิบัติ 

ให้ิกับนักเรียนมากยิ�งขึ�น
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