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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
บูรณาการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาและรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ และเพื่อทดลอง       
และประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 
สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา         
สกลนคร เขต 2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน                   
จํานวน 204 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ คูมือการบริหาร
กิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ แผนจัดการเรียนรู แบบวัดพฤติกรรม
คานิยมหลัก 12 ประการ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบ
กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบวา 
  1. สภาพการดําเนินการบริหารกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ มีระดับความตองการ
มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.70 ในดานการจัดตั้งกลุมกองลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา ความตองการ       
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ในดานการ
ประชุมชี้แจงและทําความเขาใจแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝง
คานิยมหลัก 12 ประการ มีระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5.00 
  2. การประเมินความเหมาะสมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 
12 ประการ คาเฉลี่ยโดยรวม 4.90 อยูในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรม
บูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ คาเฉลี่ยโดยรวม 4.89 อยูในระดับมากที่สุด 

                                                           
1 ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง จังหวัดสกลนคร 
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  3. การวัดพฤติกรรมภายหลังการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง คาเฉลี่ยโดยรวม 4.39 
อยูในระดับมากที่สุด ลูกเสือสามัญ คาเฉลี่ยโดยรวม 4.85 อยูในระดับมากที่สุด ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
คาเฉลี่ยโดยรวม 4.85 อยูในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ คาเฉลี่ยโดยรวม 4.67 อยูในระดับมากที่สุด สวนในดาน
การรับรองรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ทั้ง 4 มาตรฐาน     
มีคาเฉลี่ยโดยรวม 4.75 

 

คําสําคัญ : รูปแบบ, กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ, คานิยมหลัก 12 ประการ 

 
 

Abstract 
 

 The purposes of this study were to (1) study data base and needs to 

develop Scout Integrated Activities model (2) develop and examine the draft of Scout 

Integrated Activities model and (3) implement and assess the quality of Scout 

Integrated Activities model to promote 12 main values for students in Ban Seesuk 

Huaimong school under Sakon Nakorn Primary Educational Service Area Office 2.       

The samples in this research involved 204 school administrators, school teachers and 

students which were selected by purposive random sampling. The instruments used 

in this research were a handbook of Scout Integrated Activities to promote 12 main 

values, lesson plans, the behavior measurement test for 12 main values and 

satisfaction questionnaire. The data were analysed by the techniques of descriptive, 

percentage, mean and standard deviation. The results of this research were as    

follows  : 

1. The state of needs in management of Scout Integrated Activities was at  
highest level. (X= 4.70) When it was considered in each aspect, they were found that 

the aspect of the organization of boy scout and girl guild troops, the aspect of needs 

in development of Scout Integrated Activities model to promote 12 main values and 

the aspect of meeting for understanding the policies of government and Ministry of 

Education in promoting 12 main values were at highest level. (X= 5.00) 

2. The suitability of Scout Integrated Activities to promote 12 main values 
was at highest level as a whole (X = 4.90) and the handbook of Scout Integrated 

Activities to promote 12 main values was at highest level as a whole. (X= 4.89) 
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3. The behavior based on 12 main values for boy scout was at highest level  
as a whole. (X = 4.39)  The behavior based on 12 main values for scout was at highest 
level as a whole. (X=4.85) The behavior based on 12 main values for senior scout 
was at highest level as a whole. (X= 4.85) The students’ satisfaction toward on Scout 
Integrated Activities was at highest level as a whole. The acceptance of Scout 
Integrated Activities model was at highest level as a whole. (X=4.75) 
 

Keywords : Model, Scout Integrated Activities , 12 main values 
 
 

บทนํา 
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้ งทางดานเศรษฐกิจ สังคม               

และวัฒนธรรม จึงทําใหคนไทยเกิดการแขงขันกัน การเอารัดเอาเปรียบ ความเห็นแกตัว ขาดระเบียบ 
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมไทย กอใหเกิดปญหาในสังคม      
มากข้ึน เด็กและเยาวชนไทยไดรับอิทธิพลโดยตรง จากบริบทของสังคมไทย สังคมท่ีมีคานิยมทางวัตถุ 
การมุงแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวกมากกวาสวนรวม การละเลยการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องและจริงจัง สงผลใหเกิดภาวะขาดความสมดุลทางจิตใจและ         
สิ่งตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอสังคมไทยท่ีมีปญหาสลับซับซอนมากขึ้นและสงผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนชาวไทยอยางมาก ความเจริญกาวหนาของสังคมไทยมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและกอใหเกิดปญหาในสงัคมมากขึ้น  
         จากขอมูลการสํารวจตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย พบวา เด็กและเยาวชนไทยยังมี
จุดออนดอยหลายประการ ที่สําคัญคือ การพูดความจริงและความซื่อสัตย แมกระทั่งเด็กนักเรียน        
ที่มีผลการเรียนดี ก็ปรากฏผลคะแนนขอนี้อยูในเกณฑต่ํา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา         
คอนขางนอย ซึ่งเปนภาพสะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันขาดหลักยึดเหนี่ยว         
และที่พ่ึงทางจิตใจ รวมถึงการขาดคุณธรรม จริยธรรม เชน การใหอภัยและการอยูรวมกันอยางสงบ 
รมเย็น (ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ, 2554, น. 45) นอกจากนี้แนวคิดที่เก่ียวกับการบําเพ็ญประโยชน                
การมอบหมายบทบาทหนาที่ที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอชุมชนลดลง จึงเปนเหตุผลสําคัญและ
ความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาใหเด็กและเยาวชนไทยไดมีความรู คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค เพื่อใหเปนพลเมืองดีของสังคม ซึ่งคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีประกอบดวยทักษะ
พ้ืนฐานดานจิตใจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและประชาธิปไตยและดานเศรษฐกิจ     
(ปลินธร เพ็ชรฤทธิ,์ 2550, น. 69) 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปน
จุดมุงหมายเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค      
เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน       
นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด               
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย       
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และรักการออกกําลังกาย การมีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึก  
ในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกที่มุงทํา
ประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มุงเนนใหมีคุณภาพ                 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค      
โดยครูผูสอนตองปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู มุงใหผูเรียนสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพ่ิมเติมได โดยมุงพัฒนาใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย 
และมีจิตสาธารณะ (กรมวิชาการ, 2552) นอกจากนี้ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เนน
กระบวนการในการพัฒนาความเปนพลเมืองดีใหแกนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญ
ของกิจการลูกเสือ จึงมีนโยบายเก่ียวกับกิจการลูกเสือ โดยประกาศหลักสูตรของลูกเสือเปนกิจกรรม
ตามคําสั่ง วก.935/2532 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2532 (กรมวิชาการ, 2532) กิจกรรมลูกเสือ       
จึงไดรับการบรรจุไวในหลักสูตร และใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาถึงปจจุบัน 
            โครงสรางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดใหกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดเลือกเรียน และเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร 
ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางาน
เปนกลุม เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร          
ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําที่ดี ความรับผิดชอบ การทํางาน
รวมกัน การรูจักการแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปนกัน      
เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของการ
เรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเอง (กรมวิชาการ, 2551, น. 16) โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรม
หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมลูกเสือจะดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัย
กระบวนการบริหารและการนิเทศในการดําเนินการ 
         พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กลาวถึงวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ
วา เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ
และชวยสรางสรรคสังคมให เ กิดความสามัคคีและเจริญกาวหนา ทั้ งนี้  เพื่อความสงบสุข                  
และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังตอไปนี้ 1) ใหมีนิสัยในการสังเกตจดจํา เชื่อฟงและ
พ่ึงตนเอง 2) ใหซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู อ่ืน 3) ใหรูจักบําเพ็ญตน            
เพ่ือสาธารณประโยชน 4) ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม            
5) ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งแสดงให
เห็นวางานลูกเสือนั้นสามารถชวยพัฒนานักเรียนทั้ งทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม              
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 และหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
           กระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม การสรางวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
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และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน 
และเสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณและความเชื่อ รวมทั้งรูคุณคาและสืบสาน
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล           
ที่จะพัฒนาพลเมืองใหเขมแข็ง สรางคนในชาติใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การพัฒนา
เด็กและเยาวชนไทยมีคุณลักษณะตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการนั้น ตองบมเพาะและ
ปลูกฝงอยางเหมาะสม สมํ่าเสมอ ตอเนื่อง และตองใชเวลาในการพัฒนาจนเกิดเปนคุณลักษณะ             
ที่ติดตัวไปอยางยั่งยืน (สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, คํานํา) รัฐบาลไดกําหนด
นโยบายที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยเขมแข็ง         
โดยมุงสรางคนในชาติใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการไดแก  1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 3) กตัญูตอ       
พอแม ผูปกครอง ครูอาจารย 4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 5) รักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผ แบงปน            
7) เขาใจการเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง                     
8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 9) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 11) มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มีความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติ
มากกวาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนํานโยบาย
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดผนวกคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางเปนรูปธรรม เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีการประกวดเลาเรื่อง อานทํานอง
เสนาะ ทองบทอาขยาน คัดลายมือ เปนตน กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรม
การเรียนรูตามแหลงประวัติศาสตร กิจกรรมโครงงานตามพระราชดําริ กิจกรรมเพ่ือสังคม
สาธารณประโยชน และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กําหนดกิจกรรมประกวดวาดภาพ รองเพลง
เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมเปนตน 
      โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง ตั้งอยูเลขที่ 2 หมู 10 ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปจจุบันจัดการศึกษาใหกับนักเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปท่ี 1 – 2 ระดับการศึกษาภาคบังคบั ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 มีวิสัยทัศนของโรงเรียนคือ โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง      
มุงจัดการศึกษาสูมาตรฐาน วิชาการดี กิจกรรมเดน เนนเทคโนโลยีทันสมัย ใฝคุณธรรม นอมนํา
เศรษฐกิจพอเพียง ประสานแหลงเรียนรูคูชุมชน ซึ่งจากผลการรายงานการประเมินตนเอง            
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค รวม 8 ประการ ของนักเรียนบานสีสุกหวยโมง ระดับดีเยี่ยม       
คิดเปนรอยละ 85.99 2) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญผูเรียน รวม 5 ดาน ระดับดีมาก คิดเปน
รอยละ 67.43 3) ผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับผานคิดเปนรอยละ 99.67              
4) ผลการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ระดับ ผาน คิดเปนรอยละ 99.67 
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(โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง, 2559, น. 1 -23) และในปการศึกษา 2560 ผลการรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง มีดังนี้                      
1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 63.75            
2) ผลการประเมินสมรรถนะผู เ รียนรวมทั้ ง  5 ดาน ระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 55.99                       
3 )  ผลการประเม ินก ิจกรรมล ูก เส ือ เนตรนาร ี ระด ับผ าน ค ิด เป นร อยละ 96 .36 และ                        
4) ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ระดับผานคิดเปนรอยละ 96.67 
(โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง, 2560, น. 1 - 23) โดยแสดงใหเห็นวามีระดับผลการประเมินลดลง
เล็กนอย โดยเฉพาะโรงเรียนบานสีสุกหวยโมงไดจัดตั้งกองลูกเสือ เนตรนารี และดําเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีทุกประเภท โดยจํานวน 6 กอง จํานวน 54 หมู ในปการศึกษา 2560 
สํานักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
จังหวัด เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือที่ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สงเขารวม
ประกวดระดับประเทศเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งกอง
เนตรนารีสามัญของโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ และกองเนตรนารี          
สามัญรุนใหญ โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง ไดรับรางวัลชนะเลิศ และในปการศึกษา 2561 สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติไดคัดเลือกลูกเสือ และเนตรนารี ที่สมควรไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน             
ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง ไดรับเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน จํานวน 15 คน  
                จากเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา          
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ เพ่ือประโยชน      
ในการพัฒนากจิกรรมลูกเสือกับการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ใหกับนักเรียนตอไป 
      

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ       
เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ    
เพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการสําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 

2. เพ่ือพัฒนาและรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 
12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

3. เพื่อทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ เพ่ือสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสม สามารถนําไปใช        
ในการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการใหกับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 – 3 โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2                
ปการศึกษา 2560 จํานวน 204 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจาก
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา  
 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก รูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
       2.2   ตัวแปรตาม ไดแก  
              1) พฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนบานสีสุกหวยโมง 
              2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการรวมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
 3. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในปการศึกษา 2560 
 4. เนื้อหา 

4.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
4.2 แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

 4.3 แนวทางการพัฒนาและประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
               

 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการ

ลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 

1) พฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการของ

นักเรียนบานสีสุกหวยโมง 

2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

รวมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
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วิธีดําเนินการวิจัย   
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม

บูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 
 วัตถุประสงคของการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนกระบวนการวิเคราะหความแตกตางระหวาง
สภาพปจจุบัน กับสภาพที่ควรจะเปน และความตองการในการดําเนินการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
บูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการที่มีประสิทธิภาพ 

วิธีดําเนินการ 
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหเอกสาร 
 เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริม

คานิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษา โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  โดยการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ซึ่งมีเกณฑ
การคัดเลือกเอกสาร คือ เปนเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายคานิยมหลัก 12 ประการ การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือ ซึ่งปรากฏในรูปของบทความ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะผลการประชุมสัมมนา ผลการวิจัย       
คําสอนที่กําหนด ที่เขียนหรือเสนอโดยผูรู  ผูเชี่ยวชาญ ของหนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการลูกเสือในสถานศึกษา และเผยแพรอยูในวารสารวิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ รายงานการ
ประชุมสัมมนา รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และเอกสารอื่น  

 2. การสอบถามความตองการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อ
สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ 
 วัตถุประสงคการวิจัยในขั้นตอนนี้เพ่ือพัฒนาและรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ โดยผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและการสอบถาม
ความตองการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ                
มาดําเนินการจัดทําราง ออกแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ และคูมือกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ  

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 
 วัตถุประสงคการวิจัยในข้ันตอนนี้เพ่ือทดลองใชและประเมินคุณภาพของรูปแบบกิจกรรม        
บูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบกลุมตั วอยางเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง                        
One Group Pretest Posttest Design (พิสณุ ฟองศรี, 2553, น. 93) 
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ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยแบงได 3 ตอน ดังนี ้ 
 ตอนที่  1 การศึกษาขอมูล พ้ืนฐานและความตองการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม                 
บูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง               
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ พบวา  1. คานิยมหลัก 12 ประการเปนประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝงใหแกเยาวชนและคนไทยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดนํานโยบายสูการปฏิบัติในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2. สถานศึกษาดําเนินการผนวกคานิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนรูปธรรม 
  3. สถานศกึษาดําเนินการปลูกฝงและพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการใหกับนักเรียน      อยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง เนนการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันจนเกิดเปนพฤติกรรมที่ยั่งยืนใหมีการ
พัฒนากิจกรรมและประเมินในทุกระดับชั้น 
 4. สถานศกึษากําหนดวิธีการเรียนรูหรือการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ
ใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของนักเรียน 
 5. ผูบริหารสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการนิเทศ กํากับและติดตาม
การดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียน 
 6. กําหนดเกณฑการพิจารณาผลการดําเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อสง เสริม       
คานิยมหลัก 12 ประการ ที่มีประสิทธิภาพ 
          ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ จากการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา พบวา สภาพการดําเนินการบริหารกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม     
อยูในระดับมาก (X = 4.39) 
          ผลการศึกษาความตองการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จากการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวา ความตองการในการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมมี
ความตองการในระดับมาก (X  =4.45) 
 ตอนท่ี 2 การพัฒนาและรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก              
12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้   1. ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยม
หลัก 12 ประการ อยูในระดับมากที่สุด (X = 5.00) และมีคาเฉลี่ยโดยรวม X= 4.90 
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   2. ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ อยูในระดับมากที่สุด (X = 5.00) และมีคาเฉลี่ยโดยรวม X= 4.89 

   3. ผลการสนทนากลุมเพ่ือรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ สรุปรายละเอียดไดดังนี ้
        3.1 องคประกอบของรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรมีโครงสรางเนื้อหา สาระท่ีบูรณาการการเรียนรูได         
ในหลายกลุมสาระการเรียนรูและเปนเนื้อหา/สาระที่นักเรียนสามารถนําองคความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน รูปแบบของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในสภาพบริบทของ
โรงเรียนและการวัดผล ประเมินผลจากกิจกรรมบูรณาการลูกเสือตองสอดคลองกับจุดประสงคของ
กิจกรรม 
    3.2  ลักษณะของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก          
12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สามารถดําเนินกิจกรรมไดหลายลักษณะ เชน การบรรยาย               
การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การปฏิบัติจริงดวยกระบวนการกลุมที่เนนการมีสวนรวม 
รวมท้ังการออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมการบําเพ็ญประโยชนและการรณรงคในทองถ่ินที่โรงเรียน
ตั้งอยู 
          3.3  แนวทางการวัดผล ประเมินผลนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือ เพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง                
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรใชวิธีการวัดผลและประเมินผล
ที่สอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมบูรณาการ เชน การสังเกต การสอบถาม การประเมินจากการ
ปฏิบัติผานภาระงาน ชิ้นงานของนักเรียนและการทดสอบวัดความรู ความเขาใจ การถายทอดและ
การนําไปปรับใชในการดํารงชีวิตจริง โดยการประเมินแบบมีสวนรวมจากบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 ตอนที่  3 การทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ             
เพ่ือสงเสริมคานิยม หลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้  
            1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับลูกเสือสํารอง 
โดยรวมอยูในระดับ มาก (X= 4.39) 
           2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับลูกเสือสามัญ 
โดยรวมอยูในระดับ มากสุด (X =4.85) 
            3. ผลการวิเคราะหคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยรวม
อยูในระดับ มากสุด (X =4.85)  
            4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือ
สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.67) 
            5. ผลการรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 
12 ประการของผูทรงคุณวุฒิจากการประเมินในมาตรฐานดานอรรถประโยชน มาตรฐานดานความ
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เปนไปได มาตรฐานดานความเหมาะสมและมาตรฐานดานความถูกตองโดยรวมอยูในระดับมากสุด   
(X =4.75) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปไดดังนี ้
    5.1 มาตรฐานดานอรรถประโยชน ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยในระดับมากสุด     
(X= 4.58) โดยใหความเห็นวารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 

ชวยใหการจัดกิจกรรมการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการสําหรับนักเรียนมิไดเปนการเพ่ิมภาระ
การจัดกิจกรรมของครู ชวยพัฒนาใหครูผูสอนและสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือมีทักษะ ในการจัด
กิจกรรม การประเมินนักเรียน สงเสริมการปฏิบัติงานไดจริงในสถานศึกษาสะทอนใหเห็นจุดแข็ง
จุดออนอยางชัดเจนในการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
    5.2 มาตรฐานดานความเปนไปได ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยในระดับมากสุด     
(X= 4.95) โดยใหความคิดเห็นวารูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก      

12 ประการ ในสถานศึกษา สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษามีทรัพยากรสนับสนุน           
อยางพอเพียง มีการจัดการบริหารอยางเปนระบบ สามารถทําความเขาใจไดงาย 
    5.3 มาตรฐานดานความเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยในระดับ         
มากสุด (X= 4.85) โดยใหความคิดเห็นวารูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริม         

คานิยมหลัก 12 ในสถานศึกษา มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
    5.4 มาตรฐานดานความถูกตอง ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวยในระดับ    
มากสุด (X=4.65) โดยใหความคิดเห็นวารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก       

12 ประการ ในสถานศึกษา ชวยใหผลการประเมินพฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการ นาเชื่อถือ 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินและเกณฑการประเมินถูกตองตรงกับการปฏิบัติงานจริง เกณฑการ
ประเมินคุณภาพชวยใหผลการประเมินพฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการ มีความถูกตอง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก           
12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งขอคนพบผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผล ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและความตองการในการพฒันารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ  
   1.1 สภาพการดําเนินการบริหารลูกเสือ เนตรนารี สําหรับนักเรียนโรงเรียน              
บานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จากผลการวิจัย
พบวา สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ เนตรนารี           
ในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแกสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี           
ในดานการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอยูในระดับมากที่สุด และสภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในดานการพิจารณาความดี ความชอบ การประกาศเกียรติคุณใหแกครู
ผูเขารวมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียน คณะครูใน
โรงเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนื่องจากผูบริหารโรงเรียน           
ใหความสําคัญกับกิจกรรมลูกเสือ สอดคลองกับผลการวิจัยของอดุลยรัตน นิ่มเจริญ (2554, น. 155)     
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ที่พบวา การบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร     
มีการสงเสริมใหผูกํากับลูกเสือเขาประชุม อบรม สัมมนาตามความตองการซึ่งสงผลใหผูกํากับลูกเสือ
มีแรงกระตุนในการที่จะตองทบทวนความรูทักษะลูกเสือเปนประจํา และผูบริหารโรงเรียนและ    
คณะครูใหความสําคัญในการจัดทบทวนประสบการณลูกเสือของโรงเรียนมากข้ึน เนื่องจากการจัด
กิจกรรมลูกเสือสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตนเองในทุกดาน ไดแก ดานรางกาย สติปญญา จิตใจ      
และศีลธรรม ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ        
ชวยสรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนา (คณะลูกเสือแหงชาต,ิ 2551, น. 2) 
          1.2 ความตองการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีความตองการในระดับมาก โดยในดานการ
ประชุมชี้แจงและทําความเขาใจแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝง
คานิยมหลัก 12 ประการ มีความตองการในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการจัดทํารายงานผล/
เผยแพรการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ อยูในระดับมากที่สุด
และดานการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยม
หลัก 12 ประการ ในระดับสถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน กับดานการพัฒนาคูมือ 
แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับลูกเสือ เนตรนารี
ในสถานศึกษาในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาโรงเรียนใหความสําคัญในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
เปนสําคัญ เพ่ือสงเสริมการพัฒนานักเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม สอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (2545, น. 50) โดยกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินการปลูกฝงและ
เสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคในระบบวิถีชีวิตที่ดีงามและ
สอดคลองกับงานวิจัยของณรงค จันทะคัด (2550, น. 104 – 110) พบวา การจัดการลูกเสือควรมี
การจัดโครงสรางการบริหารงานลูกเสืออยางเหมาะสม มีการวางแผนขั้นตอนปฏิบัติงาน ติดตาม 
ควบคุม ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง การพัฒนากิจการลูกเสือ
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพนั้นตองมุงสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในกิจการลูกเสือของโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาระบบงานลูกเสือของโรงเรียนใหมีความพัฒนาอยางยั่งยืน 
 2. การพัฒนาและรับรองรางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก        
12 ประการ 
   การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 
12 ประการ ผลการวิจัยพบวา รายการประเมินกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก     
12 ประการ ที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก (1) สภาพปญหาและความจําเปนของกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ มีเหตุผลสมควรที่จะพัฒนากิจกรรม (2) จุดประสงค     
ของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (3) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ                  
มีความเหมาะสมในการนําไปใชเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ สําหรับนักเรียนในสถานศึกษา            
(4) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือสงเสริมความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน (5) กิจกรรม          
บูรณาการลูกเสือสามารถนําไปใชไดในบริบทของสถานศึกษา (6) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ               
มีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน (7) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือสามารถกระตุน
ความสนใจในการรวมกิจกรรมของนักเรียน (8) เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลมีความ
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เหมาะสม (9) การวัดและการประเมินผลสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงคของกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือ และการประเมินความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยม
หลัก 12 ประการ ผลการศึกษาพบวา รายการประเมินความเหมาะสมของคูมือการจัด                 
กิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ท่ีอยูในระดับมากที่สุด ไดแก                      
(1) ความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือกับการพัฒนาและการสงเสริมคานิยมหลัก             
12 ประการ (2) ความเหมาะสมของกิจกรรมบูรณาการลูกเสือกับความสนใจของนักเรียน และ         
(3) ความเหมาะสมของเกณฑการวัดและประเมินผลกับกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ ทั้งนี้เกิดจาก
กระบวนการสรางและการพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก            
12 ประการ จากการศึกษาเอกสาร การศึกษาสภาพและความตองการในการพัฒนารูปแบบ         
การประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญและการตรวจสอบ รางรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ
เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ โดยการสนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิ สอดคลองกับงานวิจัย
ของปยวัชร สุทธิวนิช (2558, น. 200) พบวา รูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานสังคม
และสาธารณประโยชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เปนรูปแบบที่นําเสนอเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนรูของนักเรียนที่ตองอาศัยกระบวนการหลายอยางที่สงผลตอการเรียนรู 
เพราะวาการเรียนรูตามสภาพจริงเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูภายใต
ประสบการณที่ ไดนําไปประยุกตใชจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายกิจกรรมชัดเจน                  
เปนรูปธรรม ปฏิบัติไดจริง และเร่ิมจากสิ่งใกลตัว มีการบูรณาการกับชีวิตจริงใหผูเรียนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตและสนุกกับการใฝรูใฝเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วลัยวัลล พุมพึ่งพุทธ (2554, น. 94) พบวา คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
รังสิต ผูประเมินมีความเห็นวามีความเหมาะสมในการนําไปใชโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และ
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ผูประเมินมีความเห็นวามีความเหมาะสมใน
การนําคูมือไปใชอยูในระดับมากที่สุด 
 3. การทดลองและประเมินรับรองคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ 
           3.1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการของลูกเสือสํารอง โดยรวม
อยูในระดับมาก X=4.39 พฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการของลูกเสือสามัญโดยรวมอยูในระดับ

มากสุด X=4.85 และพฤติกรรมคานิยมหลัก 12 ประการของลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยรวมอยูใน

ระดับมากสุด X=4.85 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยม

หลัก 12 ประการ เปนการขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการที่ตองอาศัยผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม
ประกอบดวย ผูอํานวยการกองลูกเสือโรงเรียน รองผูอํานวยการกองลูกเสือโรงเรียน ผูกํากับกลุม
ลูกเสือ รองผูกํากับกลุมลูกเสือ  ผูกํากับกองลูกเสือและรองผูกํากับกองลูกเสือที่ตองผานการฝกอบรม
และมีประสบการณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีความเขาใจในแนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการ
ลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีโอกาสเผชิญกับ
สถานการณ ฝกทักษะกระบวนการคิด สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน          
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังงานวิจัยของ                   
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ธนดล เล็กเลิศศิริวงศ (2554) ซึ่งไดศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาลักษณะ                 
อันพึงประสงคของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความสัมพันธระหวาง        
การบริหารกิจกรรมลูกเสือกับการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค  ทั้ งโดยภาพรวมและ                      
รายด านมีความสัมพันธ กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ                           
สัญญา โตะหนู (2559, น. 125) ซึ่งพบวา (1) การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการจัดกิจกรรมพิเศษลูกเสือและ (2) การเปนพลเมืองดีของลูกเสือในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน     
รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานวินัยทางสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของ                 
ดารารัตน นาหอม (2559, น. 166) ไดศึกษาคานิยมหลัก 12 ประการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการเรียนรูโดยใชโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคานิยม 12 ประการ เฉลี่ยเทากับ 
25.74 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.80 และมีนักเรียนผาเกณฑ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 
ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
      3.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริม
คานิยมหลัก 12 ประการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเม่ือพิจารณาเปนรายกิจกรรมใน
ระดับมากที่สุด ไดแก (1) นักเรียนมีความตองการเขารวมกิจกรรมบูรณาการลูกเสือทุกกิจกรรมใน
ครั้งตอไป (2) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือทุกกิจกรรมนักเรียนมีโอกาสทํางานรวมกับสมาชิกใน        
กองลูกเสือดวยตนเองและ (3) กิจกรรมบูรณาการลูกเสือทุกกิจกรรมเนื้อหาของกิจกรรมเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการพิจารณาครูผูสอนลูกเสือมีความเหมาะสม 
มีความรู ความศรัทธา มีความเสียสละและความสามารถในการจูงใจใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมดวย
วิธีการตาง ๆ การวางแผนการเตรียมการ อาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ         
การจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการยึดแนวทางการออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่2  กลาวคือ (1) การเรียนรูเพ่ือรู (2) การเรียนรู
เ พ่ือปฏิ บัติ ไดจริ ง (3) การเรียนรู เ พ่ือการอยู ร วมกันกับผู อ่ืน และ (4) การเรียนรู เพื่ อชีวิต                          
(Wongyai, 2012 b, 511 – 512) และสอดคลองกับงานวิจัยของสาลิกา สําเภาทอง (2554, น. 245) 
ซึ่งดําเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู เรียนเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยใชของเลนพื้นบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานสวนหลวง 
(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยใชของเลนพื้นบานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
     3.3  ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 
12 ประการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมากสุด โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอง
กันทุกประเด็น ทั้งนี้อาจเปนเพราะวารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก      
12 ประการ สรางขึ้นโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูศึกษา       
ไดศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือ แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก           
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12 ประการ ในสถานศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย การดําเนินการจัดกิจกรรม        
บูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางเปนปกติสุข มุงเนนสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ โดยความรวมมือของผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครูซึ่งทําหนาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน          
ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 5) ที่กําหนดใหโรงเรียนในฐานะที่เปนสถาบัน        
ทางสังคม ท่ีสําคัญมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ในหมวดที่ 1 มาตราที่ 6 และมาตราที่ 7 บัญญัติใหโรงเรียนมีหนาที่ ให
การศึกษา เปนผูกลอมเกลาและปลูกฝงการมีระเบียบวินัยใหแกนักเรียน เพราะนักเรียนจะเปนผู
ดํารงชีวิตในสังคมและเปนสวนสําคัญในการกําหนดอนาคตของชาติ และสอดคลองกับการศึกษาของ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม โดยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (2549)        
ที่ดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเสนอวา สถานศึกษาเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม        
เพราะมีความใกลชิด มีอํานาจบริหาร จัดการและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรงตอการ
พัฒนารูปแบบการสอนคุณธรรม จริยธรรมของคร ู
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหโรงเรียน 
     1.1 ผูอํานวยการกองลูกเสือของโรงเรียน ควรทําความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบกิจกรรม     
บูรณาการลูกเสือ เพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ และนําไปใชในพัฒนาและการจัดกิจกรรม    
บูรณาการลูกเสือ 
     1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรนํารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 
12 ประการ ไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนแตละแหง 
 2. ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
      2.1 โรงเรียนควรเรงดําเนินการพัฒนาลูกเสือใหมีคานิยมหลัก 12 ประการ โดยมีคณะครู
เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา ผานการใชกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ 
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา 
      2.2 จากรูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพ่ือสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียน
ควรดําเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ อยางเปนรูปธรรม 
ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน รวมทั้งการสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน เพ่ือพัฒนา     
การจัดกิจกรรมบูรณาการลูกเสือของโรงเรียนใหบรรลุผลอยางยั่งยืน 
 

………………………. 
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การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร  
สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
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ON TOPIC OF THE ELEPHANT CEMETARY AT JIANG ‘S FORREST TEMPLE 
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บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) เ พ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู           
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ (2) เพ่ือศึกษาคุณภาพของหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง 
จังหวัดสุรินทร ในดาน (2.1) ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ินตามเกณฑ 80/80 (2.2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนการเรียนรูและภายหลังการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชาง             
วัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร (2.3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น          
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร และ (2.4) ความพึงพอใจของบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร  

ผลการวิจัยพบวา             
1. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร ประกอบดวยเอกสาร

หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร และเอกสารประกอบการเรียนรู                   
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร  

2. คุณภาพของหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร พิจารณา         
ไดจาก (1) หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร มีประสิทธิภาพเทากับ 
83.02/83.64 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการเรียนรู
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สูงกวากอนเรียนแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ินอยูใน
                                                           
1 อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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ระดับมาก และ (4) ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชาง                 
วัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทรอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ : การวิจัยและพัฒนา, หลักสูตรทองถ่ิน, การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน, สุสานชาง 

 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were (1) to develop local curriculum on topic 
of the Elephant Cemetary at Jiang ‘ s Forrest temple in Surin for Matayomsuksa 2 
students under Surin Primary Educational service Area Office 2. (2) to study the quality 
of the local curriculum in these aspects (2.1) the efficiency of the local curriculum 
according to the criteria 80/80 (2.2) the learning achievement of students before and 
after learning the local curriculum. (2.3) the students satisfaction towards on learning 
the local curriculum. (2.4) the satisfaction of stakeholders in developing the local 
curriculum. The results of this research were as follows (1) The local curriculum consisted 
of a handbook of local curriculum and a handbook for learning management of local 
curriculum. (2) The quality of local curriculum were (2.1) The efficiency of the local 
curriculum was at 83.02/83.64. (2.2) After using a local curriculum the post-test scores 
of learning achievement of the experimental group were significantly higher than the 
pre-test scores at .05 level .(2.3) The satisfaction of students were at high level.           
(4.2) The satisfaction of stakeholder’s were at high level. 
 

Keywords : Research and Development, Local curriculum, Local curriculum  
      Development, Elephant Cemetary 

 
 

บทนํา 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข 
เ พ่ิมเติม  (ฉบับที่  2 )  พุทธศักราช 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน             
พุทธศักราช 2551 เปดโอกาสใหสถานศึกษาในแตละทองถิ่นสามารถจัดทําสาระในสวนที่เกี่ยวของ
กับทองถ่ินไดนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 15) หลักสูตรทองถิ่นจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะสงผล
ใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ               
ของทองถ่ิน สอดคลองกับบริบทของสังคม สภาพแวดลอมนั้น ๆ ทําใหผูเรียนเกิดความรัก              
ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน และนอกจากนี้ยังไดเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
การประกอบอาชีพ การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นสืบตอไป (คันธรส เฟองจรัส, 2549, น. 3)                  
ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาซึ่งตองคํานึงถึงความสอดคลองและใหสนองความตองการตามนโยบาย
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การศึกษาที่จําเปน จึงเปดโอกาสใหแตละทองถิ่นจัดทํารายละเอียดในสวนที่เปนความรูของทองถิ่น
ความเปนเอกลักษณ และนําความรูความสามารถของภูมิปญญาทองถิ่นในแตละทองถิ่นเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือภูมิปญญาชาวบานเปนพ้ืนฐานความรูของชุมชน ซึ่งมี
มาเปนเวลานาน แมเวลาผานลวงเลยมานานแลวก็ตาม แตก็สามารถนําองคความรูอันเปนรากเหงา
แหงวิถีบรรพบุรุษ นํามาเปนรากฐานของการดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบันโดยไมจําเปนตองปฏิเสธ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หากแตจะใชสิ่งเหลานี้ดวยสติปญญาอันเปนมรดกทางวัฒนธรรม           
ที่สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน (เสรี พงศพิศ, 2533, น. 15) ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นสามารถจําแนกได          
4 ประเภท คือ ภูมิปญญาดานคติความเชื่อ ซึ่งมีพ้ืนฐานขององคความรูที่เกิดจากการสั่งสม ถายทอด
ผานมาเปนเวลานาน ภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผน        
ของการดําเนินชีวิต ที่สอดคลองกับกาลสมัย ภูมิปญญา ดานการประกอบอาชีพในทองถ่ินที่ใหแนวทาง      
ของการพ่ึงพาตนเอง และไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับปจจุบัน และภูมิปญญาดานแนวคิดหลัก
ปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานสามารถนํามาดัดแปลงใชในชุมชนไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมีความจําเปนอยางมากเพราะนอกจากภาระที่สถานศึกษา 
จะตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นก็ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร                     
ที่สถานศึกษาจะตองจัดทําเพื่อใหกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพที่แทจริงในชุมชน
ทองถ่ินของตน (อุบลรัตน กิจไมตรี, 2544, น. 3) 

 จังหวัดสุรินทรอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา       

ซึ่ งประเพณีและวัฒนธรรมหลายอยางของชาวกัมพูชามีความคลายคลึงกันกับประเพณี                    

และวัฒนธรรมของชาวสุรินทร เชน ภาษาพ้ืนบานของชาวสุรินทร ลักษณะความเปนอยู ผิวพรรณ

และนิสัยใจคอ รวมถึงศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุหลายแหงในจังหวัดสุรินทรมีลักษณะ

คลายคลึงกับศิลปะของประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามาก มีอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี       

ที่เกาแก มีความเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตสมัยโบราณเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีชนพ้ืนเมือง

หลากหลาย ทั้ง ชนพ้ืนเมืองกลุม “ชาวขะแมร” “ชาวลาว” และอีกกลุมหนึ่งนั่นคือ “ชาวกวย” หรือ 

“ชาวกูย” หรือ “ชาวสวย” ซึ่งจะมีทั้งกลุมเลี้ยงชางและไมเลี้ยงชาง กลุมที่เลี้ยงชางจะเรียกตัวเองวา 

“กวยอาเจียง” ชาวกวยกลุมนี้เปนผูมีความชํานาญในเรื่องการจับชางและเลี้ยงชาง มีความผูกพันกับ

ชางมานานนับตั้งแตบรรพบุรุษ ชุมชนเดิมของชาวกวยอยูในเมืองอัตตะปอแสนแป แขวงจําปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้นเมื่อชาวกวยอพยพมาอยูในแผนดินไทยไดเลือกทําเลที่ตั้ง

บานเรือนอยูอาศัยในแหลงที่อุดมสมบูรณ เหมาะในการเลี้ยงชางมากที่สุด เม่ือสมัยรอยกวาปที่ผานมา 

สภาพพ้ืนที่แถบอําเภอจอมพระ อําเภอชุมพลบุรี  และอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ยังมีสภาพเปนปาดง 

มีลําน้ําชีและลําน้ํามูลไหลผาน ชาวกวยไดสรางบานเรือนเปนหมูบาน มีอาชีพเลี้ยงชางเพียงอยางเดียว 

ทุกครอบครัวเลี้ยงชางไวในครอบครัวเปนเจาของตั้งแตหนึ่งเชือก จนถึง 10 เชือก เลี้ยงแบบปลอยใหหา

กินกันตามชายปาแถบลําน้ํา อยูกันเปนโขลงก็จะสามารถผสมพันธุและตกลูก เพิ่มประชากรของชางได 

ดังนั้นชาวกวยกับชาง จึงมีความผูกพันกันอยางแนบแนนยิ่งกวาสัตวเลี้ยงธรรมดา เพราะถือวาชางเปน

มรดกทางวัฒนธรรม ที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดตอกัน การปฏิบัติตอชาง ชาวกวยถือวาเปนการปฏิบัติ

ตอบรรพบุรุษของตน โดยเชื่อวาวิญญาณบรรพบุรุษจะคอยใหความคุมครองครอบครัวตลอดไป หากใคร
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ประพฤติละเมิดก็จะถูกลงโทษจากบรรพบุรุษ ดังจะเห็นตามบานเรือนของกวยอาเจียงจะตองมี         

ศาลปะกําและเครื่องมือในการคลองชาง ยิ่งบานไหนมีฐานะเปนหมอใหญ ศาลปะกําก็จะมีขนาดใหญ

ตามฐานะ ชาวกวยปฏิบัติตอชางเสมือนหนึ่งเปนสมาชิกของครอบครัว เด็ก ๆ ลูกหลานจะถูกสอนและ

เรียนรูวิธีปฏิบัติตอชางเย่ียงญาติพี่นอง คอยดูแลทุกขสุขในยามเจ็บปวย หรือแมแตชางเสียชีวิตพวกเขา

ก็จะปลงศพ และทําพิธีทางศาสนาให ชาวกวยถือวาเมื่อชางมีชีวิตอยูจะทําประโยชนใหพวกเขาอยาง

มากมายเชนกัน (พิมพลดา  วิศิษฐกิตติกร, 2560, น. 78)   

 สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทรเปนสถานที่ฝงศพชางที่เสียชีวิตและเปนพื้นที่ที่ใหชาง
ของสุรินทรกลับมาอยูรวมกันตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายกูย จังหวัดสุรินทร และเปนสถานที่
เก็บรวบรวมโครงกระดูกหรือประวัติชาติพันธุของชางแตละเชือก นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุน
การสงเสริมการทองเที่ยว และโครงการนําชางคืนถ่ินโดยความคดิริเร่ิมของหลวงพอพระครูสมุหหาญ 
ปญญาธโร เจาอาวาสวัดปาอาเจียง เมื่อป พ.ศ. 2538 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรไดให         
ความรวมมือ ในการจัดทําสุสานชางที่วัดปาอาเจียงเพื่อเปนแหลงศึกษาสายพันธุชางของจังหวัด
สุรินทร ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งสุสานชางทําเปนรูปทรงหมวกสมัยโบราณ เพ่ือใหความรมเย็นแกชางที่
เสียชีวิตไปแลว ดวยความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและการกระจายของวัฒนธรรมจากนานา
ประเทศไดเขามาสูชุมชนชาวไทยมากข้ึนเปนลําดับ จึงสงผลกระทบทําใหวัฒนธรรมและประเพณี     
อันดีงามของชาวไทยเชื้อสายกวย ในชุมชนทองถ่ินบานตากลาง เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน        
เรื่อย ๆ การสืบทอดกันทางภูมิปญญาของชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นเพ่ือเปน
การสืบสานและอนุรักษ ฟนฟูประเพณี ใหกับเยาวชนรุนหลัง เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน
และเปนการปลูกฝงใหเยาวชนไดเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรม
ของตน ซึ่งมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดสุรินทร ไดตระหนักและดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายสรางสํานึกของประชาชน ให เกิดความสามัคคี  ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ดวยการสงเสริม รักษาวัฒนธรรมและประเพณี รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ
เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร รวมกับอําเภอทาตูม องคการบริหารสวนตําบลกระโพ         
ซึ่งเปนหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นชั้นตนที่อํานวยความสะดวก กํากับดูแลใหมีการดําเนินการ       
ไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องสุสานชาง             
วัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาความเปนทองถ่ินของตน และรวมกันอนุรักษสืบสานมรดกทาง
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนพ้ืนเมืองในจังหวัดสุรินทรตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สํานักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาคุณภาพของหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร              
โดยพิจารณาจากประเด็นดังนี้ 
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  2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถิ่นตามเกณฑ 80/80 
  2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภายหลังการเรียนรูหลักสูตร

ทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร 
  2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน          

เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร 
  2.4 ความพึงพอใจของบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระ       
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 1. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร มีองคประกอบ              
ที่เหมาะสมสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 
 2. คุณภาพของหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร  
  ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมโรงเรียน
เครือขายบริหารสถานศึกษาทาตูม 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 17 โรงเรียน จํานวนประชากร 205  คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง  
  ไดแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตากลาง สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จํานวน 20 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2560 ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนา และ
สภาพบริบทที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุมประชากร 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา   
  2.1 ตัวแปรตน  
  ไดแก หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
  2.2 ตัวแปรตาม    
   2.2.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ิน 
   2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
   2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
   2.2.4 ความพึงพอใจของบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน 
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 3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
                 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง 
 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
 คือ หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร   
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา Research and Development 
ตามข้ันตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และความตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ และประเมินโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทองถิ่นซึ่งพิจารณาจาก (1) ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรทองถ่ินท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ภายหลังการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น (3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการ
เรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน และ (4) ความพึงพอใจของบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. เอกสารหลักสูตรทองถิ่นและเอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน    
บานตากลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ภาคการศึกษาที่  2                 
ปการศึกษา 2560 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห  โดยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน  
และการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1. ดําเนินการขอหนังสือราชการเพ่ือขออนุญาตดําเนินการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น                
กับผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานตากลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  
 2. ดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องสุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและบันทึกผลการทดสอบ
ไวเปนคะแนนสอบกอนเรียน  
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 3 . การดําเนินจัดการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องสุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัด
สุรินทร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น รวมกับครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
บานตากลาง กับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตากลาง จํานวน 20 คน     
โดยดําเนินการสัง เกตพฤติกรรม การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ทํ าการจดบันทึก                   
และบันทึกภาพบรรยากาศระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 4. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว ดําเนินการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pre – test) 
เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น            
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง 
 5. ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห
ขอมลูตอไป 
 

ผลการวิจัย 
 1. การดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัด
สุรินทร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ในครั้ งนี้  ทําใหได เอกสารหลักสูตรทองถิ่น               
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง และเอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง วัดปาอาเจียง      
ท่ีไดรับการประเมินจากแบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดรับการประเมิน
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 2. หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพโดยพิจารณาจาก ดังนี ้
  2.1 หลักสูตรทองถ่ินมีประสิทธิภาพเทากับ 83.02 /83.64 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
  2.2 ภายหลังการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัด
สุรินทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น       
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร 
อยูในระดับมาก 
  2.4 บุคลากรผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น          
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นใช
ระเบียบวิธีการวิจัยรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) สามารถ
อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี ้

1. การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ทําใหไดเอกสารท่ีเก่ียวของดังนี้  
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     1 .1 เอกสารหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง สําหรับนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผานการประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งมี          
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนกรอบหลักสูตรทองถิ่นของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ที่ไดกําหนดสาระการเรียนรูทองถิ่นโดยวิเคราะหสาระการเรียนรู
แกนกลางท่ีมีความสอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงกับทองถ่ินเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวของทองถ่ิน
กอใหเกิดความรัก ความผูกพัน ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ ความรูสึกหวงแหนและเกิดจิตใจ
อนุรักษทองถิ่นซึ่งเรื่องที่ผูวิจัยไดพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นที่อยูใน สภาพแวดลอม ชุมชน สังคม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยเชื่อมโยงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบของสาระหลักสูตรทองถ่ินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแลว นํามา
พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรักความศรัทธาในทองถ่ินที่ไดจากการเรียนรูและประสบการณเพ่ือนําไปใช
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดําเนินการที่เปน
ระบบ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน โดยอาจารยประจํา
สาขาวิชาหลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ศึกษานิเทศกดานการวัดและประเมินผล  
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักสูตรทองถิ่นและภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงทําใหหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ซึ่งทําใหไดเอกสาร
หลักสูตรทองถ่ิน 
  1.2 เอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัด
สุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบดวยเนื้อหาดังนี้ 1. ประวัติความเปนมาของ
ชางจังหวัดสุรินทร 2. ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมเก่ียวกับชางจังหวัดสุรินทร 3. ความเปนมา
และความเชื่อเก่ียวกับสุสานชาง 4. วัดปาอาเจียงจังหวัดสุรินทร 5. การสงเสริมการทองเที่ยว        
สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร โดยเอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นฉบับนี้ไดรับ
การประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานซึ่ง มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ินที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีเนื้อหาเหมาะสมมาก         
มีความสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน การกําหนดเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตร
ทองถ่ิน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับบริบททองถิ่น ความเปนมา ความเชื่อ 
วัฒนธรรมความเชื่อ และสุสานชางวัดปาอาเจียง บานตากลาง วิเคราะหความตองการของผูมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ภูมิปญญา และผูทรงคุณวุฒิ มีทั้ง ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน     
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผูเก่ียวของในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน นายก          
องคการบริหารสวนทองถ่ิน วัฒนธรรมอําเภอ ปลัดอําเภอทาตูม กลั่นกรองเนื้อหาออกมาจนได
เอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นเรื่องสุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร ที่มี             
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ความเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพลดา วิศิษฐกิตติกร (2560, น. 6)                 
ได พัฒนาหลักสูตรทอง ถ่ินเรื่ อง ประเพณีบวชนาคชาง จั งหวัดสุรินทร  สําหรับนักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งประกอบดวยเอกสารหลักสูตรทองถิ่นและเอกสารประกอบการเรียนรู
หลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบวชนาคชาง จังหวัดสุรินทร ที่มีประสิทธิภาพเทากับ 84.42/83.75 
 2. คุณภาพของหลักสูตรทองถิ่น เรื่องสุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศกึษา ปที่ 2 มีดังนี ้
   2.1. หลักสูตรทองถิ่นมีประสิทธิภาพอยูที่ 83.02 /83.64 ซึ่งสูงกวาเกณฑ และเปนไป
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว  ท้ังนี้เปนผลมาจากขั้นตอนการจัดทําเอกสารหลักสูตรทองถ่ินอยางเปน
ระบบ  ผูวิจัยไดจัดทํากระบวนการเรียนรูโดยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริงจาก
วิทยากรที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมีความชํานาญเฉพาะดานการเลี้ยงชาง ทําใหเกิดทักษะในการปฏิบัติ
อยางแทจริง ผูวิจัย ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน           
บานตากลาง และปราชญภูมิปญญาในทองถ่ินรวมกันเปนครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะ
รูปแบบบูรณาการภูมิปญญาในทองถิ่น ใชแนวทางการสอนที่ใหผูเรียนไดสํารวจในพ้ืนที่จริงที่         
สุสานชางวัดปาอาเจียง โดยมีกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติตามขั้นตอน ศึกษา คนควา ทําการ
สังเกตขณะทดลองใชหลักสูตร ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามกระบวนการของการพัฒนา ผูวิจัยได
ดําเนินการอยางมีระบบมีขั้นตอน โดยมีผูเชี่ยวชาญดานตางๆตรวจสอบทุกขั้นตอนและไดปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะเปนการพัฒนาหลักสูตรโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา การวิจัย            
เชิงทดลองในขั้นตอนการทดลองใชหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทสอดคลองกับแนวคิด
ของวิดเทอร  (Wither, 2000, p. 2176 - A) ที่ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและการจัด
พ้ืนฐานทางการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาพบวา โรงเรียนมีการวิเคราะหพ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรทองถิ่นควรปรับปรุงใหเกิด
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เด็กจะเกิดความคิดโดยการใชประสาทสัมผัสทุกสวนกับ

สิ่งแวดลอมท่ีพวกเขาอยู และผลการวิจัยของปลาทอง อัยวรรณ (2551, น. 88 - 90) พบวาการใช
ทองถ่ินเปนแหลงเรียนรูใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเต็มที่ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติจริง
และมีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.55 / 78.64 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 75/75 ที่ตั้งไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของประภาพรรณ โซมาลา (2554, น. 95) พบวาผลการประเมินหลังการใช
หลักสูตรนักเรียนจํานวนรอยละ 85.00 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวารอยละ 70 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนด ผลการวิจัยของสุภาวดี สมัครสมาน (2556, น. 112) ดําเนินการวิจัยการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การฟอกเสนไหมดวยสมุนไพรธรรมชาติ สําหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ               
84.24 /83.75 สูงกวาที่กําหนด ผลการวิจัยของจักรพันธ แตมทอง (2559, น. 124 – 125) 
ดําเนินการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง ความเชื่อของชาวกูย จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 1 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.24 /83.75 สูงกวาที่กําหนด  
    2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้เปนผลมาจากผูวิจัยจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีสื่อและแหลงเรียนรูในทองถ่ินท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู มีองคความรูและใบกิจกรรมให
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ปฏิบัติทําใหเกิดทักษะและประสบการณการเรียนรูจริง สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง นักเรียน       
มีความสุขสนุกกับการเรียนรูโดยไมเครียด เกิดการจดจําทฤษฎีจากการปฏิบัติจริง หลักสูตรทองถิ่น
และเอกสารประกอบการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นใชรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมในแตละข้ันตอน 
สอดคลองกับงานวิจัยของนุพิศ อัคพิน (2553, น. 98 - 99) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น      
เรื่อง ผาฝายยอมสีเปลือกไม โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา จังหวัดสกลนคร พบวา นักเรียนที่เรียน      
ดวยหลักสูตรทองถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของคมคาย เกรอด (2552, น. 87 – 88) พบวาการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นเรื่องวรรณกรรมเพลงฉอยที่บานคุณยาย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เยาวรัตน  เชี่ยวชาญ (2552, น. 101 - 102) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนตามหลักสูตร
ทองถ่ินที่พัฒนาข้ึนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัย        
ของสุภาวดี  สมัครสมาน (2556, น. 112) ดําเนินการการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                    
เรื่อง การฟอกเสนไหมดวยสมุนไพรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่ พบวาสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ จักรพันธ แตมทอง       
(2559, น. 124 - 125) พบวา หลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง ความเชื่อของชาวกูย จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต1 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
       2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระ         
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานตากลาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน เปนการ
เรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูที่สรางและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณและ
มีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม ดังนั้นการเรียนรูเรียนรูโดยใชหลักสูตรทองถ่ิน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร 
จึงเปนการจัดการเรียนรูที่ฝกกระบวนการคิด การทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ แตละเรื่อง            
มีความยากงายเหมาะกับผูเรียนและประสบการณ วุฒิภาวะ สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเอง
จากประสบการณจริง จากการลงมือปฏิบัติ ไดออกศึกษานอกสถานที่ท่ีสุสานชางวัดปาอาเจียง        
และในชุมชนบานตากลาง อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร กิจกรรมสามารถยืดหยุนได อีกท้ังยังเปน
กิจกรรมท่ีสามารถสรางองคความรูที่สอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน ทําใหไดเรียนรูในเรื่อง                  
ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สัมพันธกับชีวิตจริง และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของสุนิสสัย มาตน (2552, น. 115 – 116) ที่ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น             
สาระการเรียนรูเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชวงชั้นที่ 3          
เรื่อง การทําปลาสมสมุนไพร ของโรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
พบวานักเรียนมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่งตอหลักสูตรทองถิ่นสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ศรีพันธ (2553, น. 90 – 91) ที่ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น เรื่อง การทอผาฝายยอมโคลน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 6 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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โดยใชหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง การทอผายอมโคลนอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ       
บรรจบ ศิริวัฒน (2553, น. 112 - 113) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรู            
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีทองถิ่นจังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 พบวา ความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประเพณีทองถ่ิน จังหวัดสุรินทร อยูในระดับมาก 
ผลการวิจัยของ สุภาวดี  สมัครสมาน (2556, น. 112) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                     
เรื่อง การฟอกเสนไหมดวยสมุนไพรธรรมชาติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับผลการวิจัยของจักรพันธ แตมทอง (2559, น. 124 – 125) ที่ไดศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ความเชื่อของชาวกูย 
จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรู              
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ความเชื่อของชาวกูย จังหวัดสุรินทร อยูในระดับมาก 
          2.4 บุคลากรผูมีสวนเ ก่ียวของมีความพึงพอใจตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น             
เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน               
บานตากลาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
หลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจากความตองการของผูเรียน ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ      
กับการจัดการศึกษาภูมิปญญา และผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินอยางแทจริง โดยทุกฝายรวมกันสนับสนุน
ในการกําหนดรูปแบบการเรียนรู ขอบขายเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน แผนการจัดการ
เรียนรูมีความสอดคลอง ลําดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูชัดเจนในทุก ๆ กระบวนการ 
เวลาเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร สงผลใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจใน         
ความเปนมา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่นมากข้ึน ทําใหมีจิตสํานึกรัก ผูกพัน
ทองถิ่นของตน สามารถสื่อสารในการแนะนําเรื่องราวเก่ียวกับทองถิ่นของตนไดอยางภาคภูมิใจ 
นอกจากนี้รูปแบบของหลักสูตรยังสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเองจากประสบการณจริงจาก
การลงมือปฏิบัติ ไดออกนอกสถานที่ กิจกรรมสามารถยืดหยุนได อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่สามารถ
สรางองคความรูที่สอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน ทําใหไดเรียนรูในเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
สัมพันธกับชีวิตจริง และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานวิจัยของพอลลอซซี 
(Pallozzi, 1981, p. 1418-A อางถึงใน จรัส ศรีประพันธ, 2540, น.73) ไดศึกษารูปแบบของชุมชน
ตอการเขาไปเก่ียวของกับกิจกรรมของโรงเรียนทองถิ่นในรัฐนิวเจอรซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา
รูปแบบที่ใชในการศึกษาควรจะขยายออกไปเปนรูปแบบของชุมชนเมือง การจัดการศึกษาในทองถ่ิน          
ควรรวมมือกันทั้งสองฝายและโรงเรียนไมควรติดอยูกับนโยบายมากนัก สวนฝายชุมชนควรเสนอ
นโยบายที่ตรงกับความสามารถของตนเองและสิ่งที่โรงเรียนควรคํานึงคือการรับผิดชอบตอกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดข้ึนซึ่งอยูในวิสัยท่ีเปนไปไดการปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิมพลดา วิศษิฐกิตติกร (2560, น. 6) ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง ประเพณีบวชนาค
ชาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบวชนาคชางอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
    หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง สุสานชางวัดปาอาเจียง จังหวัดสุรินทร สามารถนําไปใชจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรทองถ่ินไดในทุกระดับชั้นเรียน โดยควรพิจารณารายละเอียดดังนี ้
 1.1 ครูผูสอนตองศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมีสอดคลองกับ
เนื้อหาในหลักสูตรระดับชั้นเรียนของนักเรียนท่ีจะนําไปจัดการเรียนการสอน ใหมีความเหมาะสมกับ
วัยและความสนใจของนักเรียนตามยุคสมัย 
 1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองเตรียมสื่อการเรียนรู ใหเหมาะสมแตละ
ประเภทท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู 
 1.3 กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมแตละครั้ง
อยางละเอียด 
 1.4 ในขั้นการทําแบบทดสอบและใบงานทายแผนการเรียนรู ครูควรใหนักเรียน
ทราบผลการปฏิบัติงานทันที เพ่ือที่นักเรียนจะไดเกิดกําลังใจในการทํากิจกรรมและปรับปรุงพัฒนา
ตนเองมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนทุนการวิจัย       

เพ่ือเปนการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาท่ีมีความหลากหลายเกี่ยวกับความเปนอัตลักษณของจังหวัด
สุรินทร เพ่ือเปนการสนับสนุนรวมสงเสริมและอนุรักษใหเปนที่รูจักและคงอยูสืบไป 

 
 

………………………… 
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นภาภรณ  ธัญญา1 

 
 
 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ          
เรื่อง  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน กอนเรียน
และหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ในการใหเหตุผลของนักเรียน กอนเรียนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สิ่งประดิษฐและ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการเรียนรูดวยการใชชุดกิจกรรม        
การเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต จํานวน 50 คน ไดมาโดยวิธี
เลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจั ยครั้ งนี้ ประกอบด วย                     
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบ         
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความสามารถดานการใหเหตุผล 5) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานดวย t - test (Dependent)  
 ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.25/88.35 สูงกวาเกณฑที่กําหนด (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูของนักเรียนภายหลังการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (3) ความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐสูง

                                                           
1 อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (4) ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนรู

โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ อยูในระดับมาก  (  = 4.48) 
 

คําสําคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู, โครงงานสิ่งประดิษฐ, ความสามารถในการใหเหตุผล 
 
 

 

Abstract 
 

 The purposes of this research were (1) to develop of instructional package in 
model of project artifacts on topic of Nature of science and Technology for 
Prathomsuksa 6 students which having the efficiency of criteria 80/80  (2) to compare 
the learning achievement of students before and after learning by using instructional 
package (3) to compare reasoning ability of students before and after learning by using 
instructional package and  ( 4)  to study the satisfaction of the students  towards on 
learning by using instructional package. The samples of this research were 50 
Prathomsuksa 6 students in Sarasas Witaed Rangsit school in the second semester 
acadamic year 2017 which were selected by purposive random sampling. The 
research instruments consisted of ( 1)  instructional packages in model of project 
artifacts(2) lesson plans  (3) learning achievement test  (4) reasoning ability evaluation 
form and  ( 4)  satisfaction questionnaire for students towards on learning by using 
instructional package.  The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and t-test for hypothesis testing. The research findings were found 
as follows: 1) The efficiency of instructional package in model of project artifacts was 
at 83.25/88.35 which was higher than the criteria expected. 2) The learning 
achievement of students after learning by using instructional package was higher than 
before learning. There was statistically significant difference at .05 level. 3) The 
reasoning ability of students after learning by using instructional package was higher 
than before learning. There was statistically significant difference at .05 level. 4 ) The 
satisfaction of students towards on learning by using instructional package  in model 

of project artifacts was at high level (  = 4.48). 
 

Keywords : Instructional package, project artifacts, reasoning ability. 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553           
ไดกําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 บัญญัติวาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหสมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุขนอกจากนี้ไดกําหนดแนวการ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
นักเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรนั้นตองใหเกิดท้ังความรู 
ทักษะและเจตคติตอวิทยาศาสตร รวมทั้งความรู ความเขาใจ และประสบการณ  เรื่องการจัดการ
การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 3) นอกจากนี้ขอความที่บัญญัติไวในมาตรา 27 ไดกําหนดบทบาท
หนาที่ไวใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือ
ความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาตอและใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรโดยหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหเปน
คนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพของนักเรียนใหสูงข้ึนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทย  
และความเปนสากล  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมีจิตสาธารณะที่มุงทํา
ประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
น. 3-4) และยังกําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ
ไดแกกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศซึ่งกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนกลุมสาระที่มีความสําคัญ 
เนื่องจากวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ ความรูวิทยาศาสตร
ชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญใหมีการศึกษาคนควาความรูทาง
วิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล 
คิดสรางสรรคคิดวิเคราะหวิจารณ  มีทักษะสําคัญในการคนหาความรูมีความสามารถในการแกปญหา
อยางเปนระบบทุกคนจึงตองไดเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือใหมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคข้ึนและนําความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางมีเหตุผล สรางสรรค       
มีคุณธรรม มีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง เก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษาตลอดจนการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันไดอยาง
มีความสุข การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงมุงหวังใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการมีทักษะ
สําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกข้ันตอน นักเรียนไดทํา
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคลโดยอาศัยแหลงเรียนรูที่เปนสากลและทองถ่ิน
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โดยครูผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุนแนะนําชวยเหลือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
เพ่ือใหการศึกษาวิทยาศาสตรบรรลุตามเปาหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนดคุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตรที่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป  
ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอมเขาใจสมบัติของวัสดุและสสารแรงการเคลื่อนท่ี พลังงานโครงสรางและสวนประกอบ    
ของโลก ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดาราศาสตรและอวกาศ โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูกระบวนการแกปญหาในการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการปฏิบัติจริงการศึกษาคนควาสืบคน
จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสามารถเชื่อมโยงความรูความคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหรือ จิตวิทยาศาสตรมีเจตคติ คุณธรรม 
คานิยมที่ดีตอวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 5-9) 
 ในปจจุบันการพัฒนามนุษยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกลาวไดวา ในดาน
การศึกษาเพ่ือการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแส         
การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นสงผลตอวิถีการดํารงชีวิตของสังคมอยางท่ัวถึง ครูจึงตองมีความ
ตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการ
ออกไปดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปโดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุดคือ
ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 นี้มีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปการเรียนรู
ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ซึ่งวิจารณ พานิช (2555, น. 16-21) ไดกลาวถึงทักษะ
เพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 มีใจความวาการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ตองกาวขาม “สาระวิชา”
ไปสูการเรียนรู “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเปนผูสอนไมได ตองให
นักเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยครูจะออกแบบการเรียนรูฝกฝนใหตนเองเปนผูจัดการ อํานวยความ
สะดวก แนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนา
ของการเรียนรูของตนเองได การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการ
จัดการเรียนรูโดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัว
นักเรียนเพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยผสมผสานองคความรู
ทักษะเฉพาะดานความชํานาญการและความรูเทาทันดานตางๆเขาดวยกัน เพ่ือความสําเร็จของ
นักเรียนทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิต 
 จากรายงานผลการประเมินความสามารถดานการอาน ดานการคิดคํานวณ และดานเหตุผล       
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต ปการศึกษา 2558  ผลคะแนนการ
ประเมินความสามารถดานเหตุผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.40  
(โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต, 2558, น. 17) จากผลการประเมินเม่ือนําคะแนนมาสรุประดับ
คุณภาพ พบวา ซึ่งผลการประเมินไมผานเกณฑ แสดงวาผลงานของนักเรียนที่แสดงความสามารถ
ดานเหตุผล นั้นยังมีขอบกพรองที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ ทําใหการแสดง
ความสามารถดานเหตุผล ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และการที่นักเรียนไมผานเกณฑการ
ประเมินดานเหตุผล สงผลตอการประเมินความสามารถดานการอาน การคิดวิเคราะหและเขียน  
ตามเกณฑท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และเกณฑที่สถานศึกษากําหนด     
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ซึ่งเปนการตัดสินการจบระดับการศึกษา โดยใชผลการประเมินปลายปสุดทายของระดับการศึกษา  
เพ่ือเลื่อนชั้นและจบการศึกษา  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองหาแนวทางในการแกปญหา ซึ่งพบวา การสอน
แบบบรรยายเนื้อหา ใหนักเรียนอานความรูจากแบบเรียน ใบความรู และบางเนื้อหาความรูใน
แบบเรียนไมเพียงพอที่จะทําใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจนไดและนักเรียนไมมีโอกาสไดปฏิบัติ
กิจกรรมอ่ืน  จึงทําใหนักเรียนขาดความเขาใจที่ชัดเจนเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน ในการเรียน
ถามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนความสามารถในการใหเหตุผล เชน การตั้งคําถามเก่ียวกับ
ประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณที่ศึกษา สถานการณที่กําหนด หรือตามความสนใจ จึงควรให
นักเรียนไดใชความรูทางวิทยาศาสตรมาเปนเหตุผลในการโตแยงหรือสนับสนุน ไมใชความรูสึกหรือ
อารมณในการตัดสินวาควรจะดําเนินการพัฒนาหรือไม อยางไร เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหนักเรียนได
ฝกคิด ทําใหนักเรียนแสดงออกถึงความกระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือแสดงเหตุผล
ประกอบได ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถดานเหตุผลไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ     
คํากลาวของเกล เบอริล (Gail Burrill, 1998, p. 558) ที่กลาววา การใหเหตุผล เก่ียวกับสถานการณ
ใด สถานการณหนึ่ง เกิดจากการที่นักเรียนไดกระทําอะไรระหวางทํากิจกรรมนั้นเม่ือใดก็ตาม         
ที่นักเรียนกําลังตัดสินใจวาจะเลือกใชวิธีไหนจะปรับวิธีการตางๆอยางไรหรือจะผสมผสานความรูที่มี
อยูแลวจากประสบการณเดิมอยางไรนั่นหมายความวา เปนวิธีการที่นักเรียนใชความคิดอยางมี
เหตุผลซึ่งจะนําไปสูความเปนนักคิดที่ดีมีคุณภาพอันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป 
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถดานเหตุผลของนักเรียน และพบวาการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนวิธีการหนึ่งที่จะเอื้ออํานวยใหนักเรียนมีความสามารถดาน
เหตุผลคิดเปนทําเปนและแกปญหาเปนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมี
คุณภาพการใหนักเรียนเห็นชิ้นงานของตนเองเปนสิ่งประดิษฐจากฝมือของนักเรียนเปนการประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณเพ่ือใชสอยตาง ๆ สิ่งประดิษฐอาจคิดขึ้นมาใหมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได หรือสรางแบบจําลองเพื่ออธิบาย    
แนวคิดตาง ๆ โดยประยุกตทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตรใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร      
ทําใหมีความหมายและสรางความพึงพอใจเปนแรงจูงใจที่ดี ทําใหนักเรียนไดรับความรูใหม ๆ                  
จากประสบการณตรงในการเรียนรูและเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถอยางเต็มที่จากการ
ไดเรียนรูตามความสนใจ และไดศึกษาอยางลุมลึกดวยตนเอง โดยมีครูใหความรูชวยเหลือสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดมี         
ทักษะในการใหเหตุผลอันจะนําไปสูการแสดงความสามารถดานเหตุผลในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป            
(บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2547, น. 65) การเรียนรูแบบโครงงานถูกสรางขึ้นจากความตองการของ
นักเรียนที่ตองการขยายแหลงเรียนรูของตนใหกวางขวางข้ึนจากขอมูลที่มีอยูในตําราเลมหนึ่งไปสู     
การเรียนรูที่เชื่อมโยงสัมพันธกันกวางขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทําโครงงานวิทยาศาสตรถือวาเปน
การวิจัยในระดับนักเรียนซึ่งสามารถพัฒนาความคิดดานเหตุผล และอาจทําใหเกิดเทคโนโลยี      
ความเจริญกาวหนาในอนาคตได (สุวิทย มูลคาํ, 2552, น. 53) 
 จากแนวทางการศึกษาที่กําหนดใหการจัดการเรียนรูนั้นตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนสําคัญที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ,        
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2553 น. 3) จะตองประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู และมีนวัตกรรมมาใชประกอบการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดซึ่งชุดกิจกรรมถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่
มีความสมบูรณในตัวเองสามารถนํามาใชประกอบ ใหการจัดการเรียนรูไดดีสงเสริมความคิด
สรางสรรค ชุดกิจกรรมเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่ประยุกตจากทฤษฎี
เทคนิคหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม มีลักษณะโดดเดนแปลกใหมเปนการเฉพาะของ     
แตละชุดกิจกรรม (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2543, น. 110) จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถดานเหตุผลอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวย
ตนเองในรูปของกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐอันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการประเมินความสามารถดานเหตุผลสูงข้ึน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียน
และ หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6       
กอนเรียนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนรูโดยการใช          
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน      
สารสาสนวิเทศรังสิต ปการศึกษา 2559 จํานวน 453 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาสาสนวิเทศรังสิต จํานวน 50 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ซึ่งสภาพลักษณะของนักเรียนในกลุมตัวอยางที่เลือก มีสภาพบริบทในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและระดับความรูความสามารถในการเรียนรูระดับเดียวกัน จึงเปนกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทนของประชากรในการวิจัยได   
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 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  
  2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 ชุด คือ 

  1.1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย 
  1.1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
  1.1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 เรื่อง แหลงน้ําในทองถิ่น 

 ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ     
โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุด  (X = 4.70) 

  2.2 แผนการจัดการเรียนรู ประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ
เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งผลการ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก
ที่สุด (X= 4.72) 

  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6         
เปนแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกซึ่งผลการประเมินความสอดคลองของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเทากับ 0.93 มีคาอํานาจจําแนก (r) 
เทากับ 0.20 - 0.72 (p) เทากับ 0.34 - 0.66 และคาความยากงายคาความเที่ยงของแบบทดสอบ
โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson มีคาเทากับ 0.92 

  2.4. แบบวัดความสามารถดานการใหเหตุผล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6            
เปนแบบทดสอบชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกซึ่งผลการประเมินความสอดคลองของแบบ
ประเมินความเหมาะสมของแบบวัดความสามารถดานเหตุผล โดยผูเชี่ยวชาญมีคาเทากับ 0.91คา
อํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.20 - 0.72 และคาความยากงาย (p) เทากับ 0.42 - 0.70 คาความเที่ยง 
โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardso มีคาเทากับ 0.93 

  2.5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนรูโดย
ใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ ซึ่งผลการประเมินความสอดคลองของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเทากับ 0.93 คาความเที่ยงโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาเทากับ 0.82 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน         
สารสาสนวิเทศรังสิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยผูวิจัยดําเนินการสอนโดยไมรวมเวลาทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ หลังเรียนการวัดความสามารถดานเหตุผลและ
การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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 3.1 ขออนุญาตดําเนินการทดลองในโรงเรียนสารสาสนรังสิต  
3.2 ชี้แจงนักเรียนแลวดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความสามารถ

ดานเหตุผลกับนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการทดลอง 
 3.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 3.4 ดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความสามารถดานเหตุผลกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางหลังการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
 3.5 ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  

4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่ งประดิษฐ                    
เร่ือง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใชสถิติ E1/E2 
โดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 
  4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและภายหลังการเรียนรูโดยใช             
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test)  
  4.3 เปรียบเทียบความสามารถดานการใหเหตุผล กอนการเรียนและภายหลังการเรียนรู       
ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชสถิตทิดสอบคาที (t-test) 
  4.4 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู        
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชสถิติคาเฉลี่ย คารอยละคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
   5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  5.1.1 การวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของ 
   1) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
   2) แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 
   4) แบบวัดความสามารถดานเหตุผล 
   5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
             โดยใชสูตรคาดัชนคีวามสอดคลอง IOC (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548, น. 150)

   5.1.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ              
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6โดยใชสูตร E1 / E2 (พิสณุ ฟองศร,ี 2553, น. 316) 

  5.1.3 การหาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ 
ทางการเรียนรู และแบบวัดความสามารถดานเหตุผลใชสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548, น. 141) 
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  5.1.4 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู และแบบวัดความสามารถดานเหตุผล โดยใชสูตร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548, น. 141)   
    5.1.5 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและ
แบบวัดความสามารถดานเหตุผลโดยใชสูตร KR – 20 ของ Kuder Richardson (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, น. 85-86)  
    5.1.6 การหาคาความเที่ยงของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,      
น. 106) 
 5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 คารอยละ (Percentage) 
   2.2 คาเฉลี่ย (Mean)  
   2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 106) 
 5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
    การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการใหเหตุผล กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐดวยการทดสอบ                 
คาที (t-test) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 112) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.25/88.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว   
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สิ่งประดิษฐมีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สิ่งประดิษฐมีคะแนนทดสอบวัดความสามารถดานการใหเหตุผล หลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ที่ระดับ 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.06 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้   
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  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
83.25/88.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวทั้งนี้เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ
ทั้ง 3 ชุด ไดดําเนินการสรางตามแนวคิดทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐไดรับการตรวจสอบแกไข
ปรับปรุง และไดผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นไดนําชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือหาคุณภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนในการทดลองพบวาทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีความ
กระตือรือรน และมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น  
อยางเต็มศักยภาพ ฝกการตัดสินใจในการแสวงหาความรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม ซึ่งเปนการสงเสริมทักษะความสามารถดานเหตุผล ทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของรุงระวี สุขแยม (2551, น. 79) ไดพัฒนาชุดฝกการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ จังหวัด
นครสวรรค ผลการวิจัยพบวาชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพ 82.27/82.29       
ตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6       
กอนการเรียนรูและภายหลังการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐพบวา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ
ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาอยางเปนระบบ ตามหลักการและขั้นตอนของการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู  
มีการทดลองหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ไดทําการ
ทดสอบกอนเรียน ทํากิจกรรมระหวางเรียน ซึ่งผลจากการทดสอบทั้งสองขั้นตอน ทําใหนักเรียนเกิด
ความรูความเขาใจในเนื้อหา ไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกันในการแกปญหาที่เกิดข้ึนภายใน
กลุมดวยวิธีการปฏิบัติจริง อันนําไปสูความสามารถในการคิดวิเคราะห แสวงหาขอมูลและแนวทางใน
การแกปญหานั้น ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู          
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดนศักดิ์  มั่นคง (2549, น. 90) ไดพัฒนา
ทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  โดยใชชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 โรงเรียนโคกนาฝอย จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี        
ระดับ .05 
  3. การเปรียบเทียบความสามารถดานการใหเหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปที่ 6 กอนการเรียนและภายหลังการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบโครงงานสิ่งประดิษฐ 
พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนความสามารถดานการใหเหตุผลหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สิ่งประดิษฐผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาอยางเปนระบบ ตามหลักการและขั้นตอนของการสรางชุดกิจกรรม
การเรียนรู  มีการทดลองหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
ไดทําการทดสอบกอนเรียน ทํากิจกรรมระหวางเรียน ซึ่งผลจากการทดสอบทั้งสองข้ันตอน ทําให
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นักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานสิ่งประดิษฐมาประกอบกับกระบวนการเรียนรูไดเปนอยางดี จึงทําใหมีความสามารถ
ดานเหตุผลหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย ศรีนุย (2549, น. 76-77)  
ไดศึกษาผลการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 
จังหวัดนครปฐม ที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการจัดทําโครงงาน
อยูในระดับด ี
  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนรู โดยใช            
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูวิจัย       
ไดศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของ Maslow (ประสาท อิศรปรีดา, 2541,                     
น. 310-313 ; อางอิงมาจาก Maslow, 1970) กลาวถึงทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s 
The Human Needs Theory) ไววาทุกคนมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุดเมื่อไดรับความ
ตองการอยางหนึ่งจะตองการอีกอยางหนึ่งและเฮิรซเบิรกไดทําการศึกษาคนควาทฤษฎีที่เปนมูลเหตุ     
ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจเรียกวา The Motivation Higiene Theory  ซึ่งกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน 2 ปจจัยคือปจจัยกระตุน (Motivation Factors)  เปนปจจัยที่เก่ียวกับการ
ทํางานซึ่งมีผลกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เชน ความสําเร็จของงานการรับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบความกาวหนาในตําแหนง การงานปจจัยคํ้าจุน (Higiene Factors) 
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางานและมีหนาที่ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน  
 จากการวิจัย สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
สิ่งประดิษฐที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น ตรงตามความตองการของนักเรียน ทั้งในดานเนื้อหาการใชสื่อ
ประกอบไมวาจะเปนภาพ สี และขนาดตัวอักษร ชวยเราความสนใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมรูสึก
เบื่อ เพราะมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูดวยตนเองอยูตลอดเวลา มีใบงานใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ
ดวยตัวเอง และพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมใน
การฝกใหนักเรียนไดแสดงความสามารถดานเหตุผล รูจักคิดรูจักทํารูจักแกปญหาดวยตนเองนักเรียน 
มีความกระตือรือรนในการเรียนดวยความสนุกสนาน นักเรียนทุกคนมีสวนรวมและไดแสดงออกตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง สนองความแตกตางระหวางบุคคล มีความคิดสรางสรรค 
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนสวนเพ่ิมเติมเสริมเนื้อหา
นอกเหนือจากในหนังสือเรียน และยังใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตามความสามารถของแตละบุคคล 
และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการเรียนรู และแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมตอไปไดซึ่งสอดคลองกับ ลักษณะงานความรับผิดชอบและความกาวหนาเม่ือปจจัย
เหลานี้ ไมเ อ้ือตอการปฏิบัติงานจะทําให เกิดความไมพอใจงานที่ ทําถางานที่ทํามีการพัฒนา
ความกาวหนา ทาทายมีความรับผิดชอบประสบความสําเร็จ และมกีารยกยองแกผูปฏิบัติงานแลวพวก
เขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางมาก 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  ครูผูสอนวิทยาศาสตรที่จะนําชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ          
เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใช ควรศึกษาวิธีการใชชุดกิจกรรมและวางแผน 
การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียน ควรทําความเขาใจรายละเอียดของชุดกิจกรรม ซึ่งเปนสวนที่
บอกใหนักเรียนดําเนินการเรียน หรือประกอบกิจกรรมแตละอยางตามขั้นตอนที่กําหนดไว มีคําชี้แจง
ในการใชชุดกิจกรรม คําชี้แจงสําหรับครู คําชี้แจงสําหรับนักเรียน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม และสามารถพัฒนานักเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคได 
  1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีครูผูสอนควรเตรียมชุดกิจกรรมการเรยีนรูใหเพียงพอกับนักเรียน 
  1.3 ครูผูสอนควรใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยใช
กระบวนการเรียนรูที่เปนกระบวนการคิด เชน การตั้งคําถาม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
การสืบคนขอมูล การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน ซึ่งการเรียนรูท่ีผานการคิดยอมเปน
การเรียนรูท่ีมีความหมาย นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน เกิดประโยชนแกตนเองและ
สังคม เปนการสงเสริมความสามารถดานการคิดอยางมีเหตผุล 
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ เรื่อง ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีปรับเปลี่ยนใหเปนรูปแบบอื่นที่หลากหลายเชน รูปแบบการจัดกิจกรรม
ฝกการคิด ไดแก เนื้อหาสําหรับคิด ทําความเขาใจเนื้อหาใหดียิ่งข้ึน อาศัยเนื้อหามาเปนเครื่องมือใน
การคิดชั้นเรียนท่ีมีการคิด เปนชั้นเรียนที่จัดใหนักเรียนทํากิจกรรมที่มีเปาหมาย ฝกการคิดอยาง
ตอเนื่องขณะที่เรียนรู สิ่งแวดลอมในชั้นเรียนลวนสงเสริม และเอ้ือตอการพัฒนาการคิดซึ่งนักเรียนจะ
ไดรับการพัฒนาการคิดพรอม ๆ กับการเรียนรู  
   2.2 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการสอนอื่นที่หลากหลาย เชน วิธีสอนโดยใชสถานการณ
จําลอง เปนสถานการณที่สรางขึ้นมาเลียนแบบชีวิตจริง แสดงเรื่องราว มาพัฒนาเปนชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางการคิดอยางมีเหตุผล และการตัดสินใจ 
 
 

………………………… 
 
 เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551.  
   กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
______.  (2551).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
                                                                                          Journal of Rambhai Barni Graduate School  

43 
 

ปท่ี 1 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
 

_______.  (2553).  พระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.  กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.). 

กรมวิชาการ.  (2545).  คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.  กรุงเทพ ฯ:    
โรงพิมพคุรุสภา. 

เดนศักดิ์ มั่นคง.  (2549).  การพัฒนาทักษะการคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร . 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

บุญเก้ือ ควรหาเวช.  (2545).  นวัตกรรมการศึกษา. (พิมพครั้งที่ 6).  นนทบุร:ี เอส.อาร พริ้นติ้ง.  
บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งที ่7). กรุงเทพ ฯ: สุวีริยาสาสน. 
บูรชัย ศิริมหาสาคร.  (2545).  แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. (พิมพครั้งท่ี 2).  

กรุงเทพ ฯ: บุคพอยท. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.  (2548).  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ :       

เฮาสออฟเคอรมีสท. 
พิสณุ  ฟองศรี.  (2553).  การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธา         

การพิมพ. 
รุงระวี  สุขแยม.  (2551).  การพัฒนาชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น        
            ประถมศึกษาปท่ี 5.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน,           

   บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต.  (2558).  รายงานผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  

  ปการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (เอกสารอัดสําเนา) นนทบุรี :         
  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต. 

วิจารณ พานิช.  (2555).  วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: ตถาตา
พับลิเคชั่น. 

สุวิทย  มูลคํา.  (2552).  21 วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง : เพื่อพัฒนากระบวน        
การคิด.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 

เสาวนีย ศรีนุย.  (2549).  ผลการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดนครปฐมที่เรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร.   วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน,            
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

Burril, Gail. (1998).  Student reasoning and understanding. National Council of    
Teachers  of  Mathematics.  NCTM. 

Maslow, Abraham Harold. (1970). Motivation and Personality. 2nd New York : Harper 
& Row. 

 
 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
        Journal of Rambhai Barni Graduate School  

44 
 

ปท่ี 1 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
 

 



การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ขององคการบริหารสวนตําบล 
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วรียนันทน  สิริกรกาญจนา1 

 
 

 บทคัดยอ  

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในขอบขาย            
การบริหารงาน 5 ดาน กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นายกองคการบริหาร     
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ครูผูดูแล
เด็ก และคณะกรรมการผูบริหารการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          
จํานวน 8 แหง แหงละ 10 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
จํานวน 80 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม (Questionnaire)  มาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการ ดานการบริหารงานดานวิชาการ อยูในระดับ      
X =3.69 ,S.D. =0.78, ดานหลักสูตรและแผนการสอน  X =3.67 ,S.D. =0.76, ดานสื่อการสอน  
X =3.78 ,S.D. =0.74, ดานพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย  X =3.73 ,S.D. =0.82 และ
ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย X =3.78 ,S.D. =0.74 
 

คําสําคัญ : การบริหารงาน, ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ผูรับใบอนุญาต/ผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลวัชรพล กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 

The purposes of this research were to the development of The Administrative 
of Early Child Development in Subdistrict Administrtive Organization Prathai District 
Nakhon Ratchasima Province. Covered administration of 5 samples. Used in this        
study consisted of Chief Executive of the parish. Deputy Chief Executive of the 
District Secretary to the Chief Executive of the District Childcare Teachers Board and 
executive education. Tambon Administration Organization, a child development 
center 8 of 10 randomly Simple (Simple Random Sampling) 80 was used in this study 
were a questionnaire scale, the 5-level data analysis averages. And standard deviation 
results showed that the administration of academic level = 3.69, SD = 0.78, curriculum 
and lesson plans = 3.67, SD = 0.76, the medium of instruction = 3.78, SD = 0.74, 
developmental. all 4 early = 3.73, SD = 0.82, and the rate of early childhood 
development = 3.78, SD = 0.74. 

 

Keywords : Administrative, Early Child Development 
 

บทนํา 
 คุณภาพของเยาวชน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ใหมีความเจริญกาวหนา 

ในดานตาง ๆ เชนทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และการปกครอง เพราะคุณภาพของ

คนในชาติยอมหมายถึงกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพประชากร       

ของชาติจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และจะตองเริ่มกระทําตั้งแตอยูในวัยแรกเริ่มของชีวิต คือ ตั้งแต    

แรกเกิด จนกระทั่งอายุประมาณ 6 ป ซึ่งถือวาเปนระยะที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ประสบการณที่เด็กไดรับในชวงแรกของชีวิต มีอิทธิพลมากตอ

การเสริมสรางรากฐานความพรอมสําหรับการพัฒนาในขั้นตอไป หรืออาจขัดขวางการพัฒนาของเด็ก 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของประสบการณที่เด็กจะไดรับ และเนื่องจากเด็กในวัยนี้สามารถ

เรียนรูไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เพราะสมองของเด็กในชวงตั้งแตปฏิสนธิเปนอวัยวะหนึ่ ง             

ซึ่งเจริญเติบโตอยางรวดเร็วภายใน 4 ป เด็กจะมีการพัฒนาการทางสมองจนเกือบถึง 60 %             

เมื่อสมองเปนอวัยวะที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมากจึงตองอาศัยปจจัยหลายอยาง ซึ่งไมเพียง

แคอาหารที่จะเปนพลังงาน เปนโครงสรางเทานั้น หากยังตองอาศัยปจจัยที่สรางประสบการณ       

จากประสาทสัมผัสตาง ๆ ไดแก สิ่งที่เห็นไดยิน ไดชิม ไดดมกลิ่น สัมผัสดวยรางกายและความรูสึก     

ที่จะไปกระตุน ควบคุมทิศทางการเจริญเติบโต และการทํางานของระบบประสาท โดยเฉพาะในชวง

แรกจนถึงประมาณ 6 ป จึงถือวาเปนชวงที่สําคัญท่ีสุด (กรมการปกครอง, 2554) ซึ่งหากไมปลูกฝง  

สิ่งท่ีดีงาม หรือสงเสริมการพัฒนาเด็กในชวงนี้แลว ก็นับวาพลาดโอกาสสําคัญในชีวิต เด็กเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและมีความหมายตออนาคตของประเทศชาติเปนอยางมาก บุคคลใน
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ประเทศจะเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพหรือไมขึ้นอยูกับพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา ตลอดจน

การแนะนํา ชี้แนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสมตั้งแตเด็กใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศกัยภาพ สงเสริม

ใหเจริญงอกงามในดานการคิดมากกวาการจํา ใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม

และสติปญญา เพ่ือท่ีจะไดเขาศึกษา และรับรูดานวิชาการในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งเด็กในวัยนี้เปนวัย

พ้ืนฐานของการเปนผูใหญ หากไดรับการปลูกฝงดวยการอบรมเลี้ยงดูอยางเหมาะสมก็ยอมจะเติบโต

เปนผูใหญที่มีคุณภาพ และทําประโยชนใหกับประเทศชาติได (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2549) 

  การเลี้ยงดูสําหรับเด็กวัยนี้ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะประสบการณที่เด็กจะไดรับเปน

พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ดีสําหรับชวงอายุตอไป และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ไดกําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินงานที่เก่ียงของกับการพัฒนาเด็กตามมาตรา 30 ไดกลาวถึง        

ความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันโดยไมมี              

ความแตกตางทางดานอายุ เด็กจึงมีฐานะเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม ในมาตรา 53 เด็กมีสิทธิ

ไดรับการคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรง การปฏิบัติ อันไมเปนธรรม และไมมีผูดูแล เด็กมี

สิทธิที่ไดรับการเลี้ยงดู และศึกษาอบรมจากรัฐ มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีขอกําหนดที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาเด็ก ตามมาตรา 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

ที่สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและจากแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9          

ไดกําหนดใหเด็กปฐมวัยอายุ 0 – 5 ป ทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดาน           

กอนเขาสูระบบการศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียมความพรอมของ        

เด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรูแกพอ แม ผูปกครอง รวมทั้งผูที่

เตรียมตัวเปนพอ แม สงเสริมและสนับสนุนกรศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

เพ่ือการพัฒนารากฐานพัฒนาการของทุกชีวิตอยางเหมาะสม (ฌิชมนต ปทมเสวี, 2558) 

 หลังจากการปฏิรูปการศึกษาและมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  

ประกาศใชทําใหเกิดการตื่นตัวและการปรับเปลี่ยนทางดานการศึกษาในทุกระดับ ทางดานการศึกษา

ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมีการปรับเปลี่ยนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการ

การศึกษา โดยกฎหมายไดบัญญัติใหจัดการศึกษาเปนหนาที่ประการหนึ่งขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพของประชากรที่จะมาพัฒนาประเทศใหมีคุณภาพและเจริญกาวหนาไดนั้น 

จะตองเริ่มตั้งแตวัยเยาว เพื่อที่เด็กจะไดเจริญเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  

ภาครัฐจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กและไดกําหนดแนวนโยบายในการจัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จึงเปนสถานที่หนึ่งซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเด็กใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ปจจุบันหนวยงาน

ที่รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการตาง และที่

จัดตั้งข้ึนเองโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่สงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

ใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ (กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2557) 
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 การศึกษาปฐมวัยนับเปนการศึกษาขั้นตนที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ยั่งยืน แมวาการศึกษาปฐมวัยจะไมใชการศึกษาภาคบังคับ แตถือวาเปนการศึกษาระดับหนึ่ง
ที่มีความจําเปนตอสังคม ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให
ความสําคัญตอการศึกษาปฐมวัย โดยระบุวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาข้ันพื้นฐานที่รัฐใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอิสระขึ้นอยูกับความตองการของสังคมและชุมชน การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ผูจัดตองมีความรูและความเขาใจตอหลักในการจัดการการศึกษาระดับนี้อยางแทจริง      
เพราะเหตุที่เด็กปฐมวัยอยูในวัยแหงการพัฒนาความเจริญเติบโตทุกดานเปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดตอ
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ปรัศนี เจริญใจ, 2551)  
 ผู วิ จัย มีความสนใจงานของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล            
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาและตองการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กปฐมวัย วามีการบริหารลักษณะอยางไร และเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ขององคการ          
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศกึษากรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการพัฒนาการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาดังนี ้
 
        ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 
 

สถานภาพทั่วไป จําแนกตาม 
 

การบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
5 ดาน ไดแก 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  วุฒิการศึกษา 
4.  ประสบการณในการทํางาน 
5.  ตําแหนง/หนาที่ในการทํางาน 

1. ดานงานวิชาการ  
2. ดานหลักสูตรและแผนการสอน 
3. ดานสื่อการสอน  
4. ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
5. ดานการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เนื้อหา  
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มุงศกึษา 5 ดาน ดังนี้ 
  1.1 ดานงานวิชาการ  
  1.2 ดานหลักสูตรและแผนการสอน 
  1.3 ดานสื่อการสอน  
  1.4 ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
  1.5 ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการผูบริหารการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการผูบริหารการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 8 แหง   
แหงละ 10 คน โดยวิธีการสุมอยางงายรวมท้ังหมด จํานวน 80 คน   
 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  
      3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพ จําแนกเปน 
         3.1.1 เพศ 
         3.1.2 อายุ          
        3.1.3 วุฒิการศึกษา       
        3.1.4 ประสบการณในการทํางาน      
        3.1.5 ตําแหนง/หนาที่ในการทํางาน      
                3.2 ตัวแปรตาม ไดแก สภาพการบริหารงานศูนยพัฒนาเดก็ปฐมวัยขององคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมามุงศึกษาการบริหารงาน 5 ดาน ไดแก 
         3.2.1 ดานงานวิชาการ  
         3.2.2 ดานหลักสูตรและแผนการสอน 
         3.2.3 ดานสื่อการสอน  
         3.2.4 ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
         3.2.5 ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามขอบเขตของ
การศกึษา โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามการบริหารงาน ในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคการบริหาร       
สวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา      
(Rating scale) ใชเกณฑของลิเครด (Likert Scale) 5 ระดับ คือ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก 
การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัตินอย และการปฏิบัตินอยที่สุด 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open ended) ในการวิเคราะหขอมูล โดยการหา
ความถี่ ประกอบความเรียง 

2. การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถามมีขั้นตอนในการสราง ดังนี ้
      2.1 ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา วารสารและงานวิจัยที่เ กี ่ ย วของกับการบริหารงาน
วิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนการกําหนดแนวทางในการสราง
เคร่ืองมือ ใหครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคที่กําหนด 
      2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ตามแนวคิด ขอบขายทฤษฎีตาง ๆ และกรอบ
แนวคิดการศึกษาคนควา เพื่อมาเปนองคประกอบในการสรางแบบสอบถาม 
      2.3 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ และนํานิยามเชิงปฏิบัติการ มาเปนแนวทางใน
การสรางขอคําถาม 
      2.4 พัฒนาแบบสอบถาม ที่ใชในการรวบรวมขอมูล การบริหารงานวิชาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล  
      2.5 นํารางแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และหาความเชื่อมั่น นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข 
      2.6 นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม นําไปจัดพิมพเปน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้ 
     3.1 นําหนังสือ ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลที่มีศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากคณะกรรมการบริหารสวนตําบล และผูดูแลเด็ก   
     3.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล จากคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลและผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดวยตนเอง 
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     3.3 ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนจากคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา ที่เปนกลุมตัวอยาง  
 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ที ่ สถานภาพ จํานวน (n=80) รอยละ 
1 เพศ   
 1) ชาย          35 43.75 
 2) หญิง          45 56.25 
2 อายุ   
 1) ต่ํากวา 21 ป 5 6.25 
 2) 21-30 ป 20 25.00 
 3) 31-40 ป 25 31.25 
 4) 41-50 ป 20 25.00 
 5) 50 ปขึ้นไป 10 12.50 
3 วุฒิทางการศึกษา   
 1) ม.6 9      11.25 
 2) ปวช./ปวส. 10 12.50 
 3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 19 23.75 
 4) ปริญญาตรี 31 38.75 
 5) ปริญญาโท 11 13.75 
4 ประสบการณทํางาน   
 1) นอยกวา 1 ป 8 10.00 
 2) 1-2 ป 14 17.50 
 3) 3-5 ป 28 35.00 
 4) มากกวา 5  ป 30 37.50 
5 ตําแหนง/หนาที่ในการทํางาน   
 1) นายกองคการบริหารสวนตําบล 7 8.75 
 2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 14 17.50 
 3) เลขานายกองคการบริหารสวนตําบล 7 8.75 
 4) คณะกรรมการบริหาร 27 33.75 
 5) ผูดูแลเด็ก 25 31.25 

                                               รวม 80 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 80 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 56.25 และเปนเพศชาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
43.75 อายุสวนใหญอยูระหวาง 31-40 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมาอายุ        
41-50 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25 วุฒิทางการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 31 คนคิดเปนรอยละ 38.75 รองลงมา อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน19 คนคิดเปน       
รอยละ 23.75ประสบการณในการทํางานสวนใหญมากกวา 5 ปขึ้นไป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
37.50รองลงมา 3-5 ปจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.00 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม       
สวนใหญเปน ผูดูแลเด็กจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมาคณะกรรมการบริหาร 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 33.75 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงาน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 5 ดาน ไดแก 
   2.1 ดานวิชาการ  
   2.2 ดานหลักสูตรและแผนการสอน  
   2.3 ดานสื่อการสอน 
   2.4 ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   
   2.5 ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   
 
 ตารางที่  4.2  แสดงคาเฉลี่ย ( X  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการวิเคราะหการ
บริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมทั้ง 5 ดาน 

ดานที ่ สภาพการบริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

 X  S.D. แปลผล 
1 ดานงานวิชาการ  3.69 0.78 มาก 
2 ดานหลักสูตรและแผนการสอน  3.67 0.76 มาก 
3 ดานสื่อการสอน  3.78 0.74 มาก 
4 ดานพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย  3.73 0.82 มาก 
5 ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  3.78 0.74 มาก 

รวม  3.73 0.76 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.2 โดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับมากทุกดาน ( X = 3.73,                    
S.D. = 0.76)  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การบริหารงานดานสื่อการสอนและดาน
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีระดับการปฏิบัติมากที่สุดเทากันมีคาเฉลี่ย 3.78 ( X =3.78, 
S.D = 0.74) รองลงมา คือ ดานพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย คาเฉลี่ย 3.73 ( X = 3.73,     
S.D = 0.82) ดานวิชาการคาเฉลี่ย 3.69 ( X =  3.69, S.D. = 0.78) และมีการปฏิบัตินอยที่สุด        
คือ ดานหลักสูตรและแผนการสอน คาเฉลี่ย 3.67 ( X = 3.67, S.D. = 0.76 
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 ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการวิเคราะหการบริหารงาน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดานงาน
วิชาการ 

ขอ ดานวิชาการ X  S.D. 
แปล
ผล 

1 ความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนที่สอดคลองกับเด็กแตละชวงวัย 3.55 0.72 มาก 

2 ความรูทางดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3.60 0.80 มาก 

3 การจัดประสบการณเลน และการเรียนรูโดยเนนเด็กเปน 3.62 0.78 มาก 

 สําคัญ    

4 การจัดประสบการณท่ีสอดแทรกคุณธรรม  3.78 0.76 มาก 

5 ความรูเกี่ยวกับสื่อสิ่งประดิษฐและสื่อการสอนของเด็ก
ปฐมวัย 

 3.72 0.77 มาก 

6 ความรูเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  3.74 0.80 มาก 

7 ความรูเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการของเด็กปฐมวัย 3.73 0.77 มาก 

8 ความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและเสียงดนตรีได 3.76 0.81 มาก 

 เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย    

รวม 3.69 0.78 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา โดยภาพรวม ดานวิชาการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับมาก ( X = 3.69, S.D. = 0.78) 
เม่ือพิจารณารายละเอียด จากมากไปหานอย พบวา มีการจัดประสบการณที่สอดแทรกคุณธรรม       
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( X = 3.78, S.D. = 0.76) รองลงมา คือ มีความรูเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมและเสียงดนตรีไดเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ( X = 3.76, S.D. = 0.81) และมีการปฏิบัติ    
นอยที่สุด คือ มีความรู เกี่ ยว กับวิธีการสอนที่สอดคลองกับเด็กแตละชวงวัย ( X = 3.55,              
S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการวิเคราะหการ
บริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดานหลักสูตรและแผนการสอน 

ขอ หลักสูตรและแผนการสอน X  S.D. แปลผล 

9 ดานหลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช  2540   
ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

3.36 0.74 มาก 

10 ดานหลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช  2546 3.40 0.75 มาก 

 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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11 ดานการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหสอดคลองกับ 3.75 0.68 มาก 

 เรื่องที่จะสอน    

12 ดานการประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน 3.75 0.68 มาก 

13 ดานการคํานึงถึงสภาพฤดูกาลของทองถิ่น 3.70 0.73 มาก 

14 ดานการคํานึงถึงพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย 3.91 0.74 มาก 

15 ดานการจัดเนื้อหาที่มีความแปลกใหมทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน 

3.82 0.81 มาก 

รวม 3.67 0.76 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.4 พบวา โดยภาพรวม สภาพการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดานหลักสูตรและแผนการสอน อยูในระดับ
มาก ( X = 3.67, S.D. = 0.76) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก คํานึงถึงพัฒนาการ
ของเด็กแตละชวงวัย ( X = 3.91, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ การจัดเนื้อหาที่มีความแปลกใหม      
ทันตอเหตุการณปจจุบัน ( X = 3.82, S.D. = 0.81) และมีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานหลักสูตร
กอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2546 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( X = 3.36, S.D. = 0.74) 
ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการวิเคราะหการ
บริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดานสื่อการสอน 

ขอ สื่อการสอน X  S.D. แปลผล 

16 การจัดทําสื่อรวมกันระหวางเด็กกับคร ู 3.77 0.72 มาก 

17 การใหผูปกครองมีสวนสนับสนุนในการใชสื่อ 3.68 0.77 มาก 

 และเขารวมกิจกรรมที่ศูนยจัดข้ึน    

18 การจัดซื้อสื่อโดยองคการบริหารสวนตําบล 3.71 0.75 มาก 

19 การจัดสื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา  วัตถุประสงค 3.79 0.72 มาก 

 ในการสอนเด็กปฐมวัย    

20 การใชสื่อในการเรียนการสอนเปนประจํา 3.78 0.75 มาก 

21 การนําสื่อจริงจากธรรมชาติมาใชในการสอนเด็ก 3.76 0.73 มาก 

 ปฐมวัย    

22 สื่อสามารถพัฒนาดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัยให 4.02 0.73 มากที่สุด 

 ดีขึ้น    

รวม 3.78 0.74 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 โดยภาพรวม พบวา สภาพการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            
ขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดานสื่อการสอน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D. = 0.74) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก สื่อสามารถ
พัฒนาดาน ตางๆ ของเด็กปฐมวัยใหดีข้ึน ( X = 4.02, S.D. = 0.73) มากที่สุด รองลงมา คือ การจัด
สื่อใหสอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงคในการสอนเด็กปฐมวัย ( X = 3.79, S.D =0.72) สวนที่มีการ
ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การใหผูปกครองมีสวนสนับสนุนในการใชสื่อและเขารวมกิจกรรมที่ศูนยจัดขึ้น    
( X = 3.68, S.D. = 0.77) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการวิเคราะหการ
บริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

ขอ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย X  S.D. แปลผล 

23 การวิ่งและการกาวกระโดด 3.89 0.78 มาก 

24 การฉีกปะและการปนดินน้ํามัน 3.70 0.81 มาก 

25 การโยนและการรับลูกบอล 3.65 0.84 มาก 

26 การวาดภาพและประดิษฐงานสรางสรรค 3.63 0.78 มาก 

27 การรองเพลงและเครื่องเลนดนตรีงายๆ 3.72 0.80 มาก 

28 การเลนบทบาทสมมติ 3.77 0.72 มาก 

29 การทองคํากลอนและคําคลองจอง 3.71 0.78 มาก 

30 การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 4.02 0.81 มากที่สุด 

31 การเปนผูฟงที่ดี 3.44 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.82 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา โดยภาพรวม สภาพการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                    
ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
อยูในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. = 0.82) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก        
การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ( X = 4.02, S.D. = 0.81) มากท่ีสุด รองลงมา คือ การวิ่ง
และการกาวกระโดด  ( X = 3.89, S.D. = 0.78) อยูในระดับมาก และกิจกรรมท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ 
การเปนผูฟงที่ดี ( X = 3.44, S.D. = 0.84) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการวิเคราะหการ
บริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย   

ขอ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย X  S.D. แปลผล 

32 การสังเกต พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 3.80 0.64 มาก 

33 การบันทึก พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 3.81 0.65 มาก 

34 การสัมภาษณ เด็กเปนรายบุคคล 3.73 0.69 มาก 

35 การตรวจผลงาน ความเปลี่ยนแปลงของเด็กปฐมวัย 3.81 0.65 มาก 

36 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กใหครบ 3.69 0.67 มาก 

 ทุกดาน    

37 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปน 3.83 0.64 มาก 

 รายบุคคลอยางสม่ําเสมอ   

38 การประเมินตามสภาพที่แทจริง/การสะสมผลงานของเด็ก 3.78 0.65 มาก 

 เปนราบบุคคล    

39 การใชแบบบันทึกพฤติกรรมของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 3.79 0.64 มาก 

 ในการประเมินพัฒนาการ    

40 การใชแบบบันทึกพฤติกรรมที่ทานสรางข้ึน 3.76 0.61 มาก 

 ในการประเมินพัฒนาการ    

รวม 3.78 0.67 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา โดยภาพรวม การบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ดานการการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย อยูในระดับมาก ( X =3.78, S.D. = 0.67) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอ ( X =3.83,                
S.D. = 0.64) รองลงมา คือ การบันทึก พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  และการตรวจผลงาน                 
ความเปลี่ยนแปลงของเด็กปฐมวัย ( X = 3.81 , S.D. = 0.65) และวิธีการที่ใชในการประเมิน          
นอยที่สุด คือ การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กใหครบทุกดาน ( X =  3.69,  S.D. = 
0.67) ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแบบปลายเปด และแนวทางการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
    การวิเคราะหการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล          
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดวิ เคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะห เนื้อหาจาก
แบบสอบถามปลายเปด ซึ่งผูใหขอมูลคือ นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก และคณะกรรมการผูบริหาร
การศกึษา จํานวน 80 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. ดานวิชาการ 
 ควรมีการจัดอบรมโดยใหความรูบุคลากรใหมากข้ึน ในดานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ดานการจัดประสบการณใหสอดคลองกับหลักสูตร และจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสม อยางนอยควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย  

2. ดานหลักสูตรและแผนการสอน 
 ควรจัดใหมีการอบรมดานการเขียนแผนการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับปฐมวัย 
สอดคลองกับหลักสูตร และควรจัดใหมีการศึกษาดูงานในศูนย ฯ อื่น หรือสถานศึกษาที่บริหารงาน
ประสบความสําเร็จ  

3. ดานสื่อการสอน 
ควรจัดใหมีการอบรมการผลิตสื่อ การใชสื่อ ตลอดจนประโยชนของสื่อโดยเฉพาะสื่อดาน

คอมพิวเตอร หนวยงานระดับสูงควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อ  
4. ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ควรจัดใหมีการอบรมกิจกรรม เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนตอการ
พัฒนาเด็ก ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดรับการอบรมทุกคนตามศักยภาพ มีผูทรงคุณวุฒิชวยเหลือ 
แนะนํา นิเทศ ติดตาม และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสม  
 5. ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ผูตอบแบบสอบถาม เสนอแนะแนวทางวา ควรมีผูรูติดตามการประเมินพัฒนาการ         
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารศูนยพัฒนาเด็กขององคกรบริหาร      

สวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ดานงานวิชาการ พบวา สวนใหญดําเนินการบริหารงานอยางเปนระบบ โดยภาพรวม       
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีการจัดประสบการณที่สอดแทรกคุณธรรม เนนคุณธรรมในการ
บริหารงาน สวนการมีความรูเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับเด็กแตละชวงวัย ยังมีระดับ          
การปฏิบัตินอย ซึ่งสอดคลองกับธนพล ดอนชวนชม (2552) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา             
แนวทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการจัดทําโครงการ
เสนอของบประมาณในชวงท่ีองคการบริหารสวนตําบลกองแขก มีการจัดทําแผนพัฒนาสามป         
หรือจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําป การดําเนินกิจกรรมหรือ การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลกองแขก ควรมีการแจงใหฝายตาง ๆ รวมถึงประชาชนทราบเก่ียวกับการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวม ในกิจกรรมนั้น ดานการบริหารบุคลากร       
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการสํารวจความตองการ ของบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรฝาย         
ตาง ๆ ที่เก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือนําความตองการมากําหนดในการวางแผน กําหนด
ปริมาณงานใหเหมาะสมกับอัตรากําลังที่มีอยู 
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  2. ดานหลักสูตรและแผนการสอน พบวา การบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญดําเนินการบริหารงานอยางเปน
ระบบและโดยภาพรวม มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คํานึงถึงพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย       
มีการจัดเนื้อหาที่มีความแปลกใหมทันตอเหตุการณปจจุบันเหมาะสม เนนเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ     
สวนดานหลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ยังมี
ระดับการปฏิบัตินอย สอดคลองกับงานวิจัยของณิชมนต ปทมเสวี  (2558) ไดทําการวิ จัย              
เรื่องสภาพและการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอเลาขวัญ 
จังหวัดปทุมธานี ในการจัดการศึกษาพบวาในป 2558 มีความพรอมท่ีจะจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
และพรอมที่จะสนับสนุนการศึกษาระดับกอนประถมและระดับประถมศึกษาและเมื่อจําแนกเปน     
รายดาน พบวาปญหางานวิชาการ แผนหลักสูตร มีคาเฉลี่ยของปญหาการบริหาร อยูในระดับ        
ปานกลาง ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากองคการบริหารสวนตําบลยังขาดการจัดประสบการณทางดาน
การศึกษา มีความรูความเขาใจในงานวิชาการไมชัดเจนเทาที่ควร สวนงานสื่อการสอนและดาน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีปญหาการบริหารอยูในระดับ
นอยเพราะวาบุคลากรที่เปนผูดูแลเด็กมีการอบรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ และมีการศึกษาดูงาน         
อยางตอเนื่อง ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตําบลยังไมมี
ความพรอม  
 3. ดานสื่อการสอน พบวาการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร            
สวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญดําเนินการบริหารงานอยางเปนระบบ      
และโดยภาพรวม มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คํานึงถึงสื่อที่สามารถพัฒนาดานตาง ๆ ของ       
เด็กปฐมวัยใหดีขึ้นซึ่งครูอาจมีทักษะ และความรูไมมากนักในการผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองใชอุปกรณและสื่อการเรียนประกอบ 
สอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2549) ที่กลาววาสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย            
มีความสําคัญกับเด็กมากเพราะสื่อชวยใหเด็กปฐมวัยเรียนรูไดดีจากการใชสัมผัสทั้ง 5 การไดสัมผัส
สรางใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ชัดเจน สวนดานการใหผูปกครองมีสวนสนับสนุนในการใชสื่อ               
และเขารวมกิจกรรมที่ศูนยจัดขึ้น ยังมีระดับการปฏิบัตนิอย  
  4. ดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบวาสภาพการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         
ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญดําเนินการบริหารงาน
อยูในระดับมาก การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ซึ่งการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับตัวใหเขากับผูอื่นและการอยูรวมกันอยางมีความสุข ครบทั้ง 4 ดาน ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงผูบริหาร และบุคลากร มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กตั้งแตวัยเยาว     
สวนดานการเปนผูฟงที่ดี เด็กยังขาดสมาธิในการอดทนรอ หรือเปนผูฟงที่ดี ยังมีระดับการ         
ปฏิบัตินอย 
 5. ดานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบวาสภาพการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญดําเนินการบริหารงาน
อยูในระดับมาก การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ                      
ในระดับมากที่สุด สวนดานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กใหครบทุกดาน ยังมีระดับ
การปฏิบัตินอย เนื่องจากบุคลากรขาดประสบการณ วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และไมได      
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จบการศึกษาสาขาการสอนระดับปฐมวัยโดยตรง การประเมินพัฒนาการไดไมครอบคลุมสอดคลอง
กับงานวิจัยของบัลลังก จันทบูรณ (2555) พบวา ดานการประเมินผล ครูผูสอนหรือผูปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ขาดความรูเก่ียวกับการสรางเครื่องมือ และความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับการวัด
และประเมินพัฒนาการเด็กใหครบทุกดาน 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป  
  1.1 ควรจัดใหมีการอบรมบุคลากรในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ดานหลักสูตรและ
แผนการสอน ดานสื่อการสอน ดานพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย ตลอดจน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการอบรมบุคลากรควรดําเนินการทั้งแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  1.2 จัดใหมีการศึกษาดูงานในองคการอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ 
บุคลากรที่เก่ียวของควรไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาตนเอง จนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การดําเนินงานใหสูงยิ่งข้ึน   
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
           การศึกษา การบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล           
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ควรใหความสําคัญตอการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง มีการกําหนดเปาหมาย แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ใหมีประสิทธิภาพ      
มากที่สุด ตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 
 
 

.............................. 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศกึษาวัสดุเรซิ่นจากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวยเครื่อง               
เอนวิซเชิน เทค เพ่ือการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม และทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด 
Wic 100 ในกระบวนการผลิตแมพิมพเครื่องประดับ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้          
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวัสดุเรซิ่นจากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวยเครื่องเอนวิซเชิน เทค เพ่ือการผลิต
ตัวเรือนเครื่องประดับ โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา กลุมผูเชี่ยวชาญดานการผลิตตัวเรือน
ตนแบบเครื่องประดับและดานการผลิตตนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ        
นําขอมูลที่ไดมาใชใน ขั้นตอนที่ 2 คือ ทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 ในกระบวนการผลิตแมพิมพ
เครื่องประดับ โดยการขึ้นตนแบบเครื่องประดับประเภทแหวนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน      
1 แบบ และพิมพตนแบบเครื่องประดับดวยวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 จากเครื่องเอนวิซเชิน เทค 
จํานวน 9 ชิ้น นําตนแบบที่ไดไปทําการทดสอบจากแหลงผลิต 3 แหลง แหลงละ 3 ตนแบบ           
ในกระบวนการผลิตแมพิมพเครื่องประดับ 3 วิธี คือ ทดสอบโดยการนําเรซิ่นตนแบบไปอัดบล็อก
แมพิมพยาง ทดสอบโดยการนําเรซิ่นตนแบบไปทําบล็อกแมพิมพซิลิโคน และ ทดสอบโดยการ     
นําเรซิ่นตนแบบไปหลอแมพิมพโลหะ และนําผลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผล  

ผลการวิจัยพบวา จากการทดสอบตนแบบเครื่องประดับดวยวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100          
1) ในการนําไปอัดบล็อกแมพิมพยางจาก 2 แหลง ไดบล็อกแมพิมพยางที่สมบูรณ แตแหลงที่ 3 มี
ปญหายางไมสมบูรณ ซึ่งเกิดจากเรซิ่นตนแบบแตกระหวางการกดอัดบล็อกยาง 2) การทําบล็อก
แมพิมพซิลิโคน มีความสมบูรณจากท้ัง 3 แหลง แตมีราคาตนทุนการผลิตสูงที่สุด และ 3) จากการ
นําเรซิ่นไปหลอโลหะนั้น ชิ้นงานที่ไดจากทั้ง 3 แหลง ยังไมสมบูรณทั้งหมด โดยมีการเกิดรูพรุนของ
ชิ้นงานบางจุด ผิวของงานไมเรียบ 

 

คําสําคัญ : วัสดุเรซิ่น, เทคโนโลยีการผลิต, เครื่องเอนวิซเชิน เทค, ตัวเรือนเครื่องประดับ 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยประจําคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 
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Abstract 
 

 The research is to study on resin materials for making prototype jewelry using 
Envison Tec Technology in jewelry production and Wic 100 resin material testing in 
the mold process. This research divided into processes. Step 1 It starts with collecting 
data of resin materials from journals, textbook, and specialists who work in making 
prototype jewelry and 3D CAD/CAM design. Step 2 Wic 100 resin material testing in 
the mold process. Then, one pattern ring with computer 3D programs and printed 3D 
by Envision TEC of nine resin Wic 100. Each three pieces have been send to three 
different sources. Each source, resin was casted from three different process including 
rubber molding, silicone molding, and direct silver casting. The results found that,       
1)  resin Wic 100 from two sources give excellent rubber molds in shape and form 
while another source was incomplete mold. It can be suggested that the resin was 
broken during compression mold process. 2) The silicone molds from all sources were 
complete. However, this process is highly cost. 3)  While direct casting gives all 
imperfect products, they showed porosity in some parts combine with rough surface.   
Keywords : Resin Material, Envision Tec Technology, Manufacturing, Jewelry Industry 

 
 

บทนํา 
 ปจจุบันอัญมณีและเครื่องประดับเปนสินคาสงออกหลักของไทยประเภทหนึ่ง มีมูลคา        
การสงออกสูงอยูในอันดับท่ี 3 จัดวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย สรางรายไดเขา
ประเทศทั้งทางตรงและทางออมนับแสนลานบาทตอป  คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 6                
ของการสงออกโดยรวมของไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ         
องคการมหาชน, 2554, น.1) 
 การผลิตเครื่องประดับสวนใหญมักอาศัยแรงงานคนเปนหลัก แตปจจุบันดวยเทคโนโลยี       
ที่กาวหนา ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ โดยเฉพาะ           
ในขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งเปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยเขียนแบบแทนการเขียน
แบบดวยมือ หรือที่นิยมเรียกกันวา Computer Aided Design : CAD เนื่องจากการใชคอมพิวเตอร
ในการออกแบบเครื่องประดับมีจุดเดนหลายประการ เชน ความถูกตอง แมนยํา และสามารถผลิต         
ไดจริง สามารถสรางภาพในมุมมอง 3 มิติ ทําใหนักออกแบบสามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจน รวดเร็ว 
สามารถลดข้ันตอนการผลิตชิ้นงาน ซึ่งรวมข้ันตอนการออกแบบและการถอดแบบชิ้นงานที่ตองใช
ชางเขาดวยกัน หลังจากการออกแบบเสร็จแลว นักออกแบบสามารถสงงานออกแบบจาก
คอมพิวเตอรไปยังเครื่ องผลิตตนแบบอัตโนมัติ  (Computer Aided Manufacturing : CAM)         
เพ่ือผลิตชิ้นงานไดทันที (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ องคการมหาชน, 
ม.ป.ป., น. 2) 
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 เครื่องพิมพ 3 มิติ คือ นวัตกรรมการพิมพท่ีออกแบบดวยคอมพิวเตอร ถูกผลิตออกมาได
อยางสมจริงมีรูปลักษณ สามารถจับตองได รวมถึงการนําไปใชประโยชนได หลักการทํางานของ
เครื่องพิมพ 3 มิติ สวนใหญจะเหมือนกันคือ พิมพแตละชั้นในแนวระนาบกับพ้ืนโลกแบบแกน XY 
หรือแนวตัดขวาง (Cross Section) กอน หลังจากนั้นเครื่องพิมพจะเลื่อนฐานไปพิมพในชั้นถัดไป     
ทับไปเรื่อยๆ จนออกมาเปนรูปราง 3 มิติ ซึ่งแบงกระบวนการในการพิมพและวัสดุท่ีใช คือ ระบบฉีด
เสนพลาสติก (FDM หรือ FFF) ระบบถาดเรซิ่น (SLA หรือ DLP) ระบบผงยิปซั่ม (Powder 3D 
Printer) และระบบหลอมผงพลาสติก ผงโลหะ เซรามิก (SLS) ซึ่งในอุตสาหกรรมเครื่องประดับใช
การพิมพระบบถาดเรซิ่น เนื่องจากเปนการสรางชิ้นงานขนาดเล็กและมีความละเอียดสูง ในระบบ
ถาดเรซิ่นยังแบงการทํางานเปนแบบระบบ SLA (Stereo Lithography) และ DLP (Digital Light 
Processing) ตางกัน ท่ีตนกําเนิดของแสง และความเร็ว ในการทําชิ้นงาน โดยระบบ SLA                
ใชแหลงกําเนิดแสงดวยแสงเลเซอร โดยเครื่องจะทําการยิงเลเซอรไปที่เรซิ่นและวาดเสนเลเซอร      
ไปเรื่อย ๆ ระบบ DLP (Direct Light Process) จะใชโปรเจคเตอรฉายภาพไปที่ถาดเรซิ่น ซึ่งภาพนั้น
จะฉายไปทั้งเลเยอรบนถาดเรซิ่นทําใหใช เวลาพิมพไดนอยกวาเพราะไมตองวาดทีละเสน              
(หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส, 2559) และในปจจุบันเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค เปนผูผลิต
เครื่องมือการผลิตตนแบบเครื่องประดับที่ไดรับความนิยมในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับ           
ในวงกวาง ดวยคุณสมบัติที่มีการพริ้นต (print) ดวยระบบ DLP ที่มีความแมนยํา รวดเร็ว มีความ
ละเอียดในการผลิตสูง เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ และกําลังไดรับความนิยมในวงการ      
อุตสาหกรรมเครื่องประดับอยางแพรหลาย ใชวัสดุเรซิ่นไดหลากหลายชนิดตามลักษณะการใชงาน 
สามารถเลือกวัสดุที่สามารถนําไปสูกระบวนการหลอตัวเรือนเครื่องประดับไดเลย ขอดีของการใช
เทคโนโลยีนี้มาใชกับงานเครื่องประดับ คือ ลดเวลาในการทําแมพิมพ ไดแมพิมพที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ในการนําไปผลิตเครื่องประดับในขั้นตอนตอๆไป และจากการใชเครื่องมือการผลิต
ดังกลาว ที่สามารถใชวัสดุเรซิ่นไดหลายชนิด เชน เรซิ่นชนิด RC SERIES หรือเรียกอีกอยางวาเรซิ่น
เนื้อเซรามิค ที่มีความแข็งแรง มีความละเอียดสูงมาก ชิ้นสวนที่ทําจากวัสดุเหลานี้ทนตออุณหภูมิสูง
และเหมาะสําหรับการขึ้นรูปซิลิโคน เรซิ่นชนิด Wic 100 ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนําไปหลอตัวเรือน
โลหะได เน่ืองจากเรซิ่นชนิดนี้มีสวนผสมของพลาสติกและข้ีผึ้ง และเปนวัสดุเรซิ่นที่มีความนิยม
นํามาใชกันอยางแพรหลาย เปนตน เรซิ่นแตละชนิดมีขอดีขอเสียที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับการ
นําไปใชในกระบวนการผลิต ทําใหเกิดปญหาทางดานเทคนิค วิธีการ และการนําวัสดุเรซิ่นนี้ไปใชใน
กระบวนการการผลิตตอไป (Envisiontec, 2558) 
 การผลิตตนแบบเครื่องประดับถือเปนเพียงสวนหนึ่งของการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
เทานั้น ซึ่งกระบวนการผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมยังมีขั้นตอนอีกหลายข้ันตอน เพ่ือให
ไดชิ้นงานเครื่องประดับสําหรับการขายในจํานวนที่มากกวา 1 ชิ้น โดยหลังจากไดตนแบบ
เครื่องประดับแลว จะมีการนําตนแบบนั้นไปทําเปนแมพิมพตนแบบ ในการทําแมพิมพนั้นสวนใหญ
แลวจะใชวิธีการอัดบล็อกแมพิมพดวยยาง ซึ่งเหมาะกับการอัดวัสดุที่มีความแข็งอยางเชนโลหะ 
เนื่องจากการอัดบล็อกยางตองใชความรอนและแรงกด ซึ่งการนําเทคโนโลยีการผลิตมาใชนั้น            
วัสดุที่ไดจึงไมคอยเหมาะสมที่จะใชการทําบล็อกแมพิมพยาง เชน วัสดุเรซิ่น หากมีชิ้นงานที่เล็ก      
บางมาก ก็จะมีความเปราะ แตกงาย ผูผลิตจึงไดมีการนําเอาซิลิโคนเหลวมาใชในการทําบล็อก
แมพิมพอีกวิธีหนึ่ง แตการทําบล็อกซิลิโคนจะมีตนทุนในการผลิตมากกวาการทําบล็อกแมพิมพยาง
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คอนขางมาก นอกจากนี้ยังมีวัสดุเรซิ่นบางชนิดที่มีคุณสมบัติท่ีสามารถนําไปใชหลอเปนโลหะไดเลย 
ดังเชน วัสดุ Wic 100 ที่กลาวมาขางตนก็สามารถจะใชโลหะที่ไดไปอัดบล็อกแมพิมพยางได หลังจาก
ไดบล็อกแมพิมพแลวจะนําบล็อกที่ไดไปฉีดเทียนข้ีผึ้งตามจํานวนที่ตองการ และนําเทียนขี้ผึ้งเหลานั้น
ไปใชในการหลอโลหะ ขัด แตง ฝง ชุบ จนไดเปนชิ้นงานสําเร็จ 
 จากความเปนมาและความสําคัญขางตน จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยตองการที่จะศึกษาวัสดุเรซิ่น
ชนิด Wic 100 ที่ไดรับความนิยมในการนําไปใชผลิตตนแบบเครื่องประดับ จากเทคโนโลยีการผลิต
ตนแบบดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค รวบรวมขอจํากัด เทคนิค วิธีการ และการแกปญหาที่
เกิดขึ้นจากวัสดุเรซิ่น สามารถนําไปตอยอดและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องประดับไดตอไปใน
อนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 จากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ                

เอนวิซเชิน เทค เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ 
2. ทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 จากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ            

เอนวิซเชิน เทค ในการนําไปใชในกระบวนการผลิตแมพิมพเครื่องประดับ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 จากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวย

เครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ มีวิธดีําเนินการ 
ดังนี้ 

 1. เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  
  2. เก็บรวมรวมขอมูลการดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญโดยแบงเปนการสัมภาษณ
เปน 2 สวน คือ    

2.1 แบบสัมภาษณเบื้องตนเก่ียวกับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับที่
เหมาะสมกับการผลิตดวยคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 3 มิติ และวัสดุเรซิ่น ซึ่งกําหนดกลุมประชากร
เปนกลุมผูเชี่ยวชาญดานการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญดานการ
ผลิตตัวเรือนเครื่องประดับที่มีประสบการณมานานกวา 10 ป จํานวน 3 ทาน  
   2.2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับลักษณะรูปแบบตัวเรือนที่จะนํามาผลิต
เครื่องประดับที่เหมาะสมกับการทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 จากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบ
ดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค ซึ่งกลุมประชากรคือกลุมผูเชี่ยวชาญดานการผลิตตนแบบ
เครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ คือ ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต
ตนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ ที่มีประสบการณมานานกวา 10 ป จํานวน     
3 ทาน  
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ขั้นตอนที่  2 ทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 จากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวย
เครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค ในกระบวนการผลิตแมพิมพเครื่องประดับ มีวิธีดําเนินการ ดังนี ้

 1. สรางตนแบบเครื่องประดับดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิต ิโดยกําหนดตนแบบ 
1 แบบ จํานวน 9 ชิ้น  

 2. ผลิตตนแบบจากเครื่องเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค จํานวน 9 ชิ้น        
ดวยเรซิ่นชนิด Wic 100  

 3. เมื่อไดตนแบบเครื่องประดับจํานวน 9 ชิ้น จะนําไปแบงกลุมการทดสอบออกเปน 
3 กลุม คือ ทดสอบโดยกระบวนการอัดบล็อกแมพิมพยาง, ทดสอบโดยกระบวนการทําบล็อกแมพิมพ
ซิลิโคน และทดสอบโดยการนําวัสดุเรซิ่นไปหลอเปนโลหะแมพิมพเงนิ 

 4. ในการทดสอบผูวิจัยไดจัดตนแบบเรซิ่นจํานวน 3 ชิ้น สงไปยังโรงงานผูผลิต
เครื่องประดับ จํานวน 3 แหลงผลิต ซึ่งแตละโรงงานจะทําการทดสอบดวยวิธีเดียวกัน คือ เรซิ่นชิ้นที่ 
1 นําไปอัดบล็อกแมพิมพยาง เรซิ่นชิ้นที่ 2 นําไปทําบล็อกแมพิมพซิลิโคน และเรซิ่นชิ้นที่ 3 นําไป
หลอเปนโลหะเงนิ 

 5. ในการทดสอบโดยกระบวนการอัดบล็อกแมพิมพยางและกระบวนการทําบล็อก
แมพิมพซิลิโคน จะมีการนําบล็อกแมพิมพที่ไดไปใชในการฉีดเทียนขี้ผึ้ง บล็อกละ 5 ชิ้น เพ่ือวิเคราะห
ความสมบูรณของชิ้นงาน 

 6. ในการทดสอบการนําวัสดุเรซิ่น ไปหลอเปนโลหะแมพิมพเงิน จะวิเคราะห       
ความสมบูรณของช้ินงานโลหะท่ีไดดวยการประเมินจากตัวเรือนโลหะท่ีไดจากการหลอ 

 

ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับตนแบบ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

A 

สรางตนแบบเครื่องประดับ

ดวยคอมพิวเตอร 1 แบบ 

พิมพตนแบบ 3 มิติ  จาก

เคร่ืองเครื่องพิมพ 3 มิติ เอน

วิซเชิน เทค จํานวน 9 ชิ้น 

ดวยเรซ่ินชนิด Wic 100 

A A 

A A A 

A A A 

สงไปทดสอบโรงงานที่ 1 

สงไปทดสอบโรงงานที่ 2 

สงไปทดสอบโรงงานที่ 3 

A 

การทดสอบที่ 1 ทดสอบดวยการนําเรซิ่นไป

อัดบล็อกแมพิมพยาง 

A 

การทดสอบที่ 2 ทดสอบดวยการนําเรซิ่นไป

ทําบล็อกแมพิมพซิลิโคน 
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ผลการวิจัย 
จากข้ันตอนที่ 1 ศึกษาวัสดุเรซิ่นจากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ      

เอนวิซเชิน เทค เพ่ือการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม จากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตตัวเรือนตนแบบและผูเชี่ยวชาญดานการผลิตตนแบบเครื่องประดับดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ โดยมีประเด็นคําถาม ในเรื่องของรูปแบบชิ้นงาน ขนาดสัดสวนของ
ชิ้นงาน ชนิดของเรซิ่น วิธีการท่ีเหมาะสมในการนํามาทดสอบ ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

 1. งานตนแบบที่ใชในการทดสอบเปนเครื่องประดับประเภท แหวน 
  2. แหวนตนแบบควรมีลักษณะเรียบงาย มีตัวหนังสือ มีการเจาะรองความลึกและ
ความนูนของตัวหนังสือ ดังรูปที่ 1 แสดงภาพเสมือนจริงที่ไดจากการสรางตนแบบเครื่องประดับจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ ซึ่งเปนเครื่องประดับประเภทแหวน ที่มีความเรียบงาย มีความลึกและ
นูนของตัวหนังสือ ตามผลการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ภาพเสมือนจริงที่ไดจากการสรางตนแบบเครื่องประดับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ 
 
 
 
 
 
   

A 

การทดสอบที่ 3 ทดสอบดวยการนําเรซิ่นไป

หลอเปนโลหะแมพิมพเงิน 
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  3. ขนาดของชิ้นงาน มีการเผื่อความหนาของชิ้นงานตนแบบ ดังรูปที่ 2 แสดงภาพ
ขนาดสัดสวนตนแบบเครื่องประดับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ ซึ่งใหขนาดความหนาใตทอง
แหวน 1.7 มิลลิเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ขนาดสัดสวนตนแบบเครื่องประดับจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติ 
 
  4. ชนิดของเรซิ่นในการทดสอบใชชนิด Wic 100 ดังรูปที่ 3 แสดงงานพิมพ 3 มิติ     
ท่ีไดจากเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค ซ่ึงเรซิ่นที่ไดจะมีรูปแบบเดียวกันกับงานตนแบบที่สราง
จากคอมพิวเตอรท่ีรูปรางรูปทรง ขนาดสัดสวน 
  5. การทดสอบเรซิ่น แบงการทดสอบในกระบวนการผลิตแมพิมพเครื่องประดับ        
3 กลุมการทดสอบ คือ การอัดบล็อกแมพิมพยาง การทําบล็อกซิลิโคนใส และการหลอโลหะเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 งานพิมพ 3 มิติที่ไดจากเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค วัสดเุรซิ่นชนิด Wic 100 
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 จากข้ันตอนที่  2 การทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 ในกระบวนการผลิตแมพิมพ
เครื่องประดับระบบอุตสาหกรรมโดยแบงกลุมการทดสอบ 3 กลุม ดังนี้  
  1. ทดสอบโดยกระบวนการอัดบล็อกแมพิมพยาง 
  2. ทดสอบโดยกระบวนการทําบล็อกแมพิมพซิลิโคน 
  3 ทดสอบโดยการนําวัสดุเรซิ่น ไปหลอเปนโลหะแมพิมพเงิน 
  และในการทดสอบผูวิจัยไดนําตัวอยางเรซิ่นเขาสูกระบวนการทดสอบทั้ง 3 วิธีการ 
โดยนําสงชิ้นงานไปทดสอบที่โรงงานผลิต 3 แหลงผลิต ไดผลการวิจัย ดังนี ้
  การทดสอบจากแหลงท่ี 1 จากโรงงานคุณอุดม โอวาทนุพัฒน ผลปรากฏวา การอัด
บล็อกแมพิมพยางเหลืองทําไดและเรซิ่นยังคงสภาพเดิม การทําแมพิมพซิลิโคนทําไดอยางสมบูรณ
และเรซิ่นยังคงสภาพเดิม สวนการนําเรซิ่นไปหลอแมพิมพโลหะเงินสามารถทําได แตชิ้นงานไม
สมบูรณ มีบางจุดที่ผิวของโลหะเปนรูพรุน ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 บล็อกแมพิมพยาง, บล็อกแมพิมพซิลิโคน, หลอโลหะ  จากแหลงที ่1 
 
  การทดสอบจากแหลงที่ 2 จากโรงงานคุณหาญณรงค กิตติสุบรรณ ผลปรากฏวา 
การอัดบล็อกแมพิมพยางเหลืองไดและเรซิ่นยังคงสภาพเดิม การทําแมพิมพซิลิโคนทําไดอยาง
สมบูรณและเรซิ่นยังคงสภาพเดิม สวนการนําเรซิ่นไปหลอแมพิมพโลหะเงินสามารถทําได แตชิ้นงาน
ไมสมบูรณ มีบางจุดที่ผิวของโลหะเปนรูพรุน ดังรูปที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 บล็อกแมพิมพยาง, บล็อกแมพิมพซิลิโคน, หลอโลหะ  จากแหลงท่ี 2 
 
 

  การทดสอบจากแหลงที่ 3 จากโรงงานคุณสุรชัย พรสมิทธิกุล ผลปรากฏวา การอัด
บล็อกแมพิมพยางเหลืองสามารถอัดไดแตไมสมบูรณมากนัก การทําแมพิมพซิลิโคนทําไดอยาง
สมบูรณและเรซิ่นยังคงสภาพเดิม สวนการนําเรซิ่นไปหลอแมพิมพโลหะเงินสามารถทําได แตชิ้นงาน
ไมสมบูรณ มีบางจุดที่ผิวของโลหะเปนรูพรุน ดังรูปที่ 6 
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รูปท่ี 6 บล็อกแมพิมพยาง, บล็อกแมพิมพซิลิโคน, หลอโลหะ  จากแหลงท่ี 3 
 

 จากผลการทดสอบและการวิเคราะหผลที่ไดนั้น ปรากฏวา เรซ่ินชนิด Wic 100         
ในการนําไปผลิตเปนแมพิมพตนแบบนั้น ในการอัดบล็อกแมพิมพยาง สามารถผลิตได แตตอง
ระมัดระวังเรื่องของการแตกหักระหวางการอัดบล็อกแมพิมพ เนื่องจากมีการใชแรงในการกดอัดและ
ความรอนในการหลอมละลายยางใหติดกัน ซึ่งอาจมีผลทําใหเรซิ่นแตกหักระหวางการอัดได ดังเชน
ตัวอยางของการทดสอบในโรงงานผลิตแหลงที่ 3 สวนการทดสอบดวยการทําบล็อกแมพิมพซิลิโคน
นั้นไมมีปญหาอะไรในดานการผลิต แตมีราคาในการผลิตที่สูงที่สุดจาก 3 กระบวนการทดสอบ        
และการทดสอบโดยการนําเรซิ่นไปหลอโลหะเงินนั้นยังมีปญหาชิ้นงานไมสมบูรณในบางสวน 
เนื่องจากเรซิ่นนิด Wic 100 มีอุณหภูมิการหลอมละลายท่ีสูงกวาขี้ผึ้งท่ีใชในการหลอโลหะเครื่องประดับ
ทั่วไป ทําใหกระบวนการหลอโลหะจากวัสดุเลยซิ่นยังคงเหลือเศษของเรซิ่นที่ติดอยูท่ีเบาหลอโลหะ
ทําใหโลหะไมเรียบมีรูพรุน 

 ผูวิจัยไดนําบล็อกแมพิมพยางและบล็อกแมพิมพซิลิโคนจากผูผลิตทั้ง 3 แหลง          
มาฉีดเทียนขี้ผึ้งเพ่ือยืนยันความสมบูรณของชิ้นงาน โดยทุกบล็อกจะนํามาฉีดเทียนขี้ผึ้งตัวอยาง 
จํานวนบล็อกละ 5 ชิ้น ปรากฏวา บล็อกยางจากแหลงที่ 1 และ 2 ไดเทียนขี้ผึ้งที่มีความสมบูรณ      
ดังรูปที่ 7 และ รูปท่ี 8 แตบล็อกแมพิมพยางจากแหลงที่ 3 เทียนข้ีผึ้งที่ไดมีความไมสมบูรณ            
ตามตําแหนงความไมสมบูรณของบล็อกแมพิมพยาง ดังรูปท่ี 9 โดยผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันวา 
ปจจัยอยูที่แรงกดอัดยางทําใหเรซิ่นแตก ซึ่งถาปกติการอัดดวยตนแบบโลหะจะไม มีปญหา             
การแตกหักแตดวยความแข็งที่ตางกันทําใหสงผลถึงวัสดุเรซิ่นได สวนบล็อกซิลิโคน ไดเทียนขี้ผึ้งที่มี
ความสมบูรณจากทุก 3 แหลง ดังรูปที่ 10 รูปที่ 11 และรูปที่ 12 
 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 7 เทียนข้ีผึ้งจากการฉีดแบบจากบล็อกแมพิมพยาง จากแหลงท่ี 1 

 
 
 

จุดเกิดปญหาเรซิ่นแตก 
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รูปท่ี 8 เทียนข้ีผึ้งจากการฉีดแบบจากบล็อกแมพิมพยาง แหลงที ่2 
 

 

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 9 เทียนข้ีผึ้งจากการฉีดแบบจากบล็อกแมพิมพยาง แหลงที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 เทียนขี้ผึ้งจากการฉีดแบบจากบล็อกซิลิโคน แหลงที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 เทียนขี้ผึ้งจากการฉีดแบบจากบล็อกซิลิโคน แหลงที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 เทียนขี้ผึ้งจากการฉีดแบบจากบล็อกซิลิโคน แหลงที่ 3 
 

จุดเกิดปญหาเรซ่ินแตก 
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จากการวิเคราะหผลการทดสอบ สามารถสรุปเปนตารางการวิเคราะหไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 ในกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องประดับ 

 
สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

   การศกึษาวัสดุเรซิ่นจากเทคโนโลยีการผลิตตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค 
เพื่อการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรมครั้งนี้ พบวา จากการทดสอบตนแบบ
เครื่องประดับดวยวัสดุเรซิ่นชนิด Wic 100 ในการนําไปอัดบล็อกแมพิมพยางจาก 2 แหลง ไดบล็อก
แมพิมพยางที่สมบูรณ แตแหลงท่ี 3 มีปญหายางไมสมบูรณ ซึ่งเกิดจากเรซิ่นตนแบบแตกระหวางการ
กดอัดบล็อกยาง การทําบล็อกแมพิมพซิลิโคน มีความสมบูรณจากทั้ง 3 แหลง แตมีราคาตนทุนการ
ผลิตสูงท่ีสุด และจากนําเรซิ่นไปหลอโลหะนั้น ชิ้นงานที่ไดจากทั้ง 3 แหลง ยังไมสมบูรณทั้งหมด      
โดยมีการเกิดรูพรุนของชิ้นงานบางจุด ผิวของงานไมเรียบ  

สรุปผลไดวาการสรางตนแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร ประเภทแหวนที่มีลักษณะ
เรียบงาย มีตัวหนังสือ มีการเจาะรองความลึกและความนูนของตัวหนังสือ ซึ่งใหความหนาของทอง
แหวน 1.7 มิลลิเมตร เม่ือนํามาผลิตตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ เอนวิซเชิน เทค จากวัสดุเรซิ่น
ชนิด Wic 100 สามารถนําตนแบบเรซิ่นไปใชในกระบวนการผลิตแมพิมพเครื่องประดับไดในรูปแบบ
ของการทําบล็อกแมพิมพซิลิโคนดีที่สุด แตมีตนทุนในการผลิตสูงที่สุด สวนการนําเรซิ่นไปอัดบล็อก
แมพิมพยาง ยังสามารถนําไปผลิตไดแตควรจะตองระมัดระวังการกดอัดยางที่เปนปจจัยใหเรซิ่น
แตกหักระหวางกระบวนการสงผลใหแมพิมพไมสมบูรณได ในการนําเรซิ่นไปหลอโลหะเงินนั้น 
สามารถหลอโลหะเปนรูปทรงของลักษณะเรซิ่นไดยังแตมีปญหาความไมสมบูรณของงานโลหะ           
ซึ่งจากผลดังกลาว ทําใหทราบถึงขอจํากัดตาง ๆ ในกระบวนการผลิตที่สามารถนําไปใชไดในการผลิต
ตนแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร 3 มิติ อีกทั้งยังไดเห็นถึงปญหาที่สามารถนําไปศึกษา     
หาทางแกไขในกระบวนการตาง ๆ ในอนาคตตอไป 

 

กระบวนการ
ผลิต 

แหลงท่ี1 แหลงท่ี2 แหลงท่ี3 

1. อัดบล็อก
แมพิมพยาง 

สามารถอัดบล็อกแมพิมพ
ยางได และเรซิ่นยังคงสภาพ
เดิม 

สามารถอัดบล็อกแมพิมพ
ยางได และเรซิ่นยังคงสภาพ
เดิม 

แมพิมพยางเหลืองไดไม
สมบูรณ เนื่องจากเรซิ่น
แ ต ก ร ะ ห ว า ง ก า ร อั ด
บริเวณกานแหวน  

2. ทําบล็อก
แมพิมพซิลิโคน 

สามารถแมพิมพซิลิโคนได
อยา งสมบูรณ  และเรซิ่น
ยังคงสภาพเดิม 

สามารถแมพิมพซิลิโคนได
อยา งสมบูรณ  และเรซิ่น
ยังคงสภาพเดิม 

สามารถแมพิมพซิลิโคน
ไดอยางสมบูรณ และเร
ซิ่นยังคงสภาพเดิม 

3. หลอตัวเรือน
โลหะ 

สามารถหลอโลหะได  แต
ชิ้นงานไมสมบูรณ มีบางจุด
ที่ผิวของโลหะเปนรูพรุน 

สามารถหลอโลหะได  แต
ชิ้นงานไมสมบูรณ มีบางจุด
ที่ผิวของโลหะเปนรูพรุน 

สามารถหลอโลหะได แต
ชิ้นงานไมสมบูรณ มีบาง
จุดที่ผิวของโลหะเปนรู
พรุน 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหสรางตนแบบเครื่องประดับเรซิ่นรูปแบบอ่ืนมาทําการทดสอบ
ดวยการอัดบล็อกแมพิมพยางเพ่ิม โดยเนนไปที่งานบางและขนาดเล็ก 
 2. ควรมีการพัฒนาการหลอโลหะจากเรซิ่น ใหสามารถทําใหงานสมบูรณไดในการหลอโลหะ
ปกติ 
 
 

.............................. 
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การสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา 
เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม 

โดยใชการฟอน ชุด เบญจศีลเบญจธรรม 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

Reinforcement of Proper Characteristics of Religious 
Loveliness Entitled Five Basic Buddhist Precepts and Five 
Dharma Using Dramatic Dance Set for Grade 6 Students 

 

6 
 
 

 

 

 

 

 

 

สุดารตัน  วัฒนพฤติไพศาล1 

 
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้ มุงศึกษาการสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา เรื่อง เบญจศีล
เบญจธรรม โดยใชการฟอน ชุด เบญจศีลเบญจธรรม  โดยใชกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จํานวน 20 คน             
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sample) เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจั ย ไดแก   
แบบสอบถามปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความตระหนัก         
เห็นคุณคาและเจตคต ิและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
รักศาสนา วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา E1 / E2 คา E.I.         
และใชสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples Test   

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 มีปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตน           
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 จึงไดสรางและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม โดยใชการฟอน           
ชุด เบญจศีลเบญจธรรมที่มีประสิทธิภาพ แลวนําไปทดลองใชมีประสิทธิภาพเทากับ 88.81/92.67  
คาดัชนีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นรอยละ 79.23 สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลป โดยรวมอยูในระดับดีมาก  
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติ เก่ียวกับเบญจศีลเบญจธรรม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เฉลี่ยเทากับ 4.39 ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนาโดยรวม                
อยูในระดับมาก เฉลี่ยเทากับ 4.44 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ                

                                                           
1 ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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4.49 สังเกตหลังจากเวลาผานไป 2 สัปดาห ไดทดสอบพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ       
อันพึงประสงคดานรักศาสนา อีกครั้งปรากฏวาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.52   
 

คําสําคัญ : การฟอน, ความรักศาสนา, เบญจศีล, เบญจธรรม  
 

Abstract 
 

 This research aimed to study the reinforcement of proper characteristics of 
religious loveliness entitled five basic Buddhist precepts and five dharma using 
dramatic dance set. The sampling group was the grade 6 students of Anuban Jumphol 
Phophisai School in academic year 2017, that were sampled using the purposive 
sampling method with totally 20 students. The research tools were the questionnaire 
of behavioral problems following the proper characteristics of religious loveliness, the 
instructional handout, the instructional plan, the learning achievement test form, the 
practical evaluation form of dramatic dance set, the satisfaction questionnaire, the 
evaluation form of appreciable awareness and attitude, and the behavioral evaluation 
form following the proper characteristics of religious loveliness. The data was 
analyzed using percentage, mean, standard deviation, E1 /  E2 value, E.I. value, and 
Dependent Sample t-test. The research found that the grade 6 students had the 
behavioral problems following the proper characteristics of religious loveliness at high 
level, Χ = 4.42. Then, the dramatic dance set reinforcing the characteristics of 
religious loveliness entitled five basic Buddhist precepts and five dharma using 
dramatic dance was created and developed, which had the efficiency after using at 
88.81/92.67 with the effectiveness index at 79.23 percent. These provided the learning 
achievements after studying higher than those before studying with statistical 
significance at .05. The students had practical skills of dramatic dance overall at very 
high level, Χ = 3.60; had the appreciable awareness and attitude in five basic 
Buddhist precepts and five dharma overall at high level, Χ = 4.39; performed 
themselves following the proper characteristics of religious loveliness overall at high 
level, Χ = 4.44; and had the satisfaction overall at high level, Χ = 4.49. Besides, they 
were behaviorally tested following the proper characteristics of religious loveliness 
after 2 weeks; then, the observation found that they had positively changed at high 
level, Χ = 4.52.  
Keywords : Dance, Religious Loveliness, Five Basic Buddhist Precepts, Five Dharma 
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บทนํา 
 แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ฉบับปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษา         
หลายประการ ที่สําคัญคือ การจัดการศึกษายึดหลักการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ การเรียนรู
ดวยการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณ       
และความคิดสรางสรรค นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอน ยังใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น ดังมาตรา 7 ซึ่งกลาวถึงกระบวนการเรียนรูวามุงปลูกฝงจิตสํานึก        
ที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข       
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดสรางสรรค มีความใฝรู
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, น. 93) 
 การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปของครูนาฏศิลปพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียนใหเปนไปตามแบบแผนที่ควรจะเปน เชน การฝกคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
ตามแนวคิดและหลักการทางพุทธศาสนามาใชในการสอนเนื้อหาโดยตรงก็อาจเปนการยากที่จะทําให
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการเลือกสรางและผลิตสื่อและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนที่มีอัตลักษณ ทั้งในดานวิธีการ การนําเสนอเนื้อหา การนําเสนอภาพของ
ความงามและการใชกระบวนการสอนเขาไปรวมจัดการสะทอนความรูความเขาใจออกมา             
ผานกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ก็ยอมท่ีจะสรางผลการเรียนรูที่เร็วและมีความคงทนขึ้น อยางไรก็ตาม
การเลือกนําเอาหลักการของ “เบญจศีล-เบญจธรรม” มาเปนเนื้อหาเรื่องราวผานการสรางสื่อ     
และเอกสารประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งการประดิษฐชุดการแสดงนาฏศิลป พ้ืนเมือง
สรางสรรคขึ้นใหม เพื่อนํามาเปนเนื้อหาเรื่องราวในการสอน ถือวามีความสําคัญที่ครูผูสอนจะตอง
เขาใจอยางลึกซึ้ง ตองมีการศึกษาบริบทที่เก่ียวของ มีการวิเคราะห สังเคราะห และตีความ เพ่ือใหได
สื่อการเรียนการสอนที่มีศักยภาพท่ีดีผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญมาแลว สําหรับ
เนื้อหาเบญจศีลเบญจธรรมนั้น ถือวาเปนแนวทางการปฏิบัติที่จะชวยสงเสริมศักยภาพของคน           
ในดานตาง ๆ  ซึ่งถามีการใชการเรียนการสอนในลักษณะของการบรรยายก็อาจไมสงผลตอการ
เรียนรูที่ชัดเจน โดยที่เบญจศีลเบญจธรรม ถือวาเปนธรรมคูกันซึ่งคนที่มีเบญจธรรมในทางสังคมถือ
วาเปนผูมีเบญจศีล ซึ่งหากคนมีศีลและธรรมท่ีละเวนจากการทําความชั่ว รูจักควบคุมตนใหตั้งอยูใน
ความดีไมเบียดเบียนตนและคนอ่ืนและประพฤติชอบทางกาย วาจาและใจ จะทําใหอยูรวมกับคนอ่ืน
ในสังคมไดอยางมีความสุข สําหรับหลักเบญจศีลเบญจธรรมนี้ บัณฑิดา ศุพุทธมงคล (2558,                 
น.73-76) กลาววา ปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย ทุกฝายลงความเห็นวาเยาวชนไทยของเราขาด
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยางยั่งยืน  กลาวคือ อาจจะมีอยูบางแตเปนแบบฉาบฉวย         
ไมเกิดผลที่ถาวร ในขณะที่สังคมไทยตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนประชากร      
ที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีสติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาผานเนื้อหาการเรียนรูเก่ียวกับเบญจศีลเบญจธรรมผานการสรางสื่อและเอกสารประกอบ        
การเรียนการสอน   
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      โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ซึ่งเปนโรงเรียนมีผูวิจัยไดปฏิบัติการสอน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สาระที ่3 นาฏศิลป สภาพปญหาในการเรยีนการสอน พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานรักศาสนายังไมดีเทาที่ควร ผลการประเมินคุณลักษณะดานรักศาสนาของนักเรียน
ยังไมเปนที่นาพอใจ และยังขาดสื่อการเรียนการสอน ในดานการสรางเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักศาสนาที่เปนรูปธรรมใหนักเรียนไดศึกษา และทบทวนดวยตนเองไดตลอดเวลา 
 จากท่ีกลาวมาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป และการสรางเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนาในโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ยังขาดสื่อการเรียน       
การสอนในดานนี้อยางเปนรูปธรรม อยางเชนเอกสารประกอบการเรียนการสอน ผูวิจัยเปนครูสอน
นาฏศิลป จึงไดสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค ชุดฟอนเบญจศีลเบญจธรรม และทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ซึ่งเปนนักเรียนสมาชิกชุมนุมนาฏศิลปทีผู่วิจัยไดปฏิบัติการสอนมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใชเปนสื่อในการ
ถายทอดคุณธรรมและความดีงาม และสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา             
ของนักเรียน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
     1.  เ พ่ือศึกษาปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค                  
ดานรักศาสนา เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6     
 2. เพ่ือสรางและพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม และนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80   
 3. เพ่ือทดลองการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม
และนาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปที ่6 โดยการดําเนินการหาคาคุณภาพของเครื่องมือ   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค           
ดานรักศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดดาํเนินการโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น
ไปใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย              
ปการศึกษา 2560 จํานวน 209 คน   
 ขั้นตอนท่ี 2 นําผลการวิเคราะหขอมูลปญหาของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดมาออกแบบสรางและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
ไดแก เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปที่ 6 หอง 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 12 คน คัดเลือกโดยใชเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง  
จําแนกเปนกลุมตัวอยางแบบกลุมเดียว (One  Group  Design) 3 คน คัดเลือกนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 1 คน ปานกลาง 1 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 1 คน แบบกลุมเล็ก  
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(Small Group Design) จํานวน 9 คน คัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 3 คน               
ปานกลาง 3 คน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 3 คน   
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป
พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม กับนักเรียน       
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เปนสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป โรงเรียนอนุบาล
จุมพลโพนพิสัย ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample)  
เนื่องจากนักเรียนสมัครใจเปนสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป ซึ่งผูวิจัยเปนครูผูรับผิดชอบชุมนุมนาฏศิลป  
เพ่ือใชในการเก็บขอมูลหาประสิทธภิาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

แบบแผนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  1  แสดงข้ันตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ที่มา : (สุดารัตน วัฒนพฤติไพศาล, 2560 ปรับจาก รัตนะ บัวสนธ, 2554, น. 13-14) 

 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  1. แบบสอบถามปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
            ดานรักศาสนา เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม     

   2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิม และนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม   

   3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 40 แผน จํานวน 40 ชั่วโมง    
     4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
     5. แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป 
     6. แบบประเมินความตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติ เร่ือง เบญจศีลเบญจธรรม   
         7 .  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิ บัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค                   

ดานรักศาสนา 
 8. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน 

การสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิม และนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีล                           
เบญจธรรม 

 
 

1.  วิเคราะห  สังเคราะห  สํารวจสภาพปจจุบัน  ปญหา 

2.  ออกแบบสรางและประเมินนวัตกรรม 

3.  นํานวัตกรรมไปทดลองใช 

4.  ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม 

5.  เผยแพรนวัตกรรม 

นวัตกรรม 
ที่ปรับปรุง 

 

นวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
การสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม โดยใช

การฟอน ชุด เบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีผลการวิจัยดังตอไปนี ้ 
 1. ปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา            
จากการใชแบบสอบถามครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน พบวา โดยรวมนักเรียนมีปญหา
พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.42 โดยครู นักเรียน และผูปกครอง มีความเห็นวานักเรียนมีปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนาอยูในระดับมากเชนกัน    
 2. การสรางและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป
พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศลิปพื้นเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 สรุปผลไดดังนี้  
  2.1 แบบกลุมเล็ก (One Group Design) จํานวน 3 คน  1 : 1 ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 76.38/75.56   
  2.2 แบบกลุมเล็ก (Small Group Design) จํานวน 9 คน  1 : 9 ไดคาประสิทธิภาพ
เทากับ 78.86/77.04  
  2 . 3  แบบภาคสนาม  ( Field Testing Design)  จํ านวน  39 คน   1 : 100 ได ค า
ประสิทธิภาพเทากับ 83.02/85.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 
 3. การนําเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม และนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม ไปใชกับกลุมตัวอยาง คือนักเรียนในชุมนุม
นาฏศิลปโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จํานวน 20 คน พบวาไดคาประสิทธิภาพเทากับ  
88.81/92.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 โดยมีคาคุณภาพของเครื่องมือดังนี ้ 
 3.1 ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสาน
ดั้งเดิมและนาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.7923 หรือคิดเปนรอยละ 79.23 แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น
รอยละ 78.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวที ่.50 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
            3.3 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป พบวานักเรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลปโดยรวม อยูในระดับ        
ดีมาก     
 3.4 ความตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติเก่ียวกับเบญจศีลเบญจธรรม พบวากอนเรียน
นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติ เกี่ยวกับเบญจศีลเบญจธรรมโดยรวม อยูในระดับ
นอย สวนหลังเรียนนักเรียนมีตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติเก่ียวกับเบญจศีลเบญจธรรม โดยรวม  
อยูในระดับมาก   
 3.5 พฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนนักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค       
ดานรักศาสนาโดยรวม อยูในระดับมาก   
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 3.6 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเอกสารประกอบ      
การเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค                         
ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรมโดยรวม อยูในระดับมาก   
 3.7 ความคงทนของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา  
เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห นักเรียนยังคงมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานรักศาสนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา เรื่อง เบญจศีล
เบญจธรรม โดยใชการฟอน ชุด เบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6              
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต  2 สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. จากการศึกษาปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค          
ดานรักศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการใชแบบสอบถามครู นักเรียน และ
ผูปกครองนักเรียน โดยรวม พบวานักเรียนมีปญหาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานรักศาสนา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.42  ซึ่งสอดคลองกับชาญชัย อินแผลง 
(2552, น. 218-224) ซึ่งไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงค: กรณีศึกษาโรงเรียนบานนามาลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1               
ผลการศึกษาพบวา ดานความซื่อสัตย 1) สภาพการดําเนินงานเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน ดานความซื่อสัตยไมชัดเจน แรงจูงใจและกิจกรรมสงเสริมนอย 2) ปญหา พบวา
นักเรียน สวนหนึ่งขาดวินัยไมมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน และสอดคลองกับงานวิจัยของ        
วีระพงศ ถิ่นแสนดี (2550, น. 105) ซึ่งไดศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน    
สิงหสะอาด อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการประชุมและการอบรมเชิงปฏิบัติการสอน
สวนมากเกิดความตระหนักในปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน    
มากขึ้น มีความกระตือรือรนในการบริหารจัดการเรียนการสอนและมีความตองการในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการได
เหมาะสมกับบริบท  ซึ่งทําใหพฤติกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนพัฒนาขึ้นอยูใน
ระดับพึงพอใจในทุกดาน  
  2. ผลการสรางและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนกลุม Try out พบวามีประสิทธิภาพ 83.02/85.56        
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป
พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม และนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 มีการกําหนดรูปแบบและกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม  
นอกจากนั้นยังวิเคราะหจุดประสงคของสาระการเรียนรูเปนกรอบ ในการจัดทําเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน มีรูปภาพประกอบ  มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปฏิบัติไดจริงตามความเหมาะสมและ
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ความสนใจ โดยเรียงลําดับจากงายไปหายากและสิ่งสําคัญ เปนไปตามหลักการและแนวคิดของ           
สุวิทย มูลคํา (2551, น. 44) ที่ไดเสนอแนะข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการสอนไว เชน  
วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เลือกเนื้อหาที่
เหมาะสมแบงเปนบทเปนตอนหรือเปนเรื่อง เขียนเนื้อหาในแตละตอน รวมทั้งภาพประกอบ  
แผนภูมิและขอทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล   
 3. ผลทดลองการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิม
และนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปที ่6 โดยสรุปไดดังนี้  
    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป
พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศลิปพื้นเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม           
มีประสิทธิภาพ 88.81/92.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก มีการกําหนด
รูปแบบและกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม นอกจากนั้นยังวิ เคราะหจุดประสงคของ                
สาระการเรียนรูเปนกรอบในการจัดทําเหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีรูปภาพประกอบ มีแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีปฏิบัติไดจริงตามความเหมาะสมและความสนใจ โดยเรียงลําดับจากงายไปหา
ยาก และสิ่งสําคัญเปนไปตามหลักการและแนวคิดของของนฤดล ดาวดวง (2554, น. 24) ที่กลาววา  
การสรางเอกสารประกอบการเรียนที่มีคําถามสงเสริมความคิด มีแบบฝกทายบทนั้นควรสรางให
เหมาะสมกับความสามารถและวัยของผูเรียน แบบฝกควรดึงดูดใจ ทาทายความสามารถและให
นักเรียนฝกฝนบอย ๆ และที่สําคัญครูตองคํานึงอยูเสมอวาฝกอยางไรจึงจะทําใหเด็กคิดเปน ในการ
สรางเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝกที่มีคุณภาพตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยาดวย เพราะการ
เรียนการสอนจะไดผลดีควรใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีแบบฝกที่เหมาะสมกับวัย        
ของผูเรยีนจากการสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามที่กลาวมาขางตน สงผลให
ครูผูสอนและผูเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไป        
ใชไดจริง   
   ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป
พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศลิปพื้นเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.7923 หรือคิดเปนรอยละ 79.23  แสดงวานักเรียนมีความรู
เพ่ิมข้ึนรอยละ 79.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ .50 ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจาก วิธีการสอน
นาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม และนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม         
เปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เนื้อหาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้นาฏศิลป  
ยังเนนการสงเสริมใหผูเรียนเปนคนคิดอยางสรางสรรค ราเริงแจมใส เกิดความสามัคคีในหมูคณะ  
ทําใหรูจักดนตรีและบทเพลงตาง ๆ และเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี หากผูใดมีความสนใจใฝเรียนรู            
หรือมีพรสวรรคทางดานนาฏศิลป ก็สามารถนําความรูความสามารถเปนพ้ืนฐานนําไปประกอบ     
อาชีพและสรางชื่อเสียงไดในอนาคต วิธีการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม มีกิจกรรมที่สนุกสนานและนําไปใชในงานมงคล                
และงานรื่นเริงที่จัดข้ึนในทองถ่ิน ผูเรียนจึงเกิดการเรียนรูไดดีสอดคลองกับหลักการของกระทรวง               
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ศึกษาธิการ (2552, น. 184) ที่กลาววากลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให
ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี
คุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศกึษาตอหรือประกอบอาชีพได 
  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม
และนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการเรียนรู
ดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพื้นเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพื้นเมือง
สรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม ดําเนินการอยางมีกระบวนการ คือ ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย ข้ันนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ซึ่งเนนใหผูเรียนมีสวนรวมโดยครู
สาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติตาม จนเกิดความชํานาญและประเมินผลอยางหลากหลาย จึงทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความมั่นใจและมีความสุข ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาสุนทรียภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, น. 12-21) ที่กลาววา       
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพมี 3 สวน คือ ทฤษฎีของความเหมือน เปนการเรียนรูสุนทรียภาพ
โดยการเลียนแบบ ทฤษฎีความแตกตาง เปนการเรียนรูสุนทรียภาพโดยแสวงหาความแตกตาง        
และทฤษฎีของความเปนฉัน เรียนรูสุนทรียภาพโดยแสวงหาตัวเอง ทฤษฎีทั้ง 3 นี้ มีการผสม       
ผสานกัน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหมจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของวงเดือน พลบูรณ (2551, น. 112)  ไดทําการศึกษาการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เซิ้งประยุกตเทิดไทองคราชันย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ       
สาระนาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวานักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เรื่อง เซิ้งประยุกตเทิดไทองคราชันย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  ผลการประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลปของนักเรียนที่ เรียนดวยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรค                
ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลปโดยรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 คิดเปนรอยละ 90.00 แสดงวานักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัตินาฏศิลปเพิ่มขึ้น ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากครูมีการจัดลําดับขั้นตอนในการสอนอยาง
เปนระบบโดยสอนจากเนื้อหาที่งายไปหาเนื้อหาท่ียาก เนนใหนักเรียนไดลงปฏิบัติจริง พรอมกับ
อธิบายทารําอยางละเอียดและคํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 91) ที่แบงข้ันตอนการสอนทักษะ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นรูชัด เห็นจริง  
ประกอบดวย การบรรยายนําเพ่ือใหขอมูล การใหประสบการณ การใชทักษะ การสาธิต ขั้นลงมือ
กระทํา ประกอบดวย ฝกปฏิบัติตามบทบาทสมมุติ ผูเรียนประเมินกันเองหรือผูสอนกับผูเรียนชวยกัน
ประเมินกันเอง   
 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
        Journal of Rambhai Barni Graduate School  

82 
 

ปท่ี 1 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
 

   ผลการประเมินความตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติ เรื่อง เบญจศีลเบญจธรรม   
ของนักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและ
นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  
จํานวน 20 คน พบวากอนเรียนนักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณคาและเจตคติโดยรวม อยูใน        
ระดับนอย คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 คิดเปนรอยละ 50 สวนหลังเรียนนักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณคา
และเจตคติ เก่ียวกับเบญจศีลเบญจธรรมโดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 คิดเปน       
รอยละ 87.80 จะเห็นไดวามีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 37.80 ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม มีองคประกอบของเจตคติครบ กลาวคือ                 
มีท้ังการใหความรู ความเขาใจกับนักเรียน การแสดงออกทางความรูสึกและอารมณ รวมถึง
พฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของไพโรจน คะเชนทร (2555) ท่ีกลาววาองคประกอบ      
ของเจตคติ มี 3 ประการ คือ องคประกอบดานความรูความเขาใจ (Cognitive Component) 
องคประกอบดานความรูสึกและอารมณ (Affective Component) และองคประกอบดานพฤติกรรม  
(Behavioural Component)  
      ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค                 
ดานรักศาสนา ของนักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสาน
ดั้งเดิมและนาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค              
ดานรักศาสนาโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดวยนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพื้นสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีล
เบญจธรรม เปนการสรางสรรคชุดการแสดงเพ่ือเปนการปลุกจิตสํานึกใหกับคนในสังคมและเยาวชน
ของชาติในการประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงามในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ดวยการใช เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค                   
ดานรักศาสนา ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551               
ได กํ าหนดคุณลักษณะอัน พึงประสงคของผู เ รี ยน ไว  8 ประการ คือ  1. รั กชาติ  ศาสน                  
กษัตริย 2. ซื่อสัตยสุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู  5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงมั่นในการทํางาน                           
7. รักความเปนไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหเปนผู ท่ีมีความรู            
คูคุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสําหรับการดํารงชีวิตในสังคม   
 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน
การสอนนาฏศิลป พ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีล             
เบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49         
ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจ            
ตอสภาพแวดลอมและไมมีความเครียดหรืออึดอัดใจในการเรียนและผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งที่ปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถตอบสนองความตองการไดและสามารถ
กระตุนใหผูเรียนมีความตองการพบกับความสําเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
พัทยา ปงมะจักร (2552, น. 21) ที่กลาววาผูเรียนที่มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอ
สภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือเปนความรูสึกที่พอใจตอสิ่งที่ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ
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และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ และสอดคลองกับผลการวิจัยของอังคณา เพ็งมณ ี(2550, 
น. 64) ที่พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ ตอการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุมสาระ          
การเรียนรูศิลปะ วิชานาฏศิลป เร่ือง ลีลานาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก 
  ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค              
ดานรักศาสนา หลังจากที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิม
และนาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปท่ี 6 ผานไป 2 สัปดาห มีพฤติกรรมการปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนาโดยรวม           
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ            
อันพึงประสงคดานรักศาสนาของนักเรียน หลังจากที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนการสอน
นาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม ผานไป 2 สัปดาห กับคะแนน                    
การประเมินพฤติกรรม  การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะดานรักศาสนาของนักเรียนหลังเรียนทันที       
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 การประเมินซ้ําเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม หลังจากที่
เรียนจบแลว 2 สัปดาห นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค               
ดานรักศาสนาอยูในระดับมากเชนกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 นั่นแสดงวานักเรียนยังมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนาไมแตกตางจากการประเมินหลังเรียนทันที  
ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว นั่นแสดงใหเห็นวานักเรียนยังคงมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักศาสนา ไมเปลี่ยนแปลง ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเปนตัวนําเสนอเนื้อหาวิชาดวยตัวของมันเองโดย
เอกเทศ และเปนองคประกอบที่สําคัญท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนได
เรียนรูเนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการ และความรูสึกนึกคิดตาง ๆ อันจะนําไปสูจุดหมายของหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผูสอนเปนผูสงผานไปสูผูเรียนใหผูเรียนไดรับรูประสบการณหลาย ๆ 
อยางตามแนวทางที่ถูกตอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ อาภาพร เหล็กกลา (2553, น. 178-183) 
ซึ่งไดศึกษาเรื่องการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ
ของนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร พบวา การพัฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียน           
สมเด็จพระญาณสังวร โดยใชกลยุทธการประชุมแบบมีสวนรวมและการนิเทศกํากับ ติดตาม             
เมื่อพัฒนาครบ 2 วงรอบแลว ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนผูมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบดีข้ึน   
  

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. โรงเรียนประถมศึกษา ควรนําเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสาน
ดั้งเดิมและนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม ไปใชสรางเสริมคุณลักษณะ           
อันพึงประสงคดานรักศาสนากับทุกระดับชั้น 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ควรสงเสริมใหสถานศึกษา  
นําเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองอีสานดั้งเดิมและนาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค  
ชุด ฟอนเบญจศีลเบญจธรรม ใหสถานศึกษาในสังกัดไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น 
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การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพซัน (Simpson) โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบตั ิ

นาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค ดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร  
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต  1 
Comparison of Traditional Instruction and Simpson’s Model 

Instruction for Psycho-motor Skill Development by Using the     

Skill Practice Package of Creatively Locally Dramatic Arts          

with the Song of Mueang Surin Travelling                                            

in for Grade 4 Students of Mueang Surin School                                     

under Surin Elementary Education Service Area 1 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงเนนการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซัน (Simpson) โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมือง
สุรินทร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน         
เมืองสุรินทร กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/6 ไดมาโดยใชวิธีการเลือกแบบ      
ยกกลุม (Cluster Sampling) จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามปญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ชุดฝกทักษะ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินความสามารถดานทักษะปฏิบัตินาฏศิลป และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใชสถิติทดสอบ t-test แบบทดสอบรายคู (Pair Sample t-test) และ t-test แบบ Independent 
Sample t-test  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทรมีปญหาการเรียน  
การสอนทางทักษะนาฏศิลปโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 จึงไดพัฒนาชุดฝกทักษะ
ทางนาฏศิลปที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 88.88 ปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป โดยรวมอยูใน

                                                           
1 ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
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ระดับดีมาก ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก     
สังเกตจากหลังจากที่ผานไปแลว 2 สัปดาห ไดทําการทดสอบความสามารถของผูเรียนดานทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป ปรากฏวามีทักษะปฏิบัตินาฏศิลปเพ่ิมข้ึน 
 

คําสําคัญ : วิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน, ชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป 
 
 
 

Abstract 
 

 This research aimed to compare the traditional instruction and the 
Simpson’s model instruction for practical skill development by using the practical skill 
package of creatively locally dramatic arts with the song of Mueang Surin Travelling 
in the Art Learning Group, Strand 3 of Dramatic Arts, for grade 4 students of Mueang 
Surin School.  The sampling group was the grade 4 classroom 6 (4/6) students, which 
was sampled using Cluster Sampling, with totally 42 students. The research tools were 
the questionnaire of instructional problems, the practical skill package, the 
instructional plan, the learning achievement test form, the behavioral evaluation 
form, the practical skill evaluation form of dramatic arts, and the satisfaction 
questionnaire. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, 
Pair Sample t-test and Independent Sample t-test. The research found that the grade 
4 students of Mueang Surin School had the instructional problems of dramatic arts 
skills overall at high level, the average value is 4.36. Then, the efficiently practical skill 
package was developed, which provided the learning achievements after studying 
higher than those before studying with statistically significant difference at .01. The 
students had more knowledge at 88.88 percent, had behaviors following the required 
characteristics at excellent quality level, and had practical skills of dramatic arts 
overall at very good level. Besides, they had overall satisfactions in the instructional 
activities at high level. After 2 week-practicing by using the practical skill package of 
dramatic arts, the observation found that they had more practical skills.        
 

Keywords : Simpson’s Model instruction for practical skill, Practical skill package of 
creatively locally dramatic arts   
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บทนํา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม       
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรที่
เกี่ยวของสามารถนําไปใชปรับปรุงและเลือกปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและความพรอมของ
สถานศึกษา 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให
ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี
คุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1) 
ดังนั้นภารกิจของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอนใหนักเรียนคิดเปน  
ทําเปน แกปญหาเปน และมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน คือครูตองเตรียมการสอน ทั้งเนื้อหาและวิธีการ  
ตองจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเราจูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เอาใจใส
ผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง จัดกิจกรรมและสถานการณเพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝก
ปรับปรุงตนเอง สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวน
ดอยของผูเรียน  ใชสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหาและการคนพบความรู ใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย เชื่อมประสบการณกับชีวิตจริงฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย     
สังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง    
 ปญหาการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปโรงเรียนเมืองสุรินทร พบวาสภาพปญหาการ
จัดการเรียนการสอนวานักเรียนไดคะแนนการปฏิบัตินอยมากเนื่องจากในชั่วโมงครูตองสอนทฤษฎี
กอนและมีเนื้อหาเยอะจึงใชเวลาในการสอนคอนขางมาก ครูจึงใหนักเรียนนําทฤษฎีที่ครูสอนมา
ประยุกตและฝกปฏิบัติดวยตนเองหรือนํากลับไปทําเปนการบาน ปญหาที่พบคือนักเรียนไมสามารถ
ทําแบบฝกหัดเองจากที่บานได แมวาจะเขาใจในเนื้อหาที่ครูสอนแตนักเรียนขาดการเรียนรูวิธีการฝก
ปฏิบัติที่เปนขั้นตอน ทําใหเมื่อกลับไปทําแบบฝกหัดเองที่บานเกิดปญหาขึ้น นักเรียนไมสามารถ
แกปญหาและหาขอผิดพลาดจากการทําแบบฝกหัดเองได นักเรียนจึงไมทําและละเลยคะแนนในสวน
ของการปฏิบัติทําใหนักเรียนขาดทักษะปฏิบัติ สงผลใหไดคะแนนการปฏิบัตินอยมาก นอกจากนั้น
นักเรียนยังเนนท่ีจะใหความสนใจทฤษฎีมากกวาการปฏิบัติทําใหนักเรียนไมมีทักษะปฏิบัติที่จะนํามา
ประยุกตใชในการแสดง (วิชาการโรงเรียน, 2559, น.90)  แนวทางแกไข ครูผูสอนจะตองมีความรู
ความสามารถทางนาฏศิลป เพ่ือเปนตนแบบใหกับผูเรียนไดสังเกต เลียนแบบทาทางตาง ๆ              
และจะตองสอนจากทาทางที่งายไปหาทาทางที่ยากและจะตองปฏิบัติทารําที่ยากใหงายข้ึนเหมาะกับ
วัยผูเรียนแตยังคงรูปแบบเดิมไว สวนใหญจะใชการสอนแบบสาธิตใหผูเรียนไดสังเกตและปฏิบัติตาม
ทําใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา และกลาแกปญหา จึงไดเลือกใช
วิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
นักเรียนไดมีเวลาในการฝกปฏิบัติมากขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน                
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ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ 
และความคงทน   
        จากสภาพการณดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสรางชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรค เพ่ือใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4       
ใหนักเรียนไดฝกฝน และใชทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแลวเพื่อสรางความรู ความเขาใจจะชวยเพิ่ม
ทักษะความชํานาญ และชวยฝกทักษะการคิดใหมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรค          
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4      
 2. เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเท่ียวเมืองสุรินทร 
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังดวยวิธีการสอนแบบปกติกับ
วธิีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพซัน 
 5. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน  
        6. เพ่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน โดยใช
ชุดฝกทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร 
  7. เพ่ือประเมินความสามารถดานทักษะปฏิบัตินาฏศิลป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษา          
ปที่  4 หลังจากที่ เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน           
 8. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยวิธีการสอน
ทักษะปฏิบัติของซิมพซัน ดวยชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมือง
สุรินทร  
     9. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานทักษะปฏิบัตินาฏศิลป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปที ่4 หลังจากที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

    1 .1 ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 โรง เรียนเมืองสุรินทร              

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 345 คน    

9 หองเรียน กลุมตัวอยาง ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองสุรินทร  

จํานวน 186 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอรแกน   

    1 .2 ข้ันตอนเพ่ือศึกษาผลการใชทดลองแบบ 1 : 100 (Field Group) เ พ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลปพ้ืนเมือง สรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร 
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ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/6 จํานวน 42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
เมืองสุรินทร  เลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกแบบยกกลุม (Cluster Sampling) 
 
 2.  แบบแผนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่  1  แสดงข้ันตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

ที่มา : (อุไรวรรณ  เจือจันทร, 2559 ปรับปรุงจาก รัตนะ  บัวสนธ, 2554, น. 13-14) 
 
3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.1  แบบสอบถามปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป พ้ืนเมือง
สรางสรรค ของผูเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร    

 3.2 ชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร       
โดยการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson)         
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 15 เลม   
 3.3  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบการใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป
พ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร จํานวน 15 แผน  จํานวน 15 ชั่วโมง   
 3.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 3.5  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค   
 3.6  แบบประเมินความสามารถดานทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค 
  3.7  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิเคราะห  สังเคราะห  สํารวจสภาพปจจุบัน  ปญหา 

2.  พัฒนานวัตกรรม/ทดลองใช/ประเมิน/ปรับปรุง 

3.   ศึกษาผลการใชนวัตกรรม/ประเมิน/ปรับปรุง 

4.  ยืนยันผล 

นวัตกรรม 

ที่ปรับปรุง 

 

นวัตกรรม 

ที่มีคุณภาพ 

5.  เผยแพรนวัตกรรม 
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ผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson)          
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร กลุมสาระ        
การเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร        
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 ปรากฏดังนี ้
 1. ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ของผูเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร พบวา มีปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 
 2. ชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร                    
มีประสิทธิภาพ 81.43/86.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว   
 3. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษา                                    
ปที่  4 ที่ เรียนเรื่องการแสดงนาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรค  ดวยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของ                        
ซิมพซัน  (Simpson)  โดยใช ชุ ดฝกทักษะปฏิบัติน าฏศิลปพื้ น เมืองสร า งสรรคด วย เพลง                 
เที่ยวเมืองสุรินทร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01      
 4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4             
ที่เรียนเรื่องการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคโดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะ
ปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลง      
เที่ยวเมืองสุรินทร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
 5.  คาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลง      
เที่ยวเมืองสุรินทร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
มีคาเทากับ 0.8888 หรือคิดเปนรอยละ 88.88 แสดงวาผูเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 88.88 ซึ่งสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไวที่ .5 
 6.  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมือง
สรางสรรค ดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.95 
 7.  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 ที่เรียนดวยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) 
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร มีทักษะการปฏิบัติ
นาฏศิลป โดยรวมอยูในระดับดีมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.82 
 8.  ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 
 9. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถดานทักษะปฏิบัตินาฏศิลปหลังจากเรียน
ทันที และหลังจากผานไปแลว 2 สัปดาห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01             
โดยหลังจากที่ผานไปแลว 2 สัปดาห ผูเรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลปเพ่ิมขึ้น คาคะแนนเฉลี่ย     
เทากับ 4.61 
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สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson)   
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร กลุมสาระ        
การเรียนรูศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร         
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 1. ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ของผูเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร พบวา มีปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากครูใชสื่อการเรียนการสอน
ที่ไมหลากหลาย ไมเหมาะสมสมกับวุฒิภาวะของผูเรียน อีกทั้งผูเรียนมีสวนรวมในการการทํา
กิจกรรมนอย ทําใหนักเรียนขาดทักษะความสามารถในการปฏิบัติทารําทางนาฏศิลป นักเรียนไมเห็น
ความสําคัญของการเรียนนาฏศิลป ซึ่งสอดคลองกับเฉิดฉัน โคตรมา (2551, น. 5-6) ที่ไดกลาวถึง
ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วา “ครูผูสอนยังเนนผูสอนเปนศูนยกลาง เปนผู
ถายทอดฝายเดียวไมมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูผูสอน
ควรมีวิธีการจัดกิจกรรมการเลือกเนื้อหาและบทเรียนที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนให
คิดเปน ทําเปนและแกปญหาได   
 2.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลง
เที่ยวเมืองสุรินทร พบวาชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเท่ียวเมืองสุรินทร     
มีประสิทธิภาพ 81.43/86.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ที่เปนเชนนี้เนื่องจากมีการกําหนดรูปแบบ
และกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม นอกจากนั้นยังวิเคราะหจุดประสงคของสาระการเรียนรู        
เปนกรอบในการจัดทําเหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีรูปภาพประกอบ มีแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่ปฏิบัติไดจริงตามความเหมาะสมและความสนใจ โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก            
และสิ่งสําคัญ เปนไปตามหลักการและแนวคิดของสุวิทย  มูลคํา (2551, น. 44) ท่ีไดเสนอแนะ
ขั้นตอนการผลิตชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคไว เชน วิเคราะหปญหาและสาเหตุ
จากการเรียนการสอน  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร  เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบงเปนบทเปนตอน
หรือเปนเรื่องเขียนเนื้อหาในแตละตอน รวมท้ังภาพประกอบ แผนภูมิและขอทดสอบใหสอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดไวศกึษาคนควาและรวบรวมขอมูล   
 3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
เรื่องการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคโดยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson)   
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้
เนื่องมาจากผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด การพัฒนาดานทักษะ ที่มีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ไดฝกปฏิบัติและเปนการเรียนรูอยางสนุกสนานเพราะเนื้อหาของเพลง
กลาวถึงแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสุรินทร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และผานการตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญอยางมีระบบ มีการปรับแก          
และสอดแทรกกระบวนการตามปญหาที่ เกิดข้ึน มีองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู            
อยางครบถวน และมีวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสม นักเรียนสามารถปฏิบัติดวยตนเองได            
ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีกําลังใจในการฝกปฏิบัติและจดจํา ทําใหสามารถปฏิบัติ            
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ในข้ันตอนที่ยากขึ้นไปได สงผลใหนักเรียนผานจุดประสงคการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ที่สูงขึ้น เปนไปตามทฤษฎีเชื่อมโยงของธอรนไดค ท่ีเปนหนึ่งในแนวคิดของการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซัน (Simpson) ทีเ่ก่ียวของกับการจัดการเรียนรู คอืกฎแหงการฝกหัดที่กลาววา ในการฝกทักษะ
ใด ๆ แกผูเรียนควรใหผูเรียนไดฝกฝน สิ่งนั้นบอย ๆ ก็จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในเรื่องนั้น ๆ      
อยางแทจริง   
 4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ที่เรียน
เรื่องการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ดวยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของ
ซิมพซัน  (Simpson) โดยใชชุ ดฝกทักษะปฏิ บัตินาฏศิลปพื้น เมืองสร างสรรค  ดวยเพลง                  
เที่ยวเมืองสุรินทร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปน
เชนนี้เนื่องจาก วิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) สามารถพัฒนาการทางกาย  
ประสานการทํางานของกลามเนื้อของผูเรียนไดเปนอยางด ีโดยการฝกฝน ซึ่งเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
โดยครูสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติตาม จนเกิดความชํานาญและประเมินผลอยางหลากหลาย จึงทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค มีความมั่นใจและมีความสุข ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของ
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่มุง 1)  พัฒนาคนไทยใหเปน “มนุษยที่
สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และ  2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มี
ความเข็มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนคนดี         
เกง และมีความสุข  
 5. ผลการหาคาดัชนีประสิทธิผลของ ชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวย
เพลงเที่ยวเมืองสุรินทร ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร สังกัดสํานักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 พบวา ชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป พ้ืนเมือง
สรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  
0.8888 หรือคิดเปนรอยละ 88.88 แสดงวาผูเรียนกลุมตัวอยางมีความกาวหนาทางการเรียนรูหรือมี
ความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 88.88 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวท่ี .50 ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากวิธีการสอน
นาฏศิลปทักษะปฏิบัตินาฏศิลป มีกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เนื้อหาสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได นอกจากนั้นยังเนนการสงเสริมใหผูเรียนเปนคนคิดอยางสรางสรรค ราเริงแจมใส  
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ ทําใหรูจักดนตรีและบทเพลงตาง ๆ และเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี        
หากผูใดมีความสนใจใฝเรียนรูหรือมีพรสวรรคทางดานนาฏศิลป ก็สามารถนําความรูความสามารถ
เปนพื้นฐานนําไปประกอบอาชีพและสรางชื่อเสียงไดในอนาคต วิธีการสอนมีการจัดกิจกรรมที่
สนุกสนานและยังสามารถนําไปแสดงในงานมงคลและงานรื่นเริงที่จัดขึ้นในทองถ่ินได ผูเรียนจึงเกิด
การเรียนรูไดดี ซึ่งสอดคลองกับหลักการของกระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 184) ท่ีกลาววา        
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย  
กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการ
นําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพได และสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551, น. 25 - 26) ที่กลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู       
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เปนเคร่ืองมือที่จะนําพา
ตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริ ง  
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริงทุกกระบวนการ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ               
จิราภรณ ศรีสรางคอม (2551, น. 245) ที่ ไดศึกษาการประดิษฐทารําประกอบการเรียนรู                  
ชุดฟอนภูไทหมอเหยา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งผลการวิจัยพบวา           
คูมื อประกอบกิจกรรมการเรียนรู เรื่ องฟอนภูไทหมอเหยา กลุมสาระการเรี ยนรูศิลปะ                  
(สาระนาฏศิลป) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพอยูในระดับมาก    
 6. ผลการประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ดวยวิธีการสอนแบบปกติกับ
วิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติทารํานาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเมืองสุรินทร  
พบวา ผูเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยรวมอยูในระดับคุณภาพ     
ดีเยี่ยม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) เปนวิธีการสอนที่มี
รูปแบบการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนเกี่ยวของกับพัฒนาการทางกาย     
และจิตใจของผูเรียน ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝนท้ังรางกายและจิตใจหลอหลอม
ใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจศรา ประเสริฐสิน (2558, น. 55)       
ซึ่งไดพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ผลการศึกษาตัวบงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ พบวาเปนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมของประเทศ แตควรมีการปรับเพ่ิมในบางประการ เชน สงเสริมความมีศีลธรรม รูจักการ
เผื่อแผแบงปน และสงเสริมความสามัคคีในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและอาจตองมีการรณรงคให
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้ง 8 ประการ ใหมากขึ้น ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนได 
 7. ผลการจากประเมนิความสามารถการปฏิบัติทารํานาฏศิลปดวยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติ
ของซิมพซัน (Simpson) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัติทารํา
นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเท่ียวเมืองสุรินทร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา
จากการประเมินความสามารถการปฏิบัติทารํานาฏศิลปมีพัฒนาการที่ดีข้ึนเรื่อยอยางตอเนื่องโดย
รวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใหนักเรียนไดปฏิบัติทารําในทุกแผนการจัดการ
เรียนรู โดยเฉพาะข้ันท่ี 4 ซึ่งเปนขั้นการใหลงมือปฏิบัติจริง จนกลายเปนกลไกที่สามารถกระทําไดเอง 
อันสอดคลองกับแนวคิดซิมพซัน (simpson, 1972) ที่อธิบายวาทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาไดดวย
การฝกฝน ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญ
ชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจากความเร็ว      
ความแมนยํา ความแรงหรือความราบรื่นในการจัดการ 
 8. ผลการสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยชุดฝกทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
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โรงเรียนเมืองสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 โดยภาพรวม  
ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องจากชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมือง
สรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร  ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ ความสบายใจ  
ความสุขใจตอแหลงงทองเที่ยวในจังหวัดสุรินทร ไดรูจักแหลงทองเที่ยวในทองถ่ินของตนเองและเกิด
ความสนุกสนานที่ ไดชมแหลงทองเ ท่ียวตาง ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี  รังสิตพล               
(2551, น. 47) ซึ่งไดทําการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง ฟอนทอผาไหม
แพรวา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผูเรียนมีความพึงพอใจใน
การใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป                 เรื่อง 
ฟอนทอผาไหมแพรวา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก
ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมและไมมี
ความเครียดหรืออึดอัดใจในการเรียนและผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ปฏิบัติดวยความ
เต็มใจ ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถตอบสนองความตองการไดและสามารถกระตุนใหผูเรียนมีความ
ตองการพบกับความสําเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 9. ผู เรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 4 ที่ เรียนดวยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน 
(Simpson) โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรคดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร           
มีทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป โดยรวมระดับมากที่สุด หลังจากที่เรียนผานไป 2 สัปดาห โดยรวม
เพ่ิมขึ้น ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson) เปนทักษะปฏิบัติที่
สามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝนซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลวจะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว  
ความชํานาญ และความคงทน ผลของพฤติกรรมและการกระทํา สอดคลองกับงานวิจัยของ        
ไพโรจน คะเชนทร (2557) ซึ่งพบวาการสอนนาฏศิลปนั้น ครูผูสอนจะตองมีความรู ความสามารถ  
ทางนาฏศิลป ซึ่งการสอนนาฏศิลป ครูผูสอนก็จําเปนที่จะตองมีเทคนิคการสอนเฉพาะ เพ่ือสงเสริม
ใหการจัดการเรียนการสอนเกิดความนาสนใจมี คุณภาพและชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น สรุปไดวา วิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพซัน (Simpson)  
โดยใชชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค  ดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร สามารถพัฒนา
ทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลปไดอยางตอเนื่อง หลอหลอมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ผูเรียนได
เรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ ความสบายใจ และความสุขในการเรียน 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. โรงเรียนประถมศึกษาควรนําชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค                 
ดวยเพลงเท่ียวเมืองสุรินทร ไปใชพัฒนาทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลปกับทุกระดับชั้น 
 2. โรงเรียนควรนําวิธีการพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลป พ้ืนเมืองสรางสรรค             
ดวยเพลงเท่ียวเมืองสุรินทร ไปใชกับนักเรียนทุกระดับชั้น 
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 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและประถมศึกษา ควรนําชุดฝกทักษะปฏิบัติ
นาฏศิลปพ้ืนเมืองสรางสรรค ดวยเพลงเที่ยวเมืองสุรินทร ใหสถานศึกษาในสังกัดไปใชกับนักเรียน     
ทุกระดับชั้น 
 4. ควรมีการปรับปรุงชุดฝกทักษะปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองสรางสรรค ดวยเพลง            
เที่ยวเมืองสุรินทร และนวัตกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาและระดับชั้นของผูเรียนกอนที่จะนําไปใช 
 
 

…………………………. 
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สารสนเทศสําหรับการสงบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสาร 

 

นโยบาย และวัตถุประสงค 
 วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี เปนวารสารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏรําไพพรรณี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ ทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินและสังคมในทุกมิติ 

ซึ่งเปนผลงานท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ครูผูสอน นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอผาน

รูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) และบทความทางวิชาการ (Academic Article)         

ซึ่งกําหนดจัดพิมพและเผยแพรปละ 2 ฉบับ ดังนี ้

 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 

 (กําหนดการรับบทความตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป) 

 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

 (กําหนดการรับบทความตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน ของทุกป) 

    

หลักเกณฑการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสาร 

 1. การรับบทความเพื่อตีพิมพลงในวารสารแตละฉบับ กําหนดรับบทความวิจัยและบทความ

วิชาการ ฉบับละ 7 - 10 บทความ 

 2. บทความที่สงมาเพ่ือตีพิมพ ตองเปนบทความใหม ไมจํากัดสาขาวิชา โดยไมเคยตีพิมพ

เผยแพรในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพอ่ืนใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสาร

หรือสิ่ งพิมพอื่น ซึ่งตนฉบับบทความทุกบทความที่สงมาจะตองผานการตรวจสอบเนื้อหา            

จากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับบทความ กอนสงตีพิมพลงในวารสาร 

 3. ในกรณีที่ตนฉบับบทความไดรับการตรวจสอบ และผูทรงคุณวุฒิไดมีขอเสนอแนะให       

ปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติม เจาของตนฉบับ (ผูเขียน) จะตองดําเนินการแกไข แลวสงกลับคืนไปยัง                 

กองบรรณาธิการภายใน 2 สัปดาห นับจากวันที่ไดรับแจง ซึ่งกองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ         

ก็ตอเมื่อตนฉบับไดรับการแกไขจนครบถวนสมบูรณจากเจาของตนฉบับแลวเทานั้น 

 4. ตนฉบับท่ีสงมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ ตองเปนไปตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการ

วารสาร 

 

การเตรียมตนฉบับ 
 การเตรียมตนฉบับบทความ กําหนดใหพิมพดวยกระดาษ ขนาด A4 พิมพหนาเดียว              

โดยกําหนดใหเวนระยะขอบหนากระดาษทางดานซาย 3.5 เซนติเมตร ดานบน ดานขวา และ

ดานลาง 2.5 เซนติเมตร ความยาวของแตละบทความจํานวนไมนอยกวา 10 หนา และไมเกิน          

15 หนา (รวมบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสารอางอิง) พิมพดวยอักษร                 
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TH SarabunPSK ระบุชื่อเรื่องท่ีเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมทั้งระบุชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงาน/สถาบันการศึกษาของเจาของบทความ ทั้งนี้มีรายละเอียดของ

ตนฉบับบทความในแตละประเภท ดังนี ้

 บทความวิจัย 

 1. บทความวิจัย ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้

  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษร

ตัวหนา ขนาด 22 point สวนชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 

  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ

สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 

  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน      

แตละตอนของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ                

3 – 5 คํา 

  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา (ครอบคลุมความสําคัญ และที่มาของปญหา

การวิจัย) วัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล/ทดลอง วิธีดําเนินการวิจัย/ทดลอง) สรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผล ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช 

  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงที่

ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ

บรรณานุกรม 

 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  

 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยให

พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ        

ขนาด 16 point 

 4. หากผู ส งบทความไมปฏิ บัติตามรูปแบบการพิมพ ท่ี ไดกํ าหนดขึ้ นขอหนึ่ งขอใด                 

กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 บทความวิชาการ 

 1. บทความวิชาการ ตองมีองคประกอบของบทความ ซึ่งเรียงตามลําดับดังนี ้

  1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อภาษาไทยใหพิมพดวยอักษร

ตัวหนา ขนาด 22 point สวนชื่อภาษาอังกฤษใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point 

  1.2 ชื่อเจาของบทความ (ถามีผูเขียนรวม ใหระบุดวย) พรอมระบุตําแหนงงาน และ

สถานศึกษา/หนวยงาน ที่เจาของบทความสังกัด พิมพดวยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 point 

  1.3 บทคัดยอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 300 คํา โดยใน       

แตละตอนของบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ประมาณ             

3 – 5 คํา 
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  1.4 สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา ประเด็นการนําเสนอ และบทสรุป  

  1.5 เอกสารอางอิง ใหรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่เจาของบทความใชอางอิงท่ี

ปรากฏเฉพาะในบทความเทานั้น มาจัดเรียงรายการตามลําดับตัวอักษรชื่อผูแตงในรูปแบบของ

บรรณานุกรม 

 2. การอางอิงในสวนของของเนื้อหา ใหใชรูปแบบการอางอิงแบบ APA style  

 3. ในสวนที่เปนหัวขอใหญ ใหพิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 18 point และหัวขอยอยให

พิมพดวยอักษรตัวหนา ขนาด 16 point และในสวนที่เปนเนื้อหา ใหพิมพดวยอักษรตัวปกติ        

ขนาด 16 point 

 4. หากผู ส งบทความไมปฏิบั ติตามรูปแบบการพิมพที่ ได กํ าหนดข้ึนขอหนึ่ งข อใด                   

กองบรรณาธิการจะไมรับพิจารณาลงตีพิมพในวารสาร ไมวาจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

การสงตนฉบับบทความ 
 ขั้นตอนการสงตนฉบับบทความ เจาของบทความจะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

 1. เขียนรายละเอียดการขอสงตนฉบับบทความในแบบฟอรมนําสง (ว01) ซึ่งสามารถติดตอ

ขอรับดวยตนเองไดที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี หรือสามารถ          

ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.grad.rbru.ac.th 

 2. ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของตนฉบับบทความ จากนั้นสงตนฉบับบทความ

ที่พิมพออกมาเปนเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ และที่บันทึกเปนไฟล Word ลงในแผน CD จํานวน           

1 แผน พรอมทั้งแบบฟอรมนําสง (ว01) จํานวน 1 ฉบับ มายังงานวารสาร สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมูท่ี 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

วงเล็บมุมซองวา “สงตนฉบับบทความ” โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ในกรณีที่

สงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใหบันทึกเปนไฟล Word และไฟล PDF พรอมทั้งแนบแบบฟอรมนําสง        

(ว01) และสงมาท่ี E-mail : journalgraduaterbru@gmail.com 
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ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ชวงเวลาการดําเนินงานของทุกป 

ฉบบัท่ี 1  
(มกราคม – มิถุนายน) 

ฉบบัท่ี 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม) 

1. ประชาสัมพันธรับบทความ มิถุนายน – กรกฎาคม ธันวาคม – มกราคม 
2. รับบทความ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 1 มกราคม – 30 เมษายน 
3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบทความ, 
ตรวจรูปแบบตามหลักเกณฑที่กําหนด 

พฤศจิกายน – ธันวาคม พฤษภาคม – มิถุนายน 

4. ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมิน
บทความตามแบบประเมิน 

ธันวาคม – มกราคม มิถุนายน – กรกฎาคม 

5. ผูสงบทความสงบทความที่ไดรับ
การแกไขเสร็จสิ้นสมบูรณ (กรณีมี
ขอเสนอใหแกไข/เพ่ิมเติม) 

กุมภาพันธ สิงหาคม 

6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความ
เรียบรอย และประชุมรับรองความ
สมบูรณของบทความกอนสงโรงพิมพ 

กุมภาพันธ – มีนาคม สิงหาคม – กันยายน 

7. สงโรงพิมพดําเนินการจัดพิมพ มีนาคม กันยายน 
8. เผยแพรสูสาธารณชน ปลายมีนาคม - ตนเมษายน ปลายกันยายน – ตนตุลาคม 

 

หมายเหต ุหากกิจกรรมใดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยกอนกําหนด สามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได 
โดยไมตองรอใหถึงกําหนดการที่ไดกําหนดไว 
 

รูปแบบการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
1. การอางอิงในเนื้อหา 
 1.1 การอางอิงในเนื้อหาหนาขอความ 
 
 
 
 
 

 1.2 การอางอิงในเนื้อหาทายขอความ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ)    1. นาวา วารี (2555) 
2. ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ,/เลขหนา)   2. วนา ราตรี (2555, น. 16) 

รูปแบบ      ตัวอยาง 
1. (ชื่อผูแตง,/ปท่ีพิมพ)    1. (ชอฟา ใบระกา, 2560) 
2. (ช่ือผูแตง,/ปท่ีพิมพ,/เลขหนา)   2. (รจนา พาลี, 2555, น. 23 - 24) 
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2. การลงรายการอางอิงหรือบรรณานุกรม 
 2.1 ประเภทหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน/คําสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

 2.2 ประเภทบทความในเอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง.//(ครั้งท่ีพิมพ).//เมืองท่ีพิมพ:/ผูรับผิดชอบในการพิมพ. 

ตัวอยาง 
ชอฟา ใบระกา.  (2545).  หลักการเขียน.  กรุงเทพฯ: สมบูรณบุคส. 
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท.  (2553).  เอกสารคําสอนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิด.  เชียงราย: คณะครุศาสตร 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2545).  กฎหมายมหาชน เลม 1.  (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
กิตติ ทองลงยา.  (2542).  นก.  ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ 

       พระเจาอยูหัว เลม 1 (พิมพครั้งท่ี 3) (น. 68-113).  กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. 
Magee, J. & Kramer, J.  (2006).  Concurrency state models & java programs.  West Sussex,UK:   
       John Wiley. 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อเอกสาร.//(หมายเลขหนาบทความ).//หนวยงานผูรับผิดชอบ 
       จัดการประชุมหรือสัมมนา. 

ตัวอยาง 
เดนชัย เจรญิบุญญาฤทธ์ิ.  (2547).  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ขาวหอมมะลไิทย.  
       เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑขางของกลุมเกษตรกร จังหวัด 

       ฉะเชิงเทรา ณ หองเพทาย โรงแรมแกรนดรอยัล พลาซา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา.  สํานักงาน 

       อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  
งามชื่น คงเสรี.  (2537).  ศักยภาพพันธุขาวไทยสูการแปรรูป.  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
       ครั้งที่ 32 สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพขาวไทยทิศทางใหมสูอุตสาหกรรม.  (น. 5 – 17). 
       คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence  
       From West Germany.  In Innovation and Technological Change: An International  
       Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.   
       p. 152 – 159. 
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 2.3 ประเภทบทความในวารสาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 

 
 2.4 ประเภทสารสนเทศจากฐานขอมูลออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

2.5 ประเภทรายงานการวิจัย และเอกสารท่ีเสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปที่/(ฉบับที่),/เลขหนา. 

ตัวอยาง 
ทิพยสุดา ตั้งตระกลู. (2558).  ภาษาของดอกไม.  แมโจปริทัศน, ปที่ 16 (5), 5-12. 
วิโรจน เรืองประเทืองสุข ชัยวัฒน กันหารี และเพ็ชร รักถนอม.  (2561).  อุปกรณแยกฝุนไซโคลนสําหรับ 
       การศึกษาในหองปฏิบัติการ.  บัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี, ปที่ 1 (1), 85-98. 
Lauden, K. C., Travel, C. G., & Anderson, J.  (1998).  Appropriate information technology.   
       The Electronic Libraries, 13 (6), 25-39. 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ หรือ ผลิต,/วัน/เดือน).//ชื่อเรื่อง.//รายละเอียดทางการพิมพ (ถามี).//เขาถึงไดจาก:/ 
///////แหลงสารสนเทศ.//(วันที่คนขอมูล:/วัน/เดือน/ป). 

ตัวอยาง 
รจนา ประสานพานิช.  (2544).  เทคนิคการคนคืนสารนิเทศอเิล็กทรอนิกส.  เขาถึงไดจาก: http://bucc4. 
       buu.ac.th/Bachelor/lesson4_web44.pdf  (วันท่ีคนขอมูล 11 มิถุนายน 2544). 
การควบคุมน้ําหนักดวยผลิตภัณฑธรรมชาติ.  (2542).  เขาถึงไดจาก: http://www.geocictes.com/Hotsprings/ 
       Sauna/7666 (วันท่ีคนขอมูล: 24 เมษายน 2542). 
Designing your site for WEBTV.  (1999, March 10). Web Site Journal,  2 (10).  Available:  
       E-mail: register@support.atweb.com (Access date: March 28, 1999). 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง./(รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ:/ผูรับผิดชอบการพิมพ. 

ตัวอยาง 
พินิจ ทิพยมณี.  (2553).  การวิเคราะหปญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตายของประเทศไทย (รายงาน 

       ผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
Chitnomrath, T.  (2011).  A study of factors regarding firm characteristics that affect financing  
       Decisions of public companies listed on the stock exchange of Thailand (Research 
       report).  Bangkok: Dhurakij Pundit University. 
 



     วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณ ี
        Journal of Rambhai Barni Graduate School  

106 
 

ปท่ี 1 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 
 

 2.6 ประเภทวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 2.7 ประเภทราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ (เคาะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
ชื่อผูเขียน.//(ปที่พิมพ).//ชื่อวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ.//ระดับวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ สาระนิพนธ,/ 
///////ชื่อสาขา,/คณะ,/ชื่อมหาวิทยาลัย. 

ตัวอยาง 
ศิริพร พรหมนา.  (2561).  การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดวยการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง 

       เปนฐานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาหลักสตูรและ 
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** ขอความ ขอคิดเห็น หรือขอคนพบ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี นี้  
เปนของผูเขียน ซึ่งจะตองรับผิดชอบตอผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ        

และงานวิจัยนั้น ๆ โดยมิใชความรับผิดชอบของคณะผูจัดทํา                                        
และบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ** 

 
 
 



 


