


คํานํา
             มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมุง่สง่เสรมิสนับสนุนการยกระดับคณุภาพการจดัการเรยีน
การสอนและยกระดับศักยภาพในการปฏิบติังานตามพนัธกิจของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 และได้มกีารจดัโครงการนําเสนอนวตักรรมหรอืแนวปฏิบติัที�ดีของบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรมาอยา่งต่อเนื�องเป�นระยะเวลา 10 ป� ซึ�งมหาวทิยาลัยมคีวามคิดเหน็วา่ควรยกระดับเป�น
เวทีระดับชาติได้ในป�ที� 11 จงึทําใหเ้กิดเวทีในวนันี�ขึ�นมาภายใต้โครงการการประชุมนวตักรรม/หรอืแนว
ปฏิบติัที�ดีระดับชาติ ครั�งที� 1 ป� พ.ศ. 2563 และต่อเนื�องมาจนถึงป�จจุบนัเป�นครั�งที� 2 ป� พ.ศ. 2565
             โดยวตัถปุระสงค์ของโครงการนี�เพื�อเป�นเวทีเผยแพรโ่ดยมุง่สง่เสรมิและสนับสนุนการยก
ระดับคณุภาพการปฏิบติังานของบุคลากรของมหาวทิยาลัยและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก                 
โดยการใชเ้วทีการประกวดนวตักรรมหรอืแนวปฏิบติัที�ดีเป�นตัวขบัเคลื�อนใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัย
หรอืบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกผลิตผลงานนวตักรรมหรอืแนวปฏิบติัที�ดีมกีารแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
ระหวา่งกัน เพื�อพฒันางานของตนใหม้อีงค์ความรูใ้นการปฏิบติังานที�สมบูรณ์ขึ�น รวมทั�งสามารถนํา
นวตักรรมหรอืแนวปฏิบติัที�ดีไปใชไ้ด้จรงิ สาํหรบัผูที้�เขา้รว่มกิจกรรมก็สามารถนําองค์ความรูที้�มใีนการ
ประชุมวชิาการครั�งนี�ไปพฒันางานของตนเองได้เชน่กัน 

 
 

                                              คณะผูด้ําเนินโครงการ
                                            31 สงิหาคม 2565
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สารบญั
เ รื� อ ง ที�  1  ก า รพัฒน า ล ว ด ล า ย เ อ ก ลั กษณ์ จ า ก ป ร ะ ติ ม า ก ร ร มตกแ ต่ ง โ บ ร าณสถ า น
ม รดก โ ล ก เ มื อ ง กํา แพง เ พ ช ร สาํ ห รั บ ก า ร เ พิ� ม มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท า ง วัฒน ธ ร ร ม
ผศ .ด ร .พ ธู ราํ ไ พ  ป ร ะ ภั ส ส ร  แ ล ะ คณ
สาํ นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร  

1

เ รื� อ ง ที�  2  ก า รพัฒน าผลสั ม ฤ ท ธิ� ท า ง ก า ร เ รี ย น  โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บบ  A E I O U  M O D E L
ข อ งนั ก เ รี ย น ชั� น มั ธ ย ม ศึ กษ า ป� ที�  3  โ ร ง เ รี ย น อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
กํา แพ ง เ พ ช ร
น า ย ส ม ศั ก ดิ�  น า ค น า ม  แ ล ะ คณ ะ  
โ ร ง เ รี ย น อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด กํา แ พ ง เ พ ช ร  

7

เ รื� อ ง ที�  3  ก า รพัฒน า ร ะ บ บ ส า ร สน เ ทศ เพื� อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห น่ ว ย ง า น อ า ค า ร   
สถ า น ที�
น า ง ส า ว ก ชพ ร รณ  พง ษ์ พ ยั ค เ ลิ ศ  แ ล ะ คณ ะ
ก อ ง ก ล า ง  สาํ นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

1 3

เ รื� อ ง ที�  4  ผลก า ร จั ด กิ จ ก ร ร มก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  A C T I V E  L E A R N I N G  โ ด ย ใ ช้
แ อ ปพ ลิ เ ค ชั น  G L I D E  เ รื� อ ง  ก า ร ข ย า ยพั น ธุ์ พื ช แ บบตอน กิ� ง  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั� น
มั ธ ย ม ศึ กษ า ป� ที�  3  โ ร ง เ รี ย น แม่ อ อ น วิ ท ย า ลั ย  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่
อ า จ า ร ย์ สุ ภั ท ร า  คํา ห ม่ อ ง
คณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ใ ห ม่

1 7

เ รื� อ ง ที�  5  พัฒน า ร ะ บ บ ส อบอ อน ไ ล น์  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แพง เ พ ช ร  
( K P R U  E X A M )
น า ย อ นุ ช า  พ ว งผก า
สาํ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

2 6

เ รื� อ ง ที�  6  P I N K  B A L L  ป ร า บ ลู ก นํ�า ยุ ง ล า ย  
ผศ . ว สุ น ธ ร า  ร ต โ น ภ า ส
คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

3 3

เ รื� อ ง ที�  7  ก า รพัฒน า รู ป แบบก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม บ ริ ห า ร ง บป ร ะ ม าณแบบ มุ่ ง เ น้ น ผ ล
ง า น  ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ชนบ้ า น เ ข า แ ก้ ว  สั ง กั ด สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม
ศึ กษ า กํา แพง เ พ ช ร  เ ข ต  1
น า ย ส ม เ กี ย ร ติ  ภู ส ม ศ รี
โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช น บ้ า น เ ข า แ ก้ ว
สั ง กั ด สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า กํา แ พ ง เ พ ช ร  เ ข ต  1

3 9

เ รื� อ ง ที�  8  ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ล า ยผ้ า อั ต ลั ก ษณ์  จั ง ห วั ด กํ า แพ ง เ พ ช ร โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บบ
C I P P  M O D E L
ผศ .ณั ฐ ธิ ก า น ต์  ป�� น จุ ไ ร  แ ล ะ คณ ะ
คณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํ า แ พ ง เ พ ช ร
คณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  มห า วิ ท ย า ลั ย สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี

5 8

ข



สารบญั (ต่อ)
เ รื� อ ง ที�  9  รู ป แ บบก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จั ด ก า ร ชุ ม ชนแ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ สู่ ห้ อ ง เ รี ย น
คุณภ าพ ใ นศต ว ร รษ ที�  2 1  โ ร ง เ รี ย น วั ด พ ร หมป ร ะ ดิ ษ ฐ์  สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร
ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ กษ า กํา แพง เ พ ช ร  เ ข ต  2
น า ย สุ ริ ย า  ป ร าณี
โ ร ง เ รี ย น วั ด พ ร ห ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า กํา แ พ ง เ พ ช ร  เ ข ต  2

7 1

เ รื� อ ง ที�  1 0  ก า ร บู รณ า ก า ร ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อนศ า สต ร์ ก า ร ต ล า ด โ ด ย วิ ธี ก า ร
ส อนแบบ โ ค ร ง ง า น กั บ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร ทํา นุ บาํ รุ ง ศิ ล ป
วัฒน ธ ร ร ม  สาํ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ก า ร ต ล า ด  ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แพง เ พ ช ร
ร ศ .ด ร . เ พ ช ร า  บุ ด สี ท า
คณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

8 2

เ รื� อ ง ที�  1 1  แน วป ฏิ บั ติ ก า รพัฒน า เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื� อ ก า ร จั ด อั น ดั บ มห า วิ ท ย า ลั ย ด้ ว ย
W E B O M E T R I C S
น า ง ส า ว อ ร ป รี ย า  คํา แ พ่ ง  แ ล ะ คณ ะ
สาํ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

9 6

เ รื� อ ง ที�  1 2  โ ค ร ง ก า ร สนั บ ส นุ น ก า รพัฒน า ค รู แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น  เ พื� อ ย ก ร ะ ดั บ คุณภ าพ
ก า ร ศึ กษ า  โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว นก า ร  “ จิ ต ศึ ก ษ า ”
น า ง ส า ว วิ รั ล พั ช ร  สุ ร เ ด ช  แ ล ะ คณ ะ
สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  กํา แ พ ง เ พ ช ร เ ข ต  1  แ ล ะ เ ข ต  2

1 0 4

เ รื� อ ง ที�  1 3  ก า ร ส ร้ า ง ฐ า น ข้ อ มู ล  น วั ต ก ร ร ม  แล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ก า ร ล ะ เ ล่ น
พื� น บ้ า น สาํ ห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น จั ง ห วั ด กํา แพ ง เ พ ช ร
ผศ .ด ร . ศุ ภ โ ช ค ชั ย  นั น ท ศ รี
สาํ นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

1 1 1

เ รื� อ ง ที�  1 4  ร ะ บ บ ข อ เ อ ก ส า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กํา แพง เ พ ช ร
น า ย ค ม ก ริ ช  ก ลิ� น อ า จ
สาํ นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร

1 2 4

เ รื� อ ง ที�  1 5  รู ป แ บบก า รพัฒน า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร แ ก้ โ จ ท ย์ ป� ญห า ท า ง
คณิ ต ศ า สต ร์  ด้ ว ย ก ร ะ บ ว นก า ร  C O  –  5 S T E P  ที� เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป� น สาํ คัญ  โ ด ย ใ ช้ สื� อ
ก า ร ส อน  M I N D  B O O K  เ พื� อ ส่ ง เ ส ริ ม ส ม ร ร ถน ะ ก า ร คิ ด ขั� น สู ง  ข อ งนั ก เ รี ย น ชั� น
มั ธ ย ม ศึ กษ า ป� ที�  3  โ ร ง เ รี ย น วั ด พ ร หมป ร ะ ดิ ษ ฐ์
น า ง ส า ว ด า รัต น์  พง ษ์ พั น ธ์
โ ร ง เ รี ย น วั ด พ ร ห ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
สาํ นั ก ง า น เ ข ตพื� น ที� ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า กํา แ พ ง เ พ ช ร  เ ข ต  2

1 2 9

เ รื� อ ง ที�  1 6  ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้  I N F O G R A P H I C S  เ ป� น ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้  เ พื� อ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ศต ว ร รษ ที�  2 1  สาํ ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า โ ป ร แก รม วิ ช า
สั ง ค ม ศึ กษ า
ผศ . ชู วิ ท ย์  ก มุ ท ธ ภิ ไ ช ย       
คณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ กํา แ พ ง เ พ ช ร  

1 3 8

ค



 
คณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ฆมัภิชา ตันติสนัติสม
ผู้อํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา

รศ.ดร.ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ

รศ.ดร.วารรีตัน์ แก้วอุไร

อาจารยป์ระจาํหลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต
สาขาวชิาบรหิารธุรกิจ 
วชิาเอกการจดัการธุรกิจ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

รองอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยนเรศวร
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เร่ืองที่ 1 
การพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการ
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรม
ตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และ 2) เพื่อพัฒนาลวดลาย
เอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มี
วิธีด าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสร้างสรรค์และออกแบบลวดลายเอกลักษณ์จาก
โบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ 
จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และโปรแกรมการออกแบบส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มี
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
             ผลการวิจัยเรียงตามวัตถุประสงค์ พบว่า 1) การวิจัยครั้งนี้ไม่พบปัญหาในการน าลวดลายประติมากรรมตกแต่ง
โบราณสถานมรดกโลกมาพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 2) ลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่ง
โบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม คือ เครื่องทรงเทวรูปพระอิศวรเมือง
ก าแพงเพชร และเครื่องทรงช้างทรงวัดช้างรอบจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีความหมายโดยรวม คือ การปกปักรักษาด้วยบารมีสูง 
ความเมตตา มหามงคล พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง หลังจากที่ได้ลวดลายต้นแบบแล้วผู้วิจัยได้น าลวดลายต้นแบบดังกล่าวไป
ประยุกต์เป็น 1) โลโก้ลวดลายต้นแบบ 2) บรรจุภัณฑ์ลวดลายต้นแบบ ซึ่งในที่นี้คือกระเป๋าผ้า 3) ผลิตภัณฑ์ลวดลายต้นแบบ 
ซึ่งในที่นี้คือเสื้อยืดคอโปโลและเสื้อยืดคอกลม และ 4) สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   และเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร   
 
ค าส าคัญ :  ลวดลายเอกลักษณ์ / มรดกโลกเมืองก าแพงเพชร / ผลติภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are as follows:  1 )  to study the problems of the development of 
identity patterns from Decorative Sculpture of Kamphaeng Phet World Heritage Site for value-adding cultural 
products; and 2 )  to develop the identity patterns from Decorative Sculpture of Kamphaeng Phet World 
Heritage Sites for value- adding of cultural products.  There is a method for conducting research with 
qualitative research with in- depth interviews and the creation and design of unique patterns from the 
ancient Decorative Sculpture world heritage site of Kamphaeng Phet. The key informant was the culture of 
Kamphaeng Phet Province, village sage and 6 academics. The research tool was an in-depth interview form 
and computerized design program. There are methods for analyzing data with content analysis. 
          The results, in order of objectives, found that 1) in this research, there were no problems in applying 
the patterns of the ancient Decorative Sculpture of world heritage sites to develop in adding value to 
cultural products.  2 )  The unique pattern from the ancient Decorative Sculpture of world heritage site of 
Kamphaeng Phet for adding value to cultural products is the Shiva statue in Kamphaeng Phet. and elephant 
robes at Wat Chang Rob, Kamphaeng Phet Province.  Which has a collective meaning, which is to protect 
with high prestige, kindness, auspiciousness, overcoming all obstacles. After obtaining the prototype pattern, 
the researcher applied the prototype pattern to 1 )  the prototype pattern logo 2 )  the prototype pattern 
packaging. which here is a bag 3) a prototype pattern product which here are polo-neck t-shirts and round-
neck t-shirts. And 4) Online public relations media such as the website of Art and Culture Center Kamphaeng 
Phet Rajabhat University and the website of Kamphaeng Phet Chaloem Phrakiat Provincial Museum, Art and 
Culture Center Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
 
Keywords: unique patterns / World Heritage site of Kamphaeng Phet / cultural products. 
 
          *  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร Art and Culture center Kamphaeng Phet Rajabhat University 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดก าแพงเพชรมีต้นทุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ นั่นคือ โบราณสถานมรดกโลก  เมือง
ก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัยเท่าใดนัก 
ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มี
โบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมายหลายแห่งที่มีลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา  การสร้างสรรค์
งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ เทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ “คุณค่าทางสังคม” ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้ 

ประวัติศาสตร์ของเมืองก าแพงเพชรนั้น พบความสัมพันธ์ทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกับทั้งอาณาจักรสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยา และล้านนา ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งแบบเครือญาติและการสงครามนั้น ได้ก่อให้เกิดการผสมผสานทางด้าน
ศิลปกรรมขึ้น เป็นเหตุให้ศิลปกรรมของเมืองก าแพงเพชรมีรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากศิลปกรรมสุโขทัย อยุธยา และล้านนา 
อันเป็นพื้นฐานของศิลปกรรมเมืองก าแพงเพชร โดยน ารูปแบบศิลปกรรมต่างๆ มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรสนิยมของตน จนมี
ลกัษณะและรูปแบบเฉพาะเป็น “สกุลช่างก าแพงเพชร” (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2538) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
 
 
อนึ่ง ลวดลายประดับหรือประติมากรรมตกแต่งที่พบอิทธิพลของศิลปะต่างๆ เช่น ลวดลายองค์ประกอบเครื่องทรง

ช้าง วัดช้างรอบ มีการประดับลวดลายปูนปั้นเป็นเครื่องทรงของช้างที่บริเวณแผงคอ มงกุฎที่ส่วนหัว ก าไลโคนขาและข้อเท้า 
โดยลวดลายปูนปั้นรูปใบระกาที่ปรากฏบนแผงคอของประติมากรรมรูปช้าง มีความคล้ายคลึงกับลายชายผ้าเครื่องทรงของ
เทวรูปพระอิศวรส าริดที่พบยังเมืองก าแพงเพชร เป็นช้างทรงเครื่องแบบของพระมหากษัตริย์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างละเอียด
สวยงาม เกิดมิติที่น่าสนใจต่อโบราณสถานและโบราณวัตถุ สะท้อนให้เห็นค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ความเป็นอยู่ 
ในแต่ละยุคสมัย รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสังคมหรือพ้ืนท่ีอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีค าถามการวิจัยในครั้งนี้ว่า ลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะจากโบราณสถาน
มรดกโลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไร  อันจะน าไปสู่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการกระจายรายได้แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาเกีย่วกับการพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลก
เมืองก าแพงเพชรส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์ทางวัฒนธรรม 

2. เพื่อพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากประตมิากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร
ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

ปัญหาเกีย่วกบัการพัฒนาลวดลายเอกลกัษณ์
จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดก
โลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

การพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จาก
โบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร
ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
- ส ารวจและศึกษาค้นคว้าลวดลาย
เอกลักษณ์ประติมากรรมตกแต่งโบราณสถาน
มรดกโลก พบลวดลาย ดังต่อไปนี ้

- ลวดลายปูนปั้นเป็นเครื่องทรงของช้างที่
บริเวณแผงคอ 

- ลวดลายประดับชายผ้าของเครื่องทรง
เทวรูป พระอิศวรส าริด 

- พัฒนาสร้างสรรค์ให้ เกิดเป็นลวดลาย
ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
โ ดย โปรแกรมออกแบบส า เ ร็ จ รู ป ท า ง
คอมพิวเตอร์ 

โบราณสถานมรดกโลกในเขตอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 
- เทวสถานศาสนาฮินดู ศาลพระ
อิศวร เมืองก าแพงเพชร 

- วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองก าแพงเพชร 

ลวดลายเอกลกัษณ์ต้นแบบ ส าหรับ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น จ านวน 1 
รูปแบบ และได้ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมส าหรับการเพิ่มมูลค่า 
จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
- บรรจุภัณฑ์กระเป๋าผ้าสกรีน

ลวดลายเอกลกัษณ ์
- เส้ือยืดคอกลมสกรีนลวดลาย

เอกลักษณ ์
- เส้ือโปโลสกรีนลวดลายเอกลักษณ์ 

3 



 
 
 
แหล่งข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากเกณฑ์ คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการ ศิลปิน และนักวิชาการ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การส ารวจ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนที่จะน าไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้นของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นก่อนน าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการ
วัดตามที่ได้นิยามไว้ว่าครอบคลุมหรือไม่ และท าการตรวจสอบคุณภาพโดยขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา ( IOC) 
เกณฑ์ในการเลือกค าถามจะพิจารณาเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า  IOC  มากกว่าหรือเท่ากับ  0.50 และ เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา
ลวดลายเอกลักษณ์จากโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม คือ โปรแกรม
การออกแบบส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะค าถามแบบมีการก าหนดโครงสร้างค าถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ปัญหาของการออกแบบลวดลายเอกลักษณ์จากโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรและ ส่วนท่ี 
3 อื่นๆ / ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการไป สัมภาษณ์และถ่ายภาพด้วยตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์มีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง  

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยก
เป็นกลุ่มตามเนื้อหาตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และ
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ  
การสร้างสรรค์และออกแบบลวดลายเอกลักษณ์จากโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร 

1. ขั้นก่อนการผลิต ผู้วิจัยน าผลการวิจัยจาก“การศึกษาความหมายและรูปแบบของลวดลายเอกลักษณ์จาก
ประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร” และผลการวิจัยในขั้นท่ี 1 ของงานวิจัยเรื่องนี้มาเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์จากลวดลายเอกลักษณ์จาก
ประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร 

2. ขั้นการผลิต ผู้วิจัยท าการสร้างสรรค์และออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ จาก
ลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นหลังการผลิต ผู้วิจัยท าการตรวจสอบและเผยแพร่โลโก้ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์จาก
ลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร 

  

ผลการวิจัย 
1) ได้ลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร จ านวน 1 รูปแบบ ซึ่ง

เป็นลวดลายที่มาจากการส ารวจและศึกษาค้นคว้าโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร ในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร จากประติมากรรมตกแต่งเครื่องทรงช้าง จากวัดช้างรอบ เมืองก าแพงเพชร และลวดลายประดับชายผ้า
เครื่องทรงของเทวรูปพระอิศวรส าริด จากเทวสถานศาสนาฮินดู เมืองก าแพงเพชร ซึ่งน าองค์ประกอบส าคัญที่มีความหมาย
จากลวดลายของประติมากรรมตกแต่ง 2 โบราณสถานดังกล่าวข้างต้น คือ รูปทรงนภศูลฝักเพกาหรือใบระกา ลายประจ ายาม 
ดอกโบตั๋น ลายรักร้อย และกรรเจียก มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นลวดลายเอกลักษณ์ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม  

2) การพัฒนาการพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์จากประติมากรรมตกแต่งโบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร
ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มีขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค์ ดังนี้ 
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2.1)  จากการวิจัยพบว่า โบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชรมีลวดลายประติมากรรมตกแต่งซี่งไม่เคยมี

การค้นพบในพื้นที่อื่น คือ ลวดลายจากประติมากรรมตกแต่งเครื่องทรงช้าง วัดช้างรอบ และลวดลายประดับชายผ้า
เครื่องทรงของเทวรูปพระอิศวรส าริด เทวสถานศาสนาฮินดูเมืองก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของลวดลาย
ถึงความหมายและที่มาสามารถเช่ือมโยงถึงประวัติศาสตร์ของมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร แนวคิดการออกแบบงาน
ศลิปกรรมในส่วนของประติมากรรมตกแต่ง อันแสดงถึงความศรัทธาในการรับใช้ศาสนาของช่างศิลป์และผู้คนยุคโบราณ
เมืองก าแพงเพชร ท าให้พบว่าลวดลายจาก 2 โบราณสถานมีความเช่ือมโยงกัน มีลักษณะลวดลายเป็นรูปทรงใบระกา
หรือฝักเพกาจากท้ังลวดลายชายผ้าเครื่องทรงเทวรูปส าริดพระอิศวร และรูปทรงประติมากรรมตกแต่งเครื่องทรงบริเวณ
แผงคอช้างทรงเครื่อง วัดช้างรอบ โดยรูปทรงดังกล่าวมีที่มาจากนภศูลทรงฝักเพกาตามความเช่ือในศาสนาฮินดูว่าเป็น
สายฟ้าอาวุธของพระอิศวรหรือพระศิวะ เทพในศาสนาฮินดู สัมพันธ์ไปถึงอิทธิพลศิลปกรรมจากทางขอมและลังกาใน
สมัยอยุธยา (พจนีย์ ศักดิ์เดชากุล, 2546)  นอกจากนั้นยังพบองค์ประกอบส าคัญของลวดลายประกอบอื่นๆ ที่เช่ือว่า
ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่โบราณสถาน รวมถึงผู้คนเมืองก าแพงเพชรในสมัยโบราณ 

2.2)  เมื่อสังเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของลวดลายประติมากรรมตกแต่งจากข้อ 2.1 ผู้วิจัยจึงน ามาออกแบบ
โดยประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลวดลายเอกลักษณ์ส าหรับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของลวดลาย ดังน้ี   

       2.2.1) รูปทรงนภศูลทรงฝักเพกาหรือใบระกา เป็นรูปทรงนภศูลที่พบในศิลปกรรมสมัยอยุธยา มักพบ
บริเวณยอดพระปรางค์ของวัด ตามความเช่ือของฮินดูว่าเป็นสายฟ้าอาวุธของพระศิวะหรือพระอิศวร มี
ความหมายเป็นสายฟ้าท่ีตัดอุปสรรคทั้งปวง  (สมใจ นิ่มเล็ก, 2555)   
       2.2.2) ดอกโบตั๋น เป็นองค์ประกอบท่ีพบในลวดลายประติมากรรมตกแต่งทั้งชายผ้าเทวรูปพระอิศวรส าริด
และแผงคอช้างทรงเครื่อง มีความหมายตามคติจีนถึง ยศศักดิ์ บรรณาการ ความมั่งคั่งร่ ารวยช่ัวนิรันดร์ ความ
อุดมสมบูรณ์ และเป็นเลิศสูงสุด (อาสา ทองธรรมชาติ, 2557) 
       2.2.3) ลายประจ ายาม เป็นลวดลายตามแบบศิลปะไทยพื้นฐานที่พบได้ตามศาสนสถานของไทยเป็น
ลวดลายที่มีความหมายมงคลถึง การป้องกันภัย รักษาการณ์ ในสมัยโบราณจะมีการก ากับด้วยคาถาอาคม 
(อินทรธนู ฟ้าร่มขาว และคณะ, 2559) 
       2.2.4) ลายรักร้อย เป็นลวดลายที่ใช้เป็นลายเช่ือมกับลายประจ ายาม ซึ่งพบบนเครื่องทรงช้างบริเวณแผง
คอ อีกทั้งยังมีช่ือเรียกเป็นมงคลด้วย 
       2.2.5) รูปทรงกรรเจียก มาจากรูปทรงเครื่องประดับของเทวรูปพระอิศวรส าริด เป็นลักษณะเฉพาะส าคญัที่
แสดงถึงยุคสมัยของเทวรูปคือสมัยอยุธยา (กนกวรรณ ใจหาญ, 2563) และแสดงความเชื่อมโยงกับเครีอ่งทรงช้าง 
วัดช้างรอบได้อย่างชัดเจน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ลวดลายต้นแบบจากการศึกษาเครื่องทรงเทวรูปพระอิศวรและเครื่องทรงช้างทรงวัดช้างรอบจังหวัดก าแพงเพชร  
เมื่อสังเคราะห์องค์ประกอบลวดลาย และออกแบบประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลวดลายเอกลักษณ์นั้น มีความหมายโดยรวม
จากท่ีมาของข้อมูลในการวิจัย คือ การปกปักรักษาด้วยบารมีสูง ความเมตตา มหามงคล พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง โดยทั้งนี้ กรม
ศิลปากรได้ด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งโบราณสถานของเมืองก าแพงเพชรเกือบ
ทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หรือสมัย
พระมหาธรรมราชาลิไท พุทธศาสนาในสมัยนั้นมีพระสงฆ์สองฝ่ายคือ ฝ่ายคามวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่ในเมืองและฝ่าย
อรัญวาสีหรือคณะสงฆ์ที่ตั้งวัดอยู่นอกเมืองหรือในป่า วัดช้างรอบนั้นเป็นโบราณสถานเขตนอกก าแพงเมือง (อรัญญิก) สิ่งส าคัญ
ของวัดแห่งนี้ คือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานสี่ เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลาง
ด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบนหรือลานประทักษิณ ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจ านวน 68 เชือก ตัวช้างท าลวดลาย
ปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษา ( กรมศิลปากร, 2563) 
นอกจากนี้ เทวรูปพระอิศวรเมืองก าแพงเพชร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2053 หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 210 เซนติเมตร 
เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชเจ้าเมืองก าแพงเพชรเป็นผู้หล่อข้ึน ลักษณะของเทวรูปพระอิศวรเมืองก าแพงเพชร มีพระพักตร์ดุ 
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พระพักตร์รูปสี่เหลี่ยม แสดงถึงพระราชอ านาจ มีพระมัสสุ (หนวด) มีเครา ปรากฏชัดเจน ลักษณะของผ้าทรงมี

อิทธิพลของศิลปะขอม สมัยปลายรัชสมัยพระจ้าชัยวรมันที่ 7 กรองศอและสายรัดพระองค์มีอุบะสั้นๆ ห้อยประดับผ้าโจง
กระเบนที่นุ่งสั้นมีชายผ้าเป็นสามเหลีย่มหอ้ยอยู่ข้างหน้า กรรเจียกหรือรัดเกลา้ข้างพระเศียรเหนือพระกรรณ (หู) ไม่เคยปรากฏ
ในเทวรูปสมัยสุโขทัย (ฐานข้อมูลท้องถิ่นก าแพงเพชร-ตาก, 2564) 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร 
เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์
โบราณสถานมรดกโลกเมืองก าแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นกรณีศึกษาผลงานทางวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. น าลวดลายเอกลักษณ์ต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์วัตถุมงคลทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์เช่ือมโยงกับ
การท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่จังหวัดก าแพงเพชร สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 
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เร่ืองที่ 2 
 
ชื่อหน่วยงาน 
           โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
           1. นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อ านวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 0815996242 
               E-mail address : sk.naknam@gmail.com 
           2. นาวงสาวทิพรดา เนียมหวาน ครูช านาญการ โทรศัพท์ 0946361468 
               E-mail address : tipparada.tipna@gmail.com 
           3. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ ครูช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0852716778 
               E-mail address : aeedja2528@gmail.com 
          4. นางสาวนพรัตน์ บญุมาติด ครูช านาญการ โทรศัพท์ 0918435884 
               E-mail address : youcancallmefirst@gmail.com 
           5. นางสาวรุ่งนภา พันทอง ครูช านาญการ โทรศัพท์ 0872038992 
               E-mail address : N29rungnapa@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน 
            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ AEIOU MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
            ระบบการศึกษาไทยภายหลังปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการคิด ให้แก่เด็กและ 
เยาวชนโดยกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกาหนดเป็นมาตรฐานประกัน 
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการคิดให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ท าให้สามารถ 
แก้ไขปัญหารวมทั้งเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลการส่งเสริมการคิดแก่เยาวชนที่มีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่เยาว์วัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ มีหลักการ 
มีเหตุผล สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆได้ โดยใช้หลักเกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล สามารถประเมินตนเองและผู้อ่ืนได้ 
ถูกต้อง รู้จักแสวงหาเลือกความรู้และรับประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีความหมาย เป็นประโยชน์ เป็นเครื่องมือ 
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ท่ีโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นภูมิคุ้มกันการด ารงชีวิต 
ในสังคมท่ียุ่งยากสลับซับซ้อนได้อย่างดี ทาให้เป็นผู้มีปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มี 8 ความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัย มีความเมตตา กรุณา เป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคม และการจะพัฒนาคนให้มีความฉลาด ต้องมีผล 
มาจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งสภาพแวดล้อมและ 
การฝึกฝนที่เหมาะสม มีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาได้สูงสุด ดังนั้น เราจึงต้องมีการจัดรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ 
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เร่ืองที่ 3 
 
ชื่อหน่วยงาน 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  

นส.กชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ 
นายธนฤต ภู่โอบ 
นส.อุทุมพร สอนบุญเกิด 
โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1121 
E-mail address : ai_diva@hotmail.com 
 

1.ชื่อผลงาน 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ 

 
2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน 
         หน่วยงานอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และการ
ให้บริการจัดสถานที่/ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ รองรับการใช้อาคารสถานที่ จัดกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร ซึ่งในปัจจุบัน อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรมีจ านวนมากข้ึนตามล าดับส่งผลต่อการ
ให้บริการของหน่วยที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้า เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อค าขอใช้บริการของหน่วยงาน 
และเกิดความไม่สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการในการใช้ทรัพยากรเพื่อการให้บริการของ
หน่วยงาน ทั้งยังในปัจจุบันหน่วยงานกองกลางเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การลดใช้
ทรัพยากรและพลังงาน ในการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ 
จึงเป๊นอีกแนวทางการพัฒนางานให้สอดรับกับสถาณการณ์ปัจจุบัน ให้หน่วยงานอาคารสถานที่สามารถปรับ
รูปแบบการให้บริการจากเดิมมาสู่ระบบสารสนเทศ เกิดการลดรอบและลดระยะเวลาการปฏิบัติงานก่อให้เกิด
ความคล่องตัว สามารถน าข้อมูลการให้บริการมาประเมินความต้องการข้ันต้นเพ่ือการจัดซื้อจัดเตรียมส ารองวัสดุ
ซ่อมของหน่วยงาน ทั้งยังสามารถลดการใช้กระดาษ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานกองกลางอีกด้วย 
 
3.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

3.1 เพ่ือสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงาน 
3.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการใช้บริการของหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือลดการใช้กระดาษ สอดคล้องกับการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถท าซ้ําแล้วเกิดผล 
ลัพธ์ที่ดี 

แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ นั้นมาจาก 
ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการขอซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดสถานที่ เพื่อเป็นส่วน 
หนึ่งในการประเมินการส ารองวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการจัดสถานที่ และ 
การปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดการลดรอบระยะเวลาของการแจ้งซ่อมแซมอาคารสถานที่/จัดสถานที่ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การออกแบบกระบวนการจัดท าค าขอใช้บริการหน่วยงานอาคารสถานที่ 
2. การก าหนดสิทธ์การเข้าถึง , ล าดับขั้นในการอนุมัติใบงานในระบบ 
3. จัดท าระบบแจ้งซ่อมและขอใช้บริการจัดสถานที่ โดยก าหนดสิทธ์ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงผ่าน 
รูปแบบเดียวกับระบบของมหาวิทยาลัย 
4. เปิดทดสอบระบบ 
5. ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 
6. ปรับปรุงความเสถียรของระบบ/ปรับปรุงระบบตามค าแนะน าของผู้ใช้งาน 
7. เริ่มใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน 
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5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการของหน่วยงาน และได้เปิดให้มีการใช้งาน 

พบว่า ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการลดรอบและลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการจัดเก็บข้อมูลและการจัดล าดับการเข้าขอใช้บริการเพ่ือช่วยในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน และการประเมินความต้องการในการใช้วัสดุซ่อมแซมของหน่วยงาน ทั้งยังช่วยลดการใช้ปริมาณ
กระดาษของหน่วยงานจะต้องจัดซื้อกระดาษเพ่ือรองรับการให้บริการเขียนใบค าขอใช้บริการลดลง 5 แพ็ค จาก
ปริมาณการใช้เดิม 

 
6. ลักษณะส าคัญของนวัตกรรมหรือแนวปฏบัติที่ดี 

6.1 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการ 
ให้บริการงานอาคารสถานที่ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

6.2 เป็นฐานข้อมูลที่สามารถตรวจดูใบงาน และแนวโน้มความต้องการในการใช้บริการหน่วยงาน 
รวมถึงการประเมินความต้องการซ่อมแซมซึ่งจะสอดคล้องในการประเมินการส ารองวัสดุซ่อมแซมของ 
หน่วยงาน 
 

7. ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมายระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ให้บริการ 

หน่วยงานอาคารสถานที่ได้น ามาใช้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่อาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร โดยเริ่มทดลองใช้ ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2563 ในการเปิดระบบการใช้งานครั้งแรกนั้น พบว่ามีปัญหา
ความเสถียรของระบบทั้งในส่วนระบบให้บริการและการจัดการปัญหาของผู้ดูแลระบบ ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยการ
ยังคงเปิดใช้ระบบเอกสารควบคู่กับการพัฒนาระบบและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ และมีการพัฒนาระบบ
และเปิดใช้เป็นทางการอีกครั้ง เมือเดือน มกราคม 2564 โดยมีการพัฒนาให้เชื่อมต่อกับกลุ่มไลน์ของผู้ดูแลระบบ 
ท าให้สามารถแจ้งเตือนการส่งใบค าขอใช้บริการของหน่วยงานได้อย่างทันที ในปัจุบัน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
2565 มีผู้เข้าใช้บริการงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ 480 ครั้ง,ผู้ใช้บริการด้านจัดสถานที่ 55 ครั้ง ทั้งนี้หน่วยงานมี
ผลประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการโดยเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 ดังนี้ 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
จากการใช้งานระบบสารสนเทศ (ระยะ 1 ) พบปัญหาการกรองข้อมูลการขอจัดสถานที่ การดึงข้อมูล 

ส่วนกลางเพ่ือให้บุคลากรสามาเข้าใช้งานในระบบได้สะดวกขึ้น (การใช้รหัสเข้าใช้งาน) โดยเมื่อเปิดทดลองใช้ 
ระยะประมาณ 3 เดือน ได้กลับมาพัฒนา และน าไปใช้อีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยปรับปรุงรูปแบบ 
การกรองข้อมูล การแจ้งเตือนยังผู้ดูแลเมื่อมีใบงานเข้ามาซึ่งจากการเปิดใช้งานที่ประจวบเหมาะกับสถาณการณ์
โรคระบาดที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน พบว่ามีการเข้าใช้งานมากข้ึนจากเดิม และท าให้หน่วยงานอาคารสถานที่สามารถ
วางแผนการด าเนินงานทั้งส่วนของงานซ่อมแซมและงานจัดสถานที่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานมาก
ยิ่งขึ้น 

 
9. ปัจจัยที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 การได้รับการสนับสนุนจากงานกองกลางจัดส่งบุคลากรเข้าช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่าง 
สม่ าเสมอ 
 
10. แนวทางการพัฒนาต่อไป 
     10.1 การปรับปรุงให้สามารถเกิดความเสถียร และสามารถข้ึนสถานะติดตามและเหตุผลการ 
ปฏิบัติงานได้ 
      10.2 การปรับปรุงให้ระบบการสื่อสารได้ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
      11.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากรูปแบบการขอใช้บริการในรูปแบบเดิมมาเป็นการส่งค าขอใช้ 
บริการผ่านทางระบบสารสนเทศ 
       11.2 การกลับมาท าแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการในระบบเนื่องจากรูปแบบการ 
ให้บริการจะต้องเข้าซ่อมแซมหรือจัดสถานที่ ซึ่ง ใช้เวลาในการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลา 1-3 วันท าการ 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของนวัตกรมมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
     ครั้งที่ 1 เปิดใช้งานทดลองระบบค าขอใช้บริการซ่อม (ปีงบประมาณ 2563) 
     ครั้งที่ 2 พัฒนาระบบและเปิดใช้งานระบบค าขอซ่อมแซมและค าขอใช้บริการจัดสถานที่ (พฤศจิกายน 
2564) 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุน น านวัตกรรมหรือแนวปฏบัติที่ดี ไปใช้ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
      -  
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เร่ืองที่ 4 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง  
การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
Results of Active Learning Activities by Application Glide on  
plant propagation by grafting of Mathayomsuksa 3 students  

at Mae On Wittayalai School, Chiang Mai Province 
พัชรี ปวนแสนค า1, ศุภกร ไชยสุภา2 และ สุภัทรา ค าหม่อง3* 

Patcharee Puanseankham1, Suphakon Chaisupha2 and Supatra Kammong3* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
ใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง                 
2) แอปพลิเคชัน Glide คู่มือการตอนกิ่ง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน และ                         
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย, ค่าร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
ใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.47)  

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แอปพลิเคชัน Glide  
 
 
 
 
 
 
 
  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1,2,3 
  Bachelor of Education in Agriculture, Faculty of Agricultural Technology, Chiang Mai Rajabhat University1,2,3 
* Corresponding author E-mail: supatra_kam@cmru.ac.th 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1)  compare learning achievement before and after learning with 
active learning activities by application glide on plant propagation by grafting of Matthayomsuksa 3 students 
and 2)  to study Matthayomsuksa 3 students of satisfaction with active learning activities by application glide 
on plant propagation by grafting.  The samples used in this research were 26 students in Mathayomsuksa 3/ 1 
from Mae On Wittayalai School, Chiang Mai Province selected by purposive sampling. The research instruments 
used were 1) lesson plan of active learning activities on plant propagation by grafting 2) application glide on 
grafting manual 3)  learning achievement test was the pre- test and post- test and 4)  students’  satisfaction 
questionnaire. The statistics used for data analysis were means, percentages, standard deviation and t-test.       

The results showed that 1) the average scores of learning achievement for Matthayomsuksa 3 students 
using inquiry based active learning activities by application glide on plant propagation by grafting in the post-
test was significantly higher than pre- test score at 0. 01 and 2)  the Matthayomsuksa 3 students satisfied with 
application glide on grafting manual was at the highest level (x̅ = 4.42, S.D. = 0.47). 
Keywords: Active Learning, Learning Achievement, Application Glide 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีผลกระทบกับการศึกษาเป็นอย่างมากกับเด็กนักเรียนนักศึกษา
ทั่วโลกมากกว่า 1,500 ล้านคน โดยมีการหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นการสอน
ออนไลน์ การสอนทางไกล การเรียนที่บ้าน หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท าให้เด็กหลายคนต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการ
เรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในทางอ้อมหลายช่องทาง เช่น ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์การ
เรียน สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการศึกษา ขาดการสนับสนุนด้านอื่นๆ จากสถานศึกษา งบประมาณส าหรับการศึกษาที่
น้อยลง และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ศักยภาพในการจ่ายค่าเล่าเรียนหรือการซื้ออุปกรณ์  การเรียนลดลง  
ด้วยการออกแบบผ่าน Google Sheet เพื่อแสดงผลในหน้าแอปพลิเคชัน Glide อีกทั้งยังสามารถเพิ่มข้อมูลหรือเขียน Script เพื่อ
ควบคุมการท างานได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถสร้างแอปพลิเคชัน Glide ผ่านทางเว็บไซต์ glideapps.com ได้เลยโดยไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมหรือระบบพัฒนาใดๆ ซึ่งจะช่วยจัดการในด้านการแสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ใน Google Sheet ให้มาแสดงผ่าน
แอปพลิเคชัน Glide บนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกรูปแบบ       การแสดงผลได้หลากหลาย
แบบตามต้องการ ข้อดี คือ มีการใช้งานที่ง่าย ไม่กินหน่วยความจ าในมือถือของผู้ใช้งาน สามารถปรับปรุงเนื้อหา ได้ง่ายโดยการ
แก้ไขเนื้อหาใน Google Sheet และสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS, Android และ Windows อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่
หรือกระจายข้อมูลด้วยการส่งผ่าน Link ทาง E-mail, Line, Facebook, Website หรือให้ผู้ใช้ Scan QR Code ที่พิมพ์ออกมา 
หรือจากเครื่องมือสารสนเทศที่มกีารติดตั้งแอปพลิเคชันน้ีอยู่  
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืช ในปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้มี
ความอย่างต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบออนไลน์ อันเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนขาดสนใจในการเรียน เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ท าให้ขาดทกัษะการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ใช้งาน
ง่าย สะดวกต่อการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของการตอนกิ่ง, ปัจจัยที่มีผลต่อการออกราก
ของกิ่งตอน, ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอนกิ่ง, วิธีการตอนกิ่ง และข้อดี-ข้อเสียการขยายพันธุ์พืชด้วย      การตอนกิ่ง รวมไปถึง
ตัวอย่างการตอนกิ่งในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจากคลิป VDO ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน สามารถทบทวนความรู้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
   1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
ใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง 
 
 

สมมุติฐานการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การ
ขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้     
แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิง่ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
     ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนรวม 52 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวนนักเรียน 26 คน แบ่งออกเป็นนักเรียนชาย 
จ านวน 11 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 

     2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่องการ
ขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง     

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
       2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide 
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง 

         2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง 

 
3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
    การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการศึกษา เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง รายวิชาการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระการเรียนรู้ สาระที่ 1 การ
ด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
 4. สถานที่และระยะเวลาในการศึกษา 
          การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการศึกษา ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต าบลสะลวง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาท้ังหมด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง รายวิชาการงานอาชีพ      

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)         
สาระการเรียนรู้ สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 แผน แผนละ  
2 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง 
 2. บทเรียนออนไลน์แอปพลิเคชัน Glide คู่มือการตอนกิ่ง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 แอปพลิเคชัน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิง่ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 17 ข้อ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ผู้วิจัยศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้ สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน 
ง 1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เรือ่ง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง จ านวน 1 แผน แผนละ  2 คาบเรยีน คาบเรียนละ 1 
ช่ัวโมง น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและความ
สมบูรณ์ของแผน 

2. ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Glide คู่มือการตอนกิ่ง และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

2.1 ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน Glide คู่มือการตอนกิ่ง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยศึกษาการสร้าง  
แอปพลิเคชัน Glide จากนั้นจัดท าเนื้อหาประกอบด้วยความหมายของการตอนกิ่ง, ปัจจัยที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งตอน, 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอนกิ่ง, วิธีการตอนกิ่ง, ข้อดี-ข้อเสียการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่ง และตัวอย่างคลิป VDO      
การตอนกิ่ง น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ     
ความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน 
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2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นจัดท าแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 10 ข้อ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.3 สร้างแบบสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ที่มี
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจประกอบด้วยความพึง
พอใจด้านเนื้อหา, ด้านการใช้ภาษา, ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ และด้านส่วนประกอบมัลติมีเดีย เป็นมาตรส่วนประมาณคา่ 
(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 17 ข้อ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 3. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ผู้วิจัยจัดการเรียนการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง รายวิชา การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 2 ครั้ง คือ ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอป
พลิเคชัน Glide เมื่อเสร็จแล้วจึงทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ที่มีข้อค าถามฉบับ
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการเรียน และวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง 
 4. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การ
ขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง 
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ภาพที่ 1 แอปพลิเคชัน Glide คู่มอืการตอนกิ่ง 

 

                                         
 

                                        
ภาพที่ 2 QR Code แอปพลิเคชนั Glide คู่มือการตอนกิ่ง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อทดสอบความรู้เดิมของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง จ านวน 10 ข้อ เป็นเวลา 10 นาที 
2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง จ านวน 10 ข้อ เป็นเวลา 10 นาที 
4. วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide 

เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 17 ข้อ เป็นเวลา 10 นาท ี
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย, ค่าร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มไม่เป็น
อิสระต่อกัน (Dependent Sample) 

  

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืช

แบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การ

ขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ Active Learning 
โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชแบบตอนกิ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.47) และเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจจากมากไปน้อยตามประเด็นได้ดังนี้มคีวามพึงพอใจด้านเนื้อหา
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41) รองลงมาคือด้านการใช้ภาษา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54) และด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.52) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide 
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้   แอปพลิเคชัน Glide 
คู่มือการตอนกิ่ง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ เนื่องจากมี
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้า
กับประสบการณ์หรือความรู้เดิมได้อย่างเหมาะสม เปลี่ยนบทบาทการเรียนของนักเรียนจาก Passive Learner เป็น Active 
Learner เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning (วิทยา พัฒนเมธาดา, 2562) อีกทั้ง
แอปพลิเคชัน Glide สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างมาก เนือ่งจากสามารถท าให้เข้าใจง่าย มีภาพเคลื่อนไหวและ
ลูกเล่นในการน าเสนอหลากหลาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเบญจมาศ พึ่งน้ า และ อัมพร วัจนะ (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยแอปพลิเคชันส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองบน
สมาร์ทโฟนวิชาวิทยาการค านวณ เรื่อง แนวคิดเชิงค านวณ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวดั
จันทบุรี พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับงานวจิับของศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชัน Google 
Classroom ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้
แอปพลิเคชัน Glide เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47) เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันเหมาะส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ท าให้สามารถแก้ปัญหาในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ความสนใจอยาก
ใฝ่หาความรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Differences Theory) ได้รับการพัฒนามาจาก
แนวความคิด เรื่อง สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R theory) ของกาเย่ (Gagne) (สุ
รางค์ โค้วตระกูล, 2544) ในวิชาที่นักเรียนศึกษาอยู่ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนบนบทเรียน
ออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี ศรีอุทธา และ สวียา สุรมณี (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเกม
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide ในระดับชั้นหรือรายวิชา
อื่นๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
            2. ครูผู้สอนควรค านึงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องมือสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อให้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชัน Glide ร่วมกับวิธีการสอนแบบ
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับการใช้สื่อหรืออุปกรณ์อย่างอื่น           ที่
น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและให้ความสนใจกับการเรียน และพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรม     การ
เรียนรู้ให้มากขึ้น 
 3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรให้มากข้ึน ตลอดจน
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่จ ากัดว่าต้องอยู่ในห้องเรียน และนักเรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้าไปทบทวนหรือศึกษาได้ด้วยตนเอง 
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เร่ืองที่ 5 
 
ชื่อหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
 1. นายอนุชา พวงผกา     ต าแหน่ง  บรรณารักษ์ 
 โทรศัพท์ :  062-4799836 
 E-mail address  : anucha_pu@kpru.ac.th  
 2. นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช   ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
 โทรศัพท์ :  088-2730757 
 E-mail address  : rungruchi_sri@hotmail.com  

 3. นางกาญจนา จันทร์สิงห์  ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
 โทรศัพท์ :  084-6203518 
 E-mail address  :  kanchana.kpru2021@gmail.com 
 
1. ชื่อผลงาน 
 พัฒนาระบบสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

การทดสอบทางการศึกษาเป็นหนึ่งในกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญชั้น
ตอนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษาจะท าให้ผู้สอนทราบได้ว่าผู้ เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด และผู้เรียนก็ได้ทราบว่าตนเองมีความสามารถในระดับใด ระบบ
การศึกษาในปจัจุบันได้มีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยอย่างรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรของมนุษย์ในประเทศให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ การศึกษาจึงไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการ
พัฒนาเท่านั้น แต่การศึกษาเป็นทั้งตัวการพัฒนา และเป็นเครื่องมือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น โดยการที่จะทราบถึงความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนได้นั้นต้องมีการการสอบ 
(Testing) ซึ่งเป็นการที่น าชุดค าถามที่เรียกว่าแบบทดสอบหรือข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบทดสอบให้ผู้สอบตอบ เพ่ือเป็นการวัดคุณลักษณะ (Attribute) ของผู้เรียนจากผล
การตอบค าถามในแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าข้อมูลจากการวัดผลจากการสอบมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเพ่ือสรุปค่าออกมาให้ถูกต้องเที่ยงตรง มีความ น่าเชื่อถือและตรงกับความเป็น
จริง 

ภาคการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งปัจจุบันไดก้้าวมาถึงยุคศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกกันว่า ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็น
การก้าวสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาช่วยในการพัฒนาประเทศ  
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เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทส าคัญทางการศึกษา เป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่เกิดมาใน
ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการน าความรู้ทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ICT คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ในการผลิตสื่อ ข้อสอบ 
รวมถึงขั้นตอนวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น และมีนักพัฒนาด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีต่างก็คิดออกแบบพัฒนา สร้างแบบทดสอบให้เป็นระบบทดสอบออนไลน์ (e-testing) คือ ระบบ
ทดสอบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet 
Smart Phone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ซึ่งหลังจากผู้เรียนที่ท าการสอบเสร็จสามารถทราบผลการสอบทันที 
และ    ผู้สอนไดร้ับรายงาน (Report) ผลการสอบ 

ระบบสอบออนไลน์เป็นการสอบรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ระบบที่จัดสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปท าการทดสอบจ านวนมาก ๆ ทางออนไลน์ได้
พร้อมกัน และเหมาะส าหรับให้คณาจารย์ท าการจัดสอบ วัดผลจริงบนระบบ e-Testing เพ่ือความสะดวกในการ
ประมวลผลระดับความรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนสามารถท าการสอบทางออนไลน์ได้ตาม
สถานที่ต่าง ๆ โดยมีการก าหนดจ านวนเครื่องที่ใช้สอบ และก าหนดเวลาในการสอบ โดยผู้สอนจะทราบได้ทันทีว่า
ผู้เรียนสอบที่ไหน เวลาไหน จากการดูข้อมูลผู้สอบผ่านระบบสอบออนไลน์ ท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กระดาษค าถามและกระดาษค าตอบ ความนิยมของการสอบออนไลน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของระบบสอบออนไลน์ ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลที่ส าคัญ การจัดสถานที่สอบ รวมถึง
ความสามารถในการป้องกันการทุจริตในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบที่สนามสอบหรือแม้กระทั่งการสอบที่บ้าน 

ปัจจุบันระบบสอบออนไลน์ไดม้ีการพัฒนาให้มีความสามารถเพ่ิมข้ึน โดยสถานศึกษาต่าง ๆ สามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบของตนเองได้ เพราะระบบทดสอบออนไลน์นั้นเป็นการพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการ
โอเพนซอร์สลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไป (GNU General Public License) ถือว่า
เป็นสัญญาในการให้ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ ปรับปรุงหรือแก้ไขงานเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของ
ซอฟตแ์วร์นั้นไดโ้ดยเสรี จึงเป็นเครื่องมือที่ให้บริการการสอบออนไลน์ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยม เนื่องจาก
มีการจัดการการสอบที่ง่าย ส าหรับผู้จัดการสอบจะได้รับความสะดวกในการจัดสอบ เพราะสามารถจัดสอบได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความสามารถในการสุ่มค าถามและค าตอบได้อัตโนมัติ มีระบบน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบ
บันทึกลงไฟล์ Word หรือ Excel ได้  

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจพัฒนาระบบสอบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) เพ่ือให้ระบบสอบออนไลน์สามารถตอบสนองผู้ใช้ มีความ
น่าสนใจ ใช้งานง่าย มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัยมาก ทั้งด้านลดค่าใช่จ่าย ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการจัดสอบแต่ละครั้ง ลดด้านเวลา 
ง่ายต่อการเข้าสอบ สอบเสร็จแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลคะแนน ที่ส าคัญลดปัญหาเรื่องการทุจริตในการสอบ 
สามารถรองรับรูปแบบข้อสอบที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน จะได้เป็นมาตรฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทดสอบ การวัดผลประเมินผลการเรียนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
1. ส ารวจความต้องการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับระบบการสอบออนไลน์ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้และเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบ 
 2. พัฒนาระบบการสอบออนไลน์ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในกระบวนการบริหารจัดการ
คุณภาพการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคุณภาพข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
          การพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) มีแนวคิด/ขั้นตอนการ
จัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารจัดการให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ขั้นตอนที่ 4 ความพึงพอใจระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ได้ระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) ซึ่งเป็นการและการส่งเสริมให้มี
กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการเรียนการสอน ในการสร้างและจัดเก็บข้อสอบอย่างเป็นระบบ ท าให้ อาจารย์
ผู้สอนสามารถสร้างและวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ และจัดท าคลังข้อสอบได้โดยง่าย อีกท้ังยังช่วยให้กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ลักษณะส าคัญของระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) มีดังนี้ 

1) ช่วยลดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรในการจัดสอบ  
2) สะดวกต่อการเข้าสอบของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถทราบผลคะแนนได้ทันที 
3) ลดปัญหาการทุจริตในการสอบ  
4) รองรับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการสร้างข้อสอบ จัดการทดสอบวัดผลก่อนเรียนและหลัง
เรียน และสอบวัดผลประเมินผล สอบกลางภาคและปลายภาค ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 
(ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) ได้หลากหลายสาขาวิชา ทั้งยังพัฒนาและปรับปรุงระบบการสอบออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM) ให้สมบูรณ์ ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

ผลการน าไปใช้ เชิงคุณภาพ 
ผลการสัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการที่ได้ใช้ระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU 

EXAM) ได้รับความสะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ ทันเหตุการณ์ และส่งตรงถึงนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 ผลการน าไปใช้ เชิงปริมาณ 

จากความคิดเห็นผู้ใช้บริการระบบการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU EXAM)  ซ่ึง
ไดใ้ช้วัดผลประเมินผลนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.00 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1. ขยายโอกาสทางการทดสอบให้กับผู้เข้ารับการทดสอบมากยิ่งข้ึน 

2. ตอบสนองการจัดการทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน 
3. ลดข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก่ียวกับการพิมพ์ การขนส่ง 

การบริหารจัดการ การตรวจ และการประมวลผล เป็นต้น 
4. ป้องกันการทุจริตเนื่องจากแบบทดสอบมีหลายชุด 
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10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1. พัฒนาการจัดท าข้อสอบปรนัยแบบเติมค าในช่องว่าง แบบถูกผิด และแบบจับคู่ เพ่ือสร้างความ
หลากหลายของรูปแบบการประเมิน 
 2. พัฒนาระบบให้สามารถเพ่ิมรูปภาพลงในค าถามและค าตอบได้ รวมถึงภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ คลิปต่าง ๆ 
 3. พัฒนาระบบให้สามารถเพ่ิมการป้อนข้อมูลที่เป็นสูตรสมการต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับรายวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ฯลฯ  
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

1. ด้านการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อุปกรณ์  
 1) อินเทอร์เน็ตของผู้สอบ ไม่เสถียร ความเร็วไม่คงที่ หลุดบ่อย ท าให้ไม่สามารถส่งข้อสอบได้ทันก าหนด
ระยะเวลา  
 2) ไม่มี Wifi บ้าน ต้องแชร์อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ซึ่งสัญญาณมีความแรงไม่สม่ าเสมอส าหรับการสอบ  
 2. ด้านกระบวนการสอบ  
  1) เวลาสอบกับจ านวนข้อสอบไม่เหมาะสมกัน นักศึกษาไม่สามารถท าข้อสอบได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา และเสียผลประโยชน์  
  2) สถานที่สอบออนไลน์ส าหรับนักศึกษาบางคน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการสอบ  
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 มีการจัดการความรู้ ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ครั้งที่ 2 มีการจัดการความรู้ ภายในมหาวิทยาลัย 
 ครั้งที่ 3 พัฒนาระบบร่วมกับบุคลากร 
 ครั้งที่ 4 พัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมโยงกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ งานการเจ้าหน้าที่และ   
นิติการ 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

- โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
- กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยา 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ศูนย์ภาษา 
- ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชาการบัญชี 
- โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
- โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
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- โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
- โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
- โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
14. บรรณานุกรม 
จงภพ ชูประทีป. (2560). การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์. [Online]. Available: 
 https://www.gotoknow.org/posts/118316. [2564, เมษายน 25). 
ไชยยา อะการะวัง. (2561). การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. มหาสารคาม: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3. 

รัฐพงษ์ อ่อนจันทร์. (2557). ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่. ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
ศุภกฤษฏิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์. (2556). การออกแบบและพัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. ให้รองรับ
 รูปแบบข้อสอบตามมาตรฐาน สทศ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ และสาธิต วงศ์ประทีป. (2554). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์แบบมีวงจร
 การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 
อัชณา วุฒิพรพงษ์. (2557). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบส าหรับการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทาง 

ไซเบอร์. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. New York: Wiley & Son.  
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). New York: Harper and  
 Row. 
 
 
 
 

 

 
 

32 



 
 

 
 

เร่ืองที่ 6 
 
ชื่อหน่วยงาน  

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  
โทรศัพท์ : 088-273-4854  
E-mail address : wasoontara2556@gmail.com 

1.ชื่อผลงาน  

Pink ball ปราบลูกน้ ายุงลาย 

2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน    
ยุงลายเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคไข้เลือดออกพบได้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย สถานการณ์โรค

ไข้เลือดออกจากระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในปี พ.ศ. 2564 มีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปี โดย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีรายงานผู้ป่วยเพียง 8,754 ราย อัตราป่วย 13.17 ต่อ
ประชากรแสนคน เสียชีวิต 6 ราย (อัตราป่วยตายร้อยละ 0.07) โดยเด็กกลุ่มวัยเรียนอายุ 5 – 14 ปี และวัยรุ่น 15 – 
24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด 35.05 และ 22.78 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
โรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์ระบาดด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงในปี 2564 จากการรายงานแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายที่ลดลงก็ตาม แต่คาดการณ์สถานการณ์การป่วยด้วยอนุกรมของเวลาในปี 2565 จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหากไม่
ท าการเฝ้าระวังในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเองก็ตาม การป้องกันและการ
ควบคุมโรคเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ 
และลูกน้ ายุงลายในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย โดยเฉพาะก่อนเข้าฤดูฝน (เดือนมกราคม-เมษายน) เพ่ือการลดการแพร่
ระบาดในวงกว้าง และเป็นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อสุขภาพของคนในชุมชน  

การก าจัดแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย และลูกน้ ายุงลายสามารถท าได้หลายวิธีทั้งในรูปแบบการใช้สารเคมีก าจัด 
เช่น ทรายอะเบท การก าจัดยุงลายโดยตรงโดยใช้เครื่องพ่นฝอยละอองสารเคมี รวมทั้งการใช้วิธีต่าง ๆ อาทิเช่น การ
ใช้เกลือแกง  ผงซักฟอก หรือน้ าส้มสายชู  ผสมในน้ า และนโยบาย 3 เก็บ + 5 ส ประกอบด้วย  เก็บบ้านให้ปลอด
โปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ าปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลาย
วางไข่ รวมทั้งท ากิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ยุงลายกัด 
รวมทั้งมีการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้เพ่ือฆ่าลูกน้ ายุงลายโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การใช้ปูนแดงกินหมาก ปั้นเป็นก้อนสี
แดงทรงกลมลงน้ า โดยมีสมบัติในการก าจัดลูกน้ ายุงลายแทนทรายอะเบทที่เป็นสารเคมีและมีกลิ่นเม็น และท าให้เกิด
ตุ่มคันส าหรับผู้ที่แพ้ได้ นอกจากนี้ยังมีการน าพืชสมุนไพรที่มีพิษต่อลูกน้ ายุงลายเป็นส่วนผสมในก้อนปูนแดง เช่น การ
ผสมน้ าขิงในส่วนผสมปูนแดง 4 กิโลกรัม ผสมกับน้ าขิง 5 ขีด น ามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วน ามาปั้นก้อนตากไว้ 3 วนั 
ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรมีการน าปูนแดงมาใช้เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลายหลายพ้ืนที่โดยปั้นเป็นก้อนกลมเท่าผลมะนาว
และตากแดดนาน 3 วัน แต่ยังไม่พบรายงาน 
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ว่ามีการน าพืชสมุนไพรมาผสมกับก้อนปูนแดง ถึงแม้ว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีพืนสมุนไพรที่เป็นพิษต่อลูกน้ ายุงลาย
อย่างเพียงพอเพ่ือใช้ประโยชน์ดังกล่าวก็ตาม จากการทดลองเบื้องต้นในการน าสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของก้อนปูน
แดงทดลอง พบว่าพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ ายุงลายใกล้เคียงกับสุตรดั้งเดิม คือ การผสมด้วยน้ า
สกัดตะไคร้ สามารถก าจัดลูกน้ ายุงลายได้ และไม่ท าให้สภาพน้ าเปลี่ยนแปลง  
  ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมนี้เพ่ือน าผลผลิตที่ได้จากการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาไทยและ
การใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นในการก าจัดลูกน้ ายุงลายที่เป็นพาหะของโรคของไข้เลือดออกครั้งนี้  
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยการใช้ภูมิปัญญาไทยและพืชสมุนไพรในท้องถิ่น. 

4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  4.1 การปั้นก้อนปูนแดงผสมสารสกัด 
  4.1.1 ใช้ปูนแดงอัตราส่วน 4:1  
  4.1.2 ปั้นก้อนกลมขนาดผลมะนาว 
  4.1.3 ตากแดดเป็นเวลา 3 วัน   
 4.2 การเตรียมสารสกัด  
  4.2.1 ตะไคร้ต้นหั่น/สับละเอียด 5 กิโลกรัม ต่อ น้ า 1/2 ลิตร 
  4.2.2 ปั้นรวมกันกรองเอาแต่น้ าด้วยผ้าขาวบาง 
  4.2.3 แบ่งน้ าสกัดออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับผสมในก้อนปูนแดง  
 4.3 วิธีการใช้งาน 
  4.3. 1 ลูกปูนปั้นขนาด 50 กรัมน้ าหนักดิบ/น้ า 200 ลิตร ดังนั้นจ านวนลูกปูนใช้มากน้อยตาม
ภาชนะใส่น้ า  
  4.3.2 ควรขัดภาชนะท่ีมีน้ าขังก่อน เพ่ือให้ไข่ยุงลายถูกก าจัด และใส่ลูกปูน สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยเฉพาะลูกน้ ายุงลายในระยะที่ 1  
  4.3.3 กรณีหย่อนลูกปูนลงไปในภาชนะท่ีอาจมีลูกน้ ายุงลายที่มีระยะการเป็นลูกน้ ามากกว่าระยะที่ 
1 ต้องเพ่ิมปริมาณลูกปูนตามขนาดภาชนะท่ีกักเก็บน้ า แต่ประสิทธิภาพ Pink ball จะดีที่สุดส าหรับก าจัดลูกน้ าระยะ
ที่ 1-2  

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ได้สูตรที่สามารถก าจัดลูกน้ ายุงลายจากสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นได้ 
 5.2 ลดความชุกของการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้  

6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  การพัฒนา Pink ball ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องดังนี้  
6.1 วงจรชีวิต 

ยุงลายจะกินน้ าจากดอกไม้และผลไม้เป็นอาหารแต่ยุงตัวเมียต้องกินเลือด เพ่ือน าโปรตีนในเลือดไปพัฒนาไข่
ให้เติบโต หลังจากกินเลือดแล้ว 2-3 วัน ยุงลายเพศเมียก็จะหาที่วางไข่ยุงเพศผู้มีอายุขัยสั้นประมาณ 6-7 วัน เท่านั้น  
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ส่วนยุงเพศเมียมีอายุขัยนานกว่า หากมีอาหารสมบูรณ์อุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะ ยุงลายเพศเมียอาจอยู่ได้นาน
ประมาณ 30-45 วัน  
 ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของลูกน้ ายุงลายที่ซึ่งยุงลายตัวเมียวางไข่ เช่น อาหาร อุณหภูมิเกลือความ เป็น
กรดด่างและสารเคมีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของน้ าที่เป็นแหล่งอาศัยของลูกน้ ายุงลาย อาจจะ
ช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลายได้ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าตามธรรมชาติมีค่าความเข้มข้นเป็นกรดและด่างอยู่
ระหว่าง 5.8-8.6 ซึ่งมีสภาพเป็นกลางและในช่วงความเป็นกรด ระหว่าง 3.6-4.2 ลูกน้ าจะเจริญเป็นยุงได้น้อยลง
รวมทั้งใช้เวลาการเจริญเติบโตนานขึ้น โดยสารละลายปูนแดงจะมีฤทธิ์เป็นด่างสูงโดยมีความเข้มข้นเป็นด่างสูง
ระหว่าง 11-12 ซึ่งจะไม่เหมาะสมกับการวางไข่ของยุง 
 6.2 แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขังน้ าที่มีน้ านิ่งและใส น้ าฝนมักเป็นน้ าที่ยุงลายชอบวางไข่ มากท่ีสุด ดังนั้นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลายจะเป็นภาชนะท่ีสามารถขังน้ าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นภาชนะน้ าขังที่ มนุษย์สร้างขึ้นและภาชนะ
ธรรมชาติ แม้ว่าภาชนะจะมีน้ าขังเพียงเล็กน้อย เช่น ฝาขวด แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก เศษกระถาง ยุงลายก็
สามารถวางไข่ได้โดยไข่ของยุงลายจะยึดติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนือระดับน้ าเล็กน้อย และสามารถทนทาน
อยู่ได้นาน เมื่อมีน้ าท่วมถึงก็จะสามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

6.3 วิธีจัดการแหล่งน้ าขังอย่างง่าย 
6.3.1 ปกปิดภาชนะเก็บน้ าด้วยฝาปิด แต่ภาชนะท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ควรคว่ าไว้มิให้ 

รองรับน้ า ส่วนภาชนะท่ีไม่มีประโยชน์ เช่น กะลา กระป๋อง ควรเผาหรือฝังแล้วแต่สะดวก 
6.3.2 แจกันดอกไม้ควรเปลี่ยนน้ าทุก 7 วัน ท าอย่างสม่ าเสมอ 
6.3.3 ปล่อยปลากินลูกน้ าลงในภาชนะเก็บกักน้ า 
6.3.4 จานรองกระถางต้นไม้ ควรใส่ทรายก าจัดลูกน้ าประมาณ ½ ช้อนชา หรือใส่ทราย 

ธรรมดาในจานรองกระถางต้นไม้ให้ลึกจนเก็บเต็มความลึกของจานรอง กระถางต้นไม้ 
6.3.5 ถอดรองขาตู้กับข้าว ควรใส่เกลือแกง หรือผงซักฟอก เพ่ือไม่ให้ไข่เจริญเป็นลูกน้ า 
6.3.6 ให้สารฆ่าลูกน้ า ได้แก่ ทรายที่มีฟอส ควรใช้กับภาชนะเก็บน าที่ไม่สามารถปิดหรือใส่ 

ปลากินลูกน้ าได้ 
6.4 วิธีก าจัดยุงลายง่าย ๆ ท าได้หลายวิธี 

6.4.1 โดยการฉีดด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือน้ ายาล้างจาน แชมพูหรือสบู่เหลว ใน 
อัตราส่วนน้ ายา 1 ส่วน ต่อน้ า 4 ส่วน แล้วน าไปใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ถูกตัวยุง บริเวณท่ียุงชอบเกาะพัก  
เช่น มุมบ้านหรือเสื้อผ้าที่แขวนไว้ 

6.4.2 กับดักไฟฟ้า แสงไฟจะล่อให้ยุงบินมาสู่กับดัก แล้วก็ถูกกระแสไฟฟ้าซ็อตตาย 
6.4.3 ใช้อุปกรณ์ก าจัดยุงแบบใช้ถ่านไฟฉาย รูปร่าง คล้ายไม้เทนนิส ใช้โบกให้ซี่ลวดถูกตัว 

ยุง ๆ จะถูกไฟซ็อตตาม 
6.4.4 สเปรย์ฉีดยุงกระป๋อง 
6.4.5 นอนกางมุ้ง ป้องกันยุงกัด ห่างไกลจากโรค ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติด 

เชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้มาลาเรีย 
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6.5 การใช้ภูมิปัญญาก าจัดลูกน้ ายุงลายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6.5.1 นวัตกรรมปูนแดง(บ้านข่วง-แม่ตาล) 

  –  การเตรียมก้อนปูนท าโดยอัตราส่วนปูนแดง 4 กิโลกรัม ต่อ น้ าขิง 1/2 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน ปั้น
ให้เป็นลูกกลม ๆ ขนาดเท่าลูกปิงปองน าปูนแดงที่ปั้นเสร็จแล้วมาตากแดดอย่างน้อย 3 วัน 
  –  วิธีการใช้งานใส่ก้อนปูนแดงลงไปในโอ่งน้ า หรือภาชะใส่น าปูนแดง 1 ก้อน ปริมาณ 40 กรัม ต่อ 
น้ าปริมาตร 200 ลิตร 
  –  ประสิทธิภาพ : เมื่อใส่ปูนแดงลงไปในโอ่งแล้ว ปูนแดงจะค่อยละลายอย่างช้า ๆ และลอยขึ้นฉาบ
ผิวน้ าท าให้ลูกน้ าเจาะผ่านขึ้นไปหายใจไม่ได้ ขณะที่ตัวยุงลายก็ไม่สามารถวางไข่ลงน้ าได้ และขณะ  เดียวกันไข่ 
ยุงลายที่อยู่ในน้ าก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เนื่องจากสภาพน้ ามีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของ
ลูกน้ ายุงลายโดยปูนรุ่นหนึ่งจะมีอายุราว 3 เดือน พอครบก็เปลี่ยนน้ าแล้วใส่ปูนแดง ลงไปใหม่อีก 
  6.5.2 ปูนแดงฆ่าลูกน้ ายุงลาย 
  –  สุกัญญา เติมกระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ลุงเขว้า ท าโดยน าปูนแดงที่เอาไว้ใช้กิน
หมาก หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ให้น าปูนแดงมาผสมกับน้ าเปล่าสัดส่วน คือ ปูนแดง 40 กรัม    ต่อน้ าประมาณ 
200 ลิตร น ามาปั้นเป็นก้อนกลม ๆ เท่าลูกมะนาว แล้วน าไปใส่ในน้ าอุปโภคได้เลย ยกตัวอย่าง น้ า 1 โอ่งมังกรขนาด
เล็กก็ใส่ปูนแดง 2 ก้อน สาเหตุที่ปูนแดงสามารถฆ่าลูกน้ ายุงลายได้ เพราะว่าปูนแดงมีฤทธิ์เป็นด่าง เมื่อน าไปใส่ในน้ า
แล้วจะท าให้ไข่ยุงลายฝ่อ และฆ่าลูกน้ ายุงลายให้ตายได้ หลักการท างานจะคล้ายกับทรายอะเบท แต่ปูนแดงไม่ใช่
สารเคมี และมีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ 1 เดือน ไม่ท าให้น้ าเน่าเสียแต่อย่างใดแม้จะเผลอน ามาดื่มก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย เพราะก็จะคล้ายกับน้ าด่าง แต่ควรน ามาใช้กับน้ าอุปโภคมากกว่าบริโภค 
  6.5.3 โครงการปูนแดง ภูมิปัญญาไทยช่วยก าจัดลูกน้ ายุงลาย ปีงบประมาณ 2561 
  –  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ขิง ปูนแดง ผ้าขาว การเริ่มกิจกรรมจัดท าปูนแดง (บดขิงค้ันขิงผสม
กับปูนแดง ปั้นเป็นก้อน ตากให้แห้ง 2-3 วัน ตัดผ้าขาวห่อปูนแดงก้อนที่เตรียมไว้)  เปิดรับสมัครครัวเรือนที่สนใจ
ทดลองใช้ปูนแดง หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน ๆ ละ ประมาณ 4 คน จ านวน 7 หมู่บ้าน 
  –  ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการท ากิจกรรมการใช้ปูนแดงก าจัดลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ อัตราส่วนที่
ใช้ไม่แน่นอน ท าให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ควบคุมลูกน้ ายุงลาย และก้อนปูนแดงที่ปั้น ขนาดเล็ก
เกินไป ท าให้ต้องใช้หลายก้อน ต่อ 1 ภาชนะใส่น้ า  
  6.5.4 ผลของรูปแบบการใช้ปูนแดงตากแห้งในการควบคุม ลูกน้ ายุงลายในภาชนะน้ าใช้โอ่งมังกรใน
บ้าน 
  การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของรูปแบบการใช้ปูนแดง ตากแห้งในการควบคุมลูกน้ ายุงลายในภาชนะ
น้ าใช้โอ่งมังกร ในบ้านเป็นการวิจัยเชิงทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดออกแบบการวิจัยที่วัดหลังการ
ทดลองเท่านั้น โดยมีกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ปูนแดง
ตากแห้ง ในการควบคุมลูกน้ าายุงลายในในภาชนะน้ าาใช้โอ่งมังกร ในบ้านกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นในพื้นท่ี ต าบลไทยชนะศึก เพื่อเป็นพ้ืนที่ทดลอง และสุ่มหมู่บ้านที่ทดลอง บ้านที่ท าการทดลองจ านวน 18 หลัง 
ชุดทดลอง 1 ชุด ประกอบด้วยกลุ่มควบคุม ไม่ใส่ผงปูนตากแห้ง กลุ่มทดลองที่ 1 ใส่ปูนแดงตากแห้ง จ านวน 1 กลุ่ม 
ทดลองท่ี 2 ใส่ปูนแดงตากแห้ง จ านวน 2 ก้อน นับลูกน้ ายุงลายทุก 2 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิติเชิงอนุมานโดยสถิติ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าเฉลี่ยจ านวนลูกน้ ายุงลายสูงที่สุดในกลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ย= 172.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 65.68) 
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รองลงมา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยจ าานวนลูกน้ ายุงลายในกลุ่มทดลองท่ี 2 (ค่าเฉลี่ย= 146.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
76.76) และกลุ่มทดลองที่ 1 (ค่าเฉลี่ย= 133.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 167.84) ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ านวนลูกน้ ายุงลาย ในกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 
พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยจ านวนลูกน้ ายุงลายไม่แตกต่างกันและให้พิจารณาทางเลือกอ่ืน โดยเฉพาะการควบคุม
ลูกน้ ายุงลายวิธีธรรมชาติ ทางกายภาพและชีวภาพ ด้วย 3 ป. คือ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือ
ของประชาชนในการเป็น เจ้าของในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
  6.5.5 ความพึงพอใจการใช้ปูนแดงก าจัดลูกน้ ายุงลายของประชาชนบ้านน้ าก้อเศษ หมู่ที่ 10 ต าบล
น้ าก้อ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และความพึงพอใจของการใช้ปูนแดงก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ใช้ปูนแดงก าจัดลูกน้ ายุงลาย จ านวน 119 คน 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับปูนแดงก าจัดลูกน้ ายุงลาย อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 94.12 และมีความพึงพอใจการใช้ปูนแดงก าจัดลูกน้่ายุงลายอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 

7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 อาสาสมัครสาธารณสุขของต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร น า Pink ball แจกจ่ายให้ 

ประชาชนในพื้นท่ีเป็นทางเลือกในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย เสริมจากการรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชน 

8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองประสิทธิภาพของ Pink ball พบว่า สามารถฆ่าลูกน้ ายุงลายระยะ  

1-2 ได้ในเวลา 2 วัน (ภาชนะทดลองมี ลูกน้ ายุงลายหลากหลายระยะ) เท่ากับสูตรมาตรฐาน 
 8.2 การทดลองประสิทธิภาพซ้ าครั้งท่ี 2 น า Pink ball ทดลองซ้ ากับลูกน้ ายุงลายระยะ 1-2 ผลการทดลอง
ยืนยันการฆ่าลูกน้ ายุงลายได้ 

9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
9.1 การมีข้อมูลเดิมและปัญหาหรืออุปสรรคจากชุมชนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงาน 
9.2 การยอมรับของชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนเดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลงานท าให้ ผลงานที่ถูก 

พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถยอมรับเพื่อการน าไปใช้ได้เป็นอย่างดีจากค าชม อาทิเช่น “ลูกกลม และสีสวย” “มีกลิ่น
หอมน่าใช้”  

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
10.1 พัฒนาการทดลองให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
10.2 พัฒนาสูตรที่ได้จากการผสมสารสกัดสมุนไพรในครัวเรือนอ่ืน ๆ เช่น ขิง กระชาย ใบกระเพา ฯลฯ 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถท าใช้เองในระดับครัวเรือน 

11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 11.1 การตวง/วัดสารสกัด ต้องมีอัตราส่วนที่คงท่ีเพ่ือให้ผลงานสามารถน าไปใช้ได้จริง  
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11.2 สมุนไพรที่มีมีลักษณะแห้งอาจจะต้องใช้ส่วนผสมของตัวท าละลายซึ่งจะส่งผลต่อการขึ้นรูป/ปั้นก้อน
ของชิ้นงาน  
 11.3 การท าแห้งที่อาศัยแสงแดด ซึ่งมีผลกระทบเมื่อสภาพอากาศชื้น หรือฝนตก ท าให้ชิ้นงานไม่แห้งตามที่
ก าหนดไว้อาจจะต้องตากท้ิงไว้จนแห้งสนิทก่อนจะไปใช้ 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 การพัฒนาสูตร Pink ball ครั้งนี้ประยุกต์มาจากค าแนะน าของชุมชนที่ท าใช้อยู่ ประกอบกับการทดลองเพ่ือ
ทดสอบสูตรที่สามารถฆ่าลูกน้ ายุงลายได้ เป็นจ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นผลงานของนักศึกษา อีก 2 ครั้งเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของ Pink ball ในการฆ่าลูกน้ ายุงลาย ก่อนการน าลงกลับไปใช้ในชุมชนพ้ืนที่ 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

หมู่ 10 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   
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เร่ืองที่ 7 
 

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

Developing a model of participation in performance-oriented budget management 
of Ban Khao Kaew Community School Under the Office of Kamphaeng Phet Primary Education Area 1 

สมเกียรติ   ภูสมศรี 
Somkiat Posomsri 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก ่
แบบสอบถาม บันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื ่องมือที่ใช้ ได้แก่ บันทึกการสัมภาษณ์ บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ บันทึกการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 3) เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู  ผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
บันทึกการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินการใช้รูปแบบ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการค านวณ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า การจัดท าแผนงบประมาณ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ก าหนดและค านวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา บุคลากรปฏิบัติงานวางแผน
งบประมาณมีประสบการณ์และความช านาญไม่เพียงพอ สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างและนโยบายการศึกษาที่มีความชัดเจนส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า ได้องค์ประกอบของรูปแบบ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 หลักการ องค์ประกอบ 2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 3 สภาพแวดล้อม องค์ประกอบ 4 ปัจจัย
น าเข้า องค์ประกอบ 5 กระบวนการ องค์ประกอบ 6 ผลผลิต องค์ประกอบ 7 การประเมินผล องค์ประกอบ 8 เง่ือนไขส าคัญสู่
ความส าเร็จ และ การจัดท าคู่มือ มีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า สถานศึกษาน าหลักการมีส่วน
ร่วมไปด าเนินการเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า สถานศึกษาน าหลักการมีส่วนร่วมไป
ใช้ในการด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของท้องถิ่น การปฏิบัติกิจกรรมไดค้รบถว้น 
สมบูรณ์ ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน วิธีการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ /การมีส่วนร่วม/ การบริหาร/งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to (1) To study the condition problems and factors of participation 
in performance- oriented budget management.  Information providers include:  School administrators, Board of 
Basic Education Institutions, Responsible teachers and Student parents.  The research instruments included: 
Questionair, Group discussion log.  The data were statistically analyzed using Frequency distribution, Mean ( x ) , 
Standard Deviation (S.D.) and Data Analysis. (2) To develop a model and manual of participation in performance-
oriented budget management.  Information providers include:  School administrators, Experts, Qualified.  The 
research instruments included:  Interview recording, Workshop recording, Record the seminar based on experts. 
The data were analyzed using Content Analysis.  ( 3)  To try the model of participation in performance- oriented 
budget management. Information providers include: School administrators, Board of Basic Education Institutions, 
Teachers and Student parents. The research instruments included: Interview recording .The data were analyzed 
using Content Analysis. (4) To evaluate the model of participation in performance-oriented budget management. 
Information providers include:  Experts, Qualified, School administrators, Board of Basic Education Institutions, 
Teachers and Student parents.  The research instruments included:  Model evaluation form, Satisfaction 
assessment form. The data were analyzed using Mean ( x ), and Standard Deviation (S.D.). 
 The findings of the study were detailed as follows. 

(1) Study results of the condition problems and factors of participation in performance-oriented budget 
management found that Budget planning, Provide opportunities for stakeholders to express their opinions, 
Determine and calculate the cost of production of educational institutions, Budget planning practitioners have 
insufficient experience and expertise, Educational institutions stipulate clear educational structures and policies 
that affect the effectiveness of supervision, supervision, and follow-up. 

( 2)  Development results of a model and manual of participation in performance- oriented budget 
management found that, There are 8 form elements as follow 1) Principle 2) Objectives 3) Environments 4) Input 
5) Process 6) Products 7) Evaluation 8) Key to sucess and making manual is consistent with the objectives of the 
manual. 

( 3)  Experimental results of the model of participation in performance- oriented budget management 
found that, Educational institutions implement the principle of participation in order to support effective 
performance-oriented budget management. 

(4) Assessment results of the model of participation in performance-oriented budget management found 
that, Educational institutions apply participatory principles to effective performance- based budget management 
in the local context, Complete activities, The suitability of the period of operation, Methods, The activities 
performed in each step correspond to the goals. 
 
 
Keywords : Model Development / Participation / Administration / Performance-oriented budget  
 
 
 
 *โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ความสุขของคนไทยทุกคน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561, หน้า 10)  
 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนในเขตบริการ โดยก าหนดอัตราการรับนักเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตบริการมีความ
แตกต่างในด้านบริบทต่างๆ ค่อนข้างสูง เช่น การอบรมเลี้ยงดูนักเรียนท่ีแตกต่างกัน ฐานะทางครอบครัวที่แตกต่างกันตลอดจนการ
ด าเนินชีวิตของครอบครัวที่แตกต่างกันและยังประสบปัญหาด้านการขาดงบประมาณในการน ามาพัฒนาสถานศึกษาให้มีความทันสมยั
รองรับการจัดการศึกษาและความต้องการของชุมชน งบประมาณที่รับจัดสรรจากส่วนกลางมีจ านวนจ ากัดต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงที่สุด การที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้ดีนั้นจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ให้การสนับสนุนทั้งด้าน
บุคลากรและงบประมาณ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากร สถานศึกษา และอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารงบประมาณมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วอย่างยิ่ง (แผนปฏิบัติ
การโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว, 2564, หน้า 3-4) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เนื่องจากเป็น
วิธีการด าเนินงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีเป้าหมายตามระยะเวลาก าหนดตามบริบท สภาพแวดล้อมของ
องค์การที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให้มีสมรรถนะใน
การแข่งขัน สามารถปรับตัว ด ารงสถานะอยู่ได้อย่างปลอดภัย และให้องค์กรโดยรวมสามารถด ารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม ที่จะท าให้บังเกิดผลสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้วิจัย
จึงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ทั ้งนี ้สถานศึกษาสามารถน ารูปแบบที่พัฒนาขึ ้นไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว                 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
 3. เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการมสี่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน ของโรงเรยีนชุมชนบ้านเขาแก้ว                    
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว                      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอนดังนี ้
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 1.1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถาม 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 
392 คน ปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
    1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
จ านวน 98 คน 
    1. 2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 98 คน 
    1.3 ครูผู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  จ านวน 
98 คน 
    1.4 ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
จ านวน 98 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 196 คน ปี
การศึกษา 2563 ดังนี ้
    2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
จ านวน 49 คน 
    2. 2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 49 คน 
    2.3 ครูผู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 
49 คน 
    2.4 ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
จ านวน 49 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้
    ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก 
    ตอนที่ 2 สภาพการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก 
    ตอนที่ 3 ปัญหาการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) 
    ตอนที่ 4 ปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) 
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสารทีเ่ป็นแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อ
น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคดิในการสรา้งข้อค าถามในการวิจัย 
 2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
 3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งมรีายละเอียด ได้แก่ สถานภาพของผูต้อบ สภาพ ปัญหา และปจัจัยที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วม
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
 4. น าแบบสอบถาม ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการวิจยั ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยการวัดและประเมินผล ด้านการ
บริหารจดัการศึกษาและการมสี่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
ความชัดเจนของการใช้ภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

7. น าแบบสอบถามที่ไดร้ับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาค านวณหาค่า IOC แล้วคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต ่
0.60 ถึง 1.00 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ทุกข้อน ามาใช้ได้ 
 8. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 
 9. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงเรยีนวัดเขารวก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาพิจติร เขต 2 ท่ีไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน และน ามาตรวจสอบ ความเช่ือมั่นของ แบบสอบถามสภาพ เท่ากับ 0.95 แบบสอบถาม
ปัญหา เท่ากับ 0.89 แบบสอบถามปัจจัย เท่ากับ 0.95  
     การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามล าดับดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม เช่น ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง โทรศัพท์ การสร้าง Google Form ให้
ผู้ตอบแบบสอบถาม Online และ ส่งทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ไปถึงผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งในการให้ข้อมูลด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ และขอความอนุเคราะห์ส่งกลับโดยเร็วเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตดิตามแบบสอบถาม
ทางช่องทางต่างๆ ได้กลับคืนมาครบทุกฉบับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556, หน้า 100) 
 1.2 การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขา
แก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการสนทนากลุ่ม 
 แหล่งข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม ในการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 6 คน 
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 4 คน 
   3. ครูผู้รับผิดชอบ ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 จ านวน 6 คน 
   4. ผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 จ านวน 2 คน 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดได้มาเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม โดยส่งหนังสือและประเด็นในการสนทนา
กลุ่มให้ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มด้วยตนเอง 
 2. ด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม ในวันที่ 27 มกราคม 2564   เวลา 08.30 น. -16.30 น.เป็นต้นไป  ณ  ห้อง
ประชุมเกียรติยศ  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ตามกรอบเนื้อหาและประเด็นค าถามที่ก าหนดโดยด าเนินการดังนี้ โดยผู้วิจัยน าเสนอ
สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหา และปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นในการสนทนากลุ่มใน
ด้านสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ให้ผู้ร่วมการสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและ ผู้วิจัยสรุปผลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่ม  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขา
แก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขา
แก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
  2.1 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1 
  2.1.1 ศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
วิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ 
   2.1.1.1 ศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเรจ็ 
โดยการวิเคราะห์เอกสาร มดีังนี้ 
  แหล่งข้อมูล 
   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของ
สถานศึกษาที่ประสบผลส าเรจ็ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 2. โรงเรียนบ้านขารวก อ าเภอตะพานหิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 3. โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2  

สถานศึกษาเหล่านี้ได้รับรางวัลได้แก่โรงเรียนผ่านการทดสอบ (O-NET) รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
พัฒนาการ รางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง รางวัล MOE AWARDS 
ดีเด่น รางวัลโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม รางวัลต้นแบบโรงเรียนในฝัน รางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น รางวัล
โรงเรียนผ่านการประเมิน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัล
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ระดับดีเด่น รางวัลชนะเลิศโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ รางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมโรงพักจ าลองในสถานศึกษา และโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบน าสู่การปฏิบัติ จากการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ 1) แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (แผน 4 ปี)  2) แผนปฏิบัติการ (แผน 1 ปี) ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ  3) รายงาน การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองหรือรอบสาม  4) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563 5)  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา  6) แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลของสถานศึกษา 7) เอกสารประเภทแผ่นพับ 
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานของสถานศึกษา 8)  เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผูป้กครอง 
9) บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี ้
    1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารของแต่ละสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา 2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 3. วิเคราะห์เอกสารของแต่
ละสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ โดยวิเคราะห์ตาม
แบบบันทึกผลการวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่
ประสบผลส าเร็จที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
    4. ผู้วิจัยสรุปการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาในเอกสารตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 
   2.1.1.2 ศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน ของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเรจ็ โดยการ
สัมภาษณ์   
  แหล่งข้อมูล 
   ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ ได้แก่
ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 3 คน  
   โดยมีเกณฑ์ในการเลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
    1. เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับดีมาก โดยใช้เกณฑ์การประเมินในกลุ่มตัวช้ีวัดพื้นฐาน 
    2. เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หรือเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ 
    3. เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จเป็นเลิศในด้านการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
   การสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
    1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ของสถานศึกษา 
    2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
    3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
สถานศึกษา 
    4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความถูกต้องและน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
   
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ตามล าดับดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2. ผู้วิจัยส่งแบบสมัภาษณ์ให้ผูส้ัมภาษณล์่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบแนว
ค าถามและเตรียมการตอบ 
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 3. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ และจดบันทึก 
    4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาได้ประเด็น เงื่อนไขส าคัญสู่ความส าเร็จ 
  2.1.2 ยกร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
โดยวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ 
   2.1.2.1 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร โดยวิเคราะห์เอกสาร 
   วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ดังนี้ 
    1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ สังเคราะห์เนื้อหา 
ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสารแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน     
 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการศึกษาจาก เอกสารแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
     1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานดังต่อไปนี้ 
      1.3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบน ามาก าหนดกรอบ
ขององค์ประกอบ  
      1.3.2 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อน าไปก าหนดกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลต่อไป 
    2.1.2.2 ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยสัมภาษณ์ 
   แหล่งข้อมูล 
    ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานโดยเป็นนักวิชาการที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
จ านวน 5 คน ดังนี้  
    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างและนโยบาย (Structured Interview Form) ส าหรับใช้
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  ด าเนินการสร้างดังนี้ 
    1. น าผลการสังเคราะห์เนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการ
ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
    2. สร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างและนโยบาย มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยก าหนดประเด็น
ค าถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
    ส่วนท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
    ส่วนท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ด าเนินการสัมภาษณ์ในรูปแบบ ออนไลน์ ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่นัดหมาย โดยบันทึกการสัมภาษณ์
และบันทึกเสียง 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บันทึกลงในตารางบันทึกข้อมูลตามแนวความคิดของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน 
จ าแนกข้อมูลการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ 
    2. วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบเทียบเคียงองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ที่สังเคราะห์ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการยกร่างรูปแบบตามองค์ประกอบ
ต่อไป 
   2.1.2.3 ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   แหล่งข้อมูล 
   ผู้ให้ข้อมูลในการจัดท าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 21 คน ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 1 คน 
    2. ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขึ้นไปและมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 คน 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนดีเด่นหรือโรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียน ต้นแบบหรือโรงเรียน
ในฝันที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 10 คน 
    4. ครูในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนดีเด่นหรือโรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนใน
ฝันท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 4 คน 
    5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 3 คน 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยส่งหนังสือและประเด็น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผ่านช่องทาง Online และน าไปส่งผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง 
    2. การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
08.30 น. -16.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้ 
    3. ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการศึกษารูปแบบสถานศึกษาที่บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของ
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ 
            4. ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจัดท าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาโดยร่วมกันเสนอน าเสนอประเด็น และแสดงความคิดเห็น  
    5. ผู้วิจัยสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อน าไปตรวจสอบ
คุณภาพร่างรูปแบบ ต่อไป 
   2.1.2.4 ตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
  แหล่งข้อมูล 
  ผู้เช่ียวชาญในการให้ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เป็นผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
   1. ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 2 คน 
   2. ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มีวุฒิการ ศึกษาในระดับปริญญาเอกและ
มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์สอนในการบริหารงานงบประมาณสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน 2 คน 
   3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการเช่ียวชาญหรือจบการบริหารในระดับ
ปริญญาเอก และมีความรู้ความสามารถในด้านการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จ านวน 4 คน 
   4. ครูสายผู้สอนในสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
และมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 1 คน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
โดยส่งหนังสือและประเด็นในการประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ โดยผ่านช่องทาง Online และน าไปส่งผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 
   2. ด าเนินการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ในระบบออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. -16.30 
น. โดยให้ผู้ร่วมสัมมนาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ปรับแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ  
   3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมสั มมนา
เกี่ยวกับร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
   4. ผู้วิจัยสรุปคิดเห็นของผู้ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อให้ได้รูปแบบ
การบริหารงบประมาณ ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าเสนอเพื่อประเมินคุณภาพในข้ันต่อไป 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในขั้นนี้มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และปรับแก้ไขรูปแบบการมีส่วนร่วม
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ที่ได้รับการเสนอ แนะจากผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมสัมมนา 
    2.1.2.5 ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้าน
เขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช้แบบประเมิน 
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   แหล่งข้อมูล 
   ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 18 
คน ประกอบด้วย 
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 
2 คน 
   2. ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงานงบประมาณที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์
สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์สอนในการบริหารงานงบประมาณสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 2 คน 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 14 คน   
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบประเมิน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก 
   ตอนท่ี 2 การประเมินด้าน ความถูกต้อง และความเหมาะสม 
ของแบบประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด 
   การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างข้อค าถามในการวิจัย 
   2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
   3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
4. น าแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยวัดและประเมินผล ด้านการบริหาร
จัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความชัดเจนของการใช้ภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน  
  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาค านวณ หาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ทุกข้อน ามาใช้ได้ 
   6. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ โรงเรียนวัดเขารวก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
2 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน และน ามาตรวจสอบ ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยท าหนังสืออขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบประเมิน 
   2. ผู้วิจัยส่งข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาร่างรูปแบบว่ามี ความถูกต้อง และความเหมาะสม  พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ และส่ง
แบบสอบถามกลุ่มสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหาร โทรศัพท์ การสร้าง Google Form ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
Online และ แอพพลิเคช่ันไลน์ ไปถึงผู้ตอบแบบสอบถาม 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ความถูกต้อง และความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 100) 
  ส าหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 แสดงว่าสามารถยอมรับได้ 
 2.2 การจัดท าคู่มือ การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขา
แก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
  2.2.1 ร่างคู่มือ การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้าน
เขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการใช้
ผู้เชี่ยวชาญในข้อท่ี 2.1.2.3    
   แหล่งข้อมูล 
   ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    ผู้ให้ข้อมูลในการจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 21 คน ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 1 คน 
    2. ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
ขึ้นไปและมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 คน 
    3. ผู้บริหารสถานศกึษาที่เป็นโรงเรียนดีเด่นหรือโรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียน ต้นแบบหรือโรงเรียน
ในฝันที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 10 คน 
    4. ครูในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนดีเด่นหรือโรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนใน
ฝันท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 4 คน 
    5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 3 คน 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดได้มาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยส่งหนังสือ
และประเด็น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
    2. การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 
08.30 น. -16.30 น. เป็นต้นไป ดังนี้ 
     2.1 ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการศึกษารูปแบบสถานศึกษาที่บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร 
     2.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันจัดท าร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสถานศึกษาโดยร่วมกันน าเสนอประเด็น และแสดงความคิดเห็น 
    3. ผู้วิจัยสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้จัดท าคู่มือ การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อ
น าไปตรวจสอบคุณภาพ ต่อไป 
  2.2.2 ตรวจสอบ คู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชน
บ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช้แบบประเมิน ด้วยการใช้ผู้เช่ียวชาญ
ในข้อที่ 2.1.2.4 
   แหล่งข้อมูล 
   ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 18 คน ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน 2 คน 
    2. ผู้เ ช่ียวชาญด้านการบริหารงานงบประมาณที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมี
ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์สอนในการบริหารงานงบประมาณสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จ านวน 2 คน 
    3. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือผู้บรหิารสถานศึกษาหรือครผูู้สอน
ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 14 คน    
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก 
    ตอนท่ี 2 การประเมินด้านความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบประเมินรปูแบบการมีสว่นรว่ม
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด 
   การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน เพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างข้อค าถามในการวิจัย 
   2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
   3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ ประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
  4. น าแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยวัดและประเมินผล ด้านการบริหาร
จัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความชัดเจนของการใช้ภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาค านวณ หาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ทุกข้อน ามาใช้ได้ 
   6. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
       7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ โรงเรียนวัดเขารวก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน และน ามาตรวจสอบ ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
    1. ผู้วิจัยท าหนังสืออขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ผู้เช่ียวชาญในการตอบแบบ
ประเมิน 
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   2. ผู้วิจัยส่งข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการร่างแบบคู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาร่างแบบประเมิน ตรวจแก้ไข ความเหมาะสมพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะ และส่งซองเปล่าติด
แสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปผู้เช่ียวชาญไปพร้อมกันด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ส่งแบบประเมินคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ 
และด าเนินการด้วยตนเอง 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า
ร้อยละ 
    2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
   วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (บุญชม ศรีสะอาด , 
2556, หน้า 100) 
 ส าหรับคู่มือการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่มีค่าเฉลี่ย 3.50  ข้ึนไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าสามารถยอมรับได้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชน
บ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 การทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยการสัมภาษณ์  
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ทดลองโดยการน าคู่มือและรูปแบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ไปใช้ในปีการศึกษา 2564 
  ขอบเขตของแหล่งข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 23 คน ประกอบด้วย1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 1 คน 2. ผู้เช่ียวชาญด้านการสัมภาษณ์ 
จ านวน 2 คน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 คน 5. ครู จ านวน 7 
คน 6. ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 3 คน 7. ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 3 คน  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
  การสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
  สร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ดังนี้ 
    1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานของสถานศึกษา 
    2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
    3. สร้างแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
    4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือเพื่อพิจารณาความถูกต้อง 
    5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
    1. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    2. ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนไปสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
แนวค าถามและเตรียมการตอบ 
    3. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565  
    ระยะที่ 1 ระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
    ระยะที่ 2 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
    4. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้าน 
เขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 จัดสัมมนาประชาพิจารณ์การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชน
บ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช้แบบประเมินการใช้รูปแบบ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  
 
  แหล่งข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 38 คน  ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 1 คน 2. ผู้เช่ี ยวชาญด้านการ
สัมภาษณ์ จ านวน 2 คน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 7 คน 5. ครู 
จ านวน 13 คน 6. ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 3 คน 7. ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 5 คน  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการใช้รูปแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ ตามประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 
  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงาน เพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างข้อค าถามในการวิจัย 
  2. สร้างแบบประเมินการใช้รูปแบบ และแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ รูปแบบการมี
ส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
  3. น าแบบประเมิน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยวัดและประเมินผล 
ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนของการใช้ภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. น าแบบประเมิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิให้ทุกข้อน ามาใช้ได้ 
  5. น าแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. น าแบบประเมินไปทดลองใช้กับ โรงเรียนวัดเขารวก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน และน ามาตรวจสอบได้ความเช่ือมั่น แบบประเมินการใช้รูปแบบเท่ากับ 
0.89 ของแบบประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 0.88 
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                          การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
    1. ผู้วิจัยด าเนินแจกแบบประเมินจากการสัมมนาประชาพิจารณ์ 
    2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. ผู้วิจัยน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เนื้อหา (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 100) 
   การแปลความหมายการประเมินการใช้รูปแบบ ค่าเฉลี่ยมีดังนี้ 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน พบว่า การจัดท าแผน
งบประมาณ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ก าหนดและค านวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา บุคลากร
ปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณมีประสบการณ์และความช านาญไม่เพียงพอ สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างและนโยบาย
การศึกษาท่ีมีความชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า ได้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 หลักการ องค์ประกอบ 2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 3 สภาพแวดล้อม 
องค์ประกอบ 4 ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบ 5 กระบวนการ องค์ประกอบ 6 ผลผลิต องค์ประกอบ 7 การประเมินผล 
องค์ประกอบ 8 เง่ือนไขส าคัญสู่ความส าเร็จ และ การจัดท าคู่มือ มีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า สถานศึกษาน า
หลักการมีส่วนร่วมไปด าเนินการเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า สถานศึกษาน าหลักการมี
ส่วนร่วมไปใช้ในการด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของท้องถิ่น การปฏิ บัติ
กิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน วิธีการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่วางไว ้
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน พบว่า การจัดท าแผน
งบประมาณ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ก าหนดและค านวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา บุคลากร
ปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณมีประสบการณ์และความช านาญไม่เพียงพอ สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างและนโยบาย
การศึกษาที่มีความชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทั้งนี้เป็น เพราะว่า สถานศึกษามีการก าหนด
แนวนโยบายตามมาตรฐานทางการเงินด้านรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
งบประมาณ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน โครงการ ของสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการตลอดจนการจัดท าโครงสร้างการ
มอบหมายงาน แสดงผลการด าเนินงานเพื่อก าหนดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินและรายงานผล มีระยะเวลาในการตรวจสอบ
ที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิรุตต์  เข็มเงิน (2558 หน้า 45) ซึ่งได้กล่าวว่า การบริการทาง
การเงินข้อมูลทางการเงินปีที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานจัดสรรงบประมาณตามแผนโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดท าเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหาร รับรู้และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
โปร่งใส สอดคล้องกับแนวคิดของ สุกัญญา  โฆวิไลกูล (2555 , หน้า 29-30) ซึ่งได้กล่าวว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบระบบเปิด ปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซึ่งจะแตกแยกย่อยให้เห็น
นโยบาย แผนงาน และประสิทธิภาพ วัดได้จากผลิตผลที่บรรลุตามเป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิไลพอน หล้ายสุดทิสัก (2561 หน้า 43 ) ซึ่งได้กล่าวว่า การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง คือ การก าหนดนโยบายตามมาตรฐาน
ทางการเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการตามขั้นตอน รวมถึงการ
ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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        2. ผลการพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า ได้องค์ประกอบของ
รูปแบบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 หลักการ องค์ประกอบ 2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 3 สภาพแวดล้อม 
องค์ประกอบ 4 ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบ 5 กระบวนการ องค์ประกอบ 6 ผลผลิต องค์ประกอบ 7 การประเมินผล 
องค์ประกอบ 8 เง่ือนไขส าคัญสู่ความส าเร็จ และ การจัดท าคู่มือ มีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยการศึกษาแนวปฏิบัติที่ประสบความส าเ ร็จด้วยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ 
ด าเนินการยกร่างรูปแบบโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการตรวจสอบรูปแบบการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญเป็นไปตามขั้นตอน
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมาน  อัศวภูมิ (2556 , หน้า 83-84) ซึ่งได้กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้ออกแบบรูปแบบต้องรู้ว่าจะออกแบบรูปแบบการ
ด าเนินงานนี้ข้ึนมา เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยทั่วไปจะพัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดผลดีอย่างใดอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ เชน  หมั่นเขตกิจ (2556) ซึ่งได้กล่าวว่า การศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบ องค์ประกอบด้านการวางแผนพัฒนาครูใหม่ เป็นการวางแผนพัฒนาครูใหม่ เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การวาง
โครงสร้างงานและบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนันทา  แก้วสุข (2558 , หน้า 4) ซึ่งได้กล่าวว่า 
องค์ประกอบของรูปแบบจากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ โดยการสังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีชา  ช้างขวัญยืน และคนอื่นๆ (2559 , หน้า 128-134) ซึ่ง
ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของคู่มือแบบต่างๆ ดังนี้ องค์ประกอบของคู่มือครู ช้ีแจงในการใช้คู่มือ โดยครอบคลุม วัตถุประสงค์ 
ความรู้พื้นฐานและค าแนะน าของคู่มือ เนื้อหาสาระที่จะสอน ประกอบด้วยค าอธิบายและอาจมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจท่ีกระจ่าง 
 3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พบว่า สถานศึกษาน า
หลักการมีส่วนร่วมไปด าเนินการเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผล ท าให้เกิดการความร่วมมือของภาครัฐ นักเรียน 
ชุมชน ครอบครัวโดยเป็นคณะท างาน การด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ ตามภารกิจที่ก าหนดร่วมกันได้อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อรทัย ก๊กผล (2559 หน้า 17-19) ซึ่งได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกใน
ตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกัน
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจ
ดังกล่าว สามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ จรัส อติวิทยาภรณ์ (2558 หน้า 262 – 263) ซึ่งได้กล่าว
ว่า กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา การวางแผนด าเนินงาน การลงทุนและปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
การหาแนวทางแก้ไข และสอดคล้องแนวคิดของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2558 หน้า 44-45) ซึ่งได้กล่าวว่า กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมได้ 8 ประการ คือ การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมช่ืนชมผลส าเร็จ 
 4. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่ งเน้นผลงาน พบว่า สถานศึกษาน าหลักการมี
ส่วนร่วมไปใช้ในการด าเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของท้องถิ่น การปฏิบัติ
กิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน วิธีการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับ
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้าน
เขาแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ มีความเป็น
ระบบตาม วัตถุประสงค์ หลักการ ของการพัฒนารูปแบบ ตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากการศึกษา สภาพ 
ปัญหา ปัจจัย และการสร้างรูปแบบอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบรูปแบบ และประเมินรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กวี  วงศ์พุฒ (2556, หน้า 36) ซึ่งได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ส าคัญการ ประเมินสภาวะ
แวดล้อม (Environment) โดยค านึงถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดท างบประมาณ รวมถึงการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้วยการประเมินและการจัดท าแผนโครงการ (Evaluation & Planning Projects) ในการท าการประเมินและจัดท า
แผนโครงการ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 
  1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  1.1 ควรเลือกรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จากการวิจัยครั้งนี้น าไปใช้เพื่อการวางแผนการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการงบประมาณ  
  1.2 ควรก าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  
                2.  สถานศึกษาควรด าเนินการดังนี้ 
   2.1 ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาทุกฝ่ายก าหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
งบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษา 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดประชุมช้ีแจงแนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ให้คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับรู้และเข้าใจแนวนโยบาย 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป มีดังต่อไปนี้ 
  1. ควรท าการวิจัยการพัฒนากลยุทธ์หรือระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ในครั้งต่อไป เพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. ควรท าการวิจัยเพื่อติดตามผลการน ารูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการบริหารงบประมาณ ต่อไป 
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เร่ืองที่ 9 
 
ชื่อหน่วยงาน  
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก   นายสุริยา  ปราณี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านแม่ลาด 

 นายสุระศักดิ์  แก้วสียา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 
 นางสาวกาญจนา  กังพิสดาร ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
 ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ผศ.ดร.ธารทิพย์ ขัวนา ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน 
 มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง 
โทรศัพท ์: 085-7453696   
E-mail address : suriya15092520@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน  รูปแบบการบริหารและจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
          โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
  
 2. ที่มาและความส าคัญของผลงาน  
 สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมพ้ืนฐานที่เปนจุดเริ่มตนของการปลูกฝงความรู  ทัศนคติ และ
พฤติกรรม 
ในทุกดาน มีหนาที่พัฒนาเด็กวัยเรียนใหเติบโตเปนผูใหญที่มีศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
คุณภาพ เนื่องจากสถานศึกษาเปนศูนยรวมของเด็กในชุมชนที่มาจากครอบครัวที่ตางกัน จึงเปนปจจัยส าคัญ
ที่กอใหเกิดปัญหาโรคตางๆ เมื่อนักเรียนคนใดคนหนึ่งเจ็บปวยดวยโรคติดตอ และมาเขาเรียนในสถานศึกษาจึง
มีโอกาสที่จะแพรกระจายเชื้อโรคไปสูนักเรียนคนอ่ืนๆ ไดจากการเลน การใกลชิด และท ากิจกรรมรวมกัน 
สถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ส าคัญมากตอการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคหรืออาจเปรียบไดวาสถานศึกษาเป
น Shelter ส าหรับนักเรียนที่ตองค านึง และใหความส าคัญกับเรื่องดังกลาวเปนอันดับแรก ภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ยังไมมีวัคซีนทีป่องกันโรคและไมมียารักษาโดยตรง จ าเปนอยางยิ่งที่
สถานศึกษาตองเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว ที่จะมีผลกระทบอยาง
มากตอระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สิ่งส าคัญที่สุดในช
วงระยะเวลาตอจากนี้ไป ทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และบุคลากรของสถานศึกษา ตองปรับตัวกับการ
ใชชีวิตวิถีใหม “New Normal” เนนการปฏิบัติภายใตมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19  
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อยางเครงครัดเพ่ือใหสถานศึกษาเปน สถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค (Department of Health, 2020)  

การบริหารและจัดการองค์กร ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับทันกับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่คน มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริหารงาน โครงสร้างขององค์กร หน่วยงานใหม่ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึง
นวัตกรรมใหม่ที่เป็นองค์ประกอบสนับสนุนในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จและในปัจจุบันมีการค านึงถึง
สภาวะสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการต้องมีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารควรต้อง
ค านึงถึงผลได้ผลเสียอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมประกอบกับการบริหารงานเป็นส าคัญ (นพดล สุวรรณสุนทร, 
2555) 
  การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้น
ไปที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านความรู้ นวัตกรรมการสอนและเทคนิควิธีการ
การจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการท างานอย่างมืออาชีพ เกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของครูในการจัดการ
เรียนการสอน โดย PLC มีองค์ประกอบส าคัญในบริบทสถานศึกษา กล่าวคือ ต้องเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ของสมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือปัญหาเดียวกัน มีการบูรณาการ การท างานเข้าด้วยกัน แบบร่วมมือ
ร่วมใจและมีส านึกร่วมรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน ซึ่งการ PLC ที่ดีนั้นจะต้องมีผู้น าวงซึ่ง
อาจจะเป็นผู้บริหาร หรือครูที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ใช้ค าถามน าเพ่ือให้ผู้ร่วมวงทุกคนมีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการพูดคุยนั้นพูดถึงผู้เรียนเป็นหลักมีการสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริม
พลังบวกให้กับครูท าให้ครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยว มีกัลยาณมิตรในวิชาชีพ ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนกลายเป็น
วัฒนธรรมของการท างาน ครูผู้สอน เกิดการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น (ไพผกา ผิวด า, 2564) 
  ดังนั้นรูปแบบของการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนเพ่ือการ
พัฒนาความสามารถในตัวบุคคลของนักเรียนโดยครูมีเทคนิครูปแบบการเรียนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือรู้จุดแข็ง
และจุดอ่อนของผู้เรียนสิ่งนี้จะช่วยให้ครูพัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างนวัตกรรม
การสอน การประเมินผลการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนความแตกต่างการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพ่ือรองรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องของการ
พัฒนาทักษะของนักเรียนศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติงานโดยการ
หันหน้าเข้าหากันการสื่อสารเสมือนและใช้รูปแบบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือความยั่งยืนของการพัฒนา
วิชาชีพ อย่างไรก็ตามการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คาดหวังให้ครูพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงเป็นอันดับแรก ดังนั้นการพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จึงต้อง
พัฒนาครูให้มีแนวทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือและกล
ยุทธ์การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกเป็นผู้ที่แนะน า
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (วิจารณ์  
พานิช, 2555 : 16-21) 
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 การจัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19 จากบทเรียนต่างประเทศสู่การจัดการเรียนรู้
ของไทยถือเป็นการถอดบทเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในต่างประเทศโดยประเทศ ไทย
สามารถน ามาบูรณาการและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพในวิกฤติการณ์โควิด 19 ให้สอดคล้องกับการมีวิสัยทัศน์ ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น า 
ร่วมการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุนชุมชน โดยการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์โควิด 19 (ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน์, 2563) การจัดการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนโดยมุ่งเน้น
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท า (Active Leaning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่
ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท า
กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การ
เขียนการอภิปรายกับเพ่ือนๆ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
การเรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง 
ได้แก่ การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่าแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นจริงและ
สามารถเพ่ิมการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอ่ืน ๆ 
 จากสภาพปัญหาตามที่กล่าวมา ผู้รายงานมีความสนใจในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็น
ระบบมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญและมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน น าพาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แบบ
มีส่วนร่วม ผู้น าองค์กรมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน า ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหา ส่งเสริมและ
พัฒนางานบริหารทั้ง 4 งานอย่างต่อเนื่อง และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลต่อ
คุณภาพของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ เครือข่ายทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
  3.1.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา การบริหารและจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
ในศตวรรษท่ี 21  ปีการศึกษา 2564 
  3.1.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารและจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2564 
 3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  3.2.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารและจัดการที่ดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
  3.2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษา 
  3.3.3 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
  3.3.4 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
  3.3.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 แนวคิด การพัฒนาการบริหารและจัดการสถานศึกษาสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มุ่งเน้นด้านนโยบายการบริหารตามหลักการกระจายอ านาจและการบริหารจัดการ ตามหลัก PDCA และภาวะ
ผู้น าแห่งการเรียนรู้ ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษา พัฒนาทั้งสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูและพัฒนาผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน โดยมีเป้ าหมายเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ หากมี
การพัฒนาและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติอย่างจริงจังจึงเป็นแนวทางส าคัญ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในด้านที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) 
 

ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  
กระบวนการ PDCA การบริหารงาน 4 งาน 

ภายใต้สถานการณ์โควิด 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

1.P-Plan  
คือ การวางแผน ตาม
เป้าหมาย ตัวชี้วัด การ
เตรียมความพร้อม 
ซักซ้อมความเข้าใจ  
ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ขั้นที่ 1 
- ประชุมวีดีโอ คอนเฟอเร็นซ์
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
กลยุทธ์ ตามนโยบายของสพฐ
ความปลอดภัยในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  
ขั้นที่ 2 
- ประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม
วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษา SAR  
และคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์โควิด สพฐ. 
- การแต่งตั้งคณะท างาน และ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ 
ขั้นที่ 3 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นที่ 1 
- ประชุมเพ่ือก าหนด
เป้าหมายแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 
ขั้นที่ 2 
- ประชุมก าหนดบทบาท
กิจกรรมเปิดใจ  แต่งตัง้
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
ขั้นที่ 3 
- จัดท าแผนขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่ ก าหนดชั่วโมง 
เวลา  
การนิเทศ การบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 

ด้านนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับการพฒันา
คุณภาพให้สูงขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
ด้านครู 
- ร้อยละ 85  ของครู 
ได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ด้านสถานศึกษา 
- ร้อยละ 85 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจการมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษา 
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กระบวนการ PDCA การบริหารงาน 4 งาน 
ภายใต้สถานการณ์โควิด 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

2.D-Do  
คือการปฏิบัติตาม
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่แก้ปัญหาได้ 
เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริง 
 

ขั้นที ่1 
- ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อติดตาม
การท างานแบบเป็นทีม ซักซ้อม
ความเข้าใจ ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน  
 
ขั้นที่ 2 
- ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรม
กรรมการ โดยมีทีมอ านวยการ 
ทีมสนับสนุน ทีมประสานงาน
และมีการประเมินผล สรุปผล  
ขั้นที่ 3 
- ประเมินผล สรุปกิจกรรม ให้
ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควร 
ถอดบทเรียน 
- รายงานผล บันทึกผล 
จัดท าจดหมายข่าว ส่งหลักฐาน 
ผลงาน ลงในเว็บไซต์โรงเรียน 
กลุ่มไลน์ระดับโรงเรียน  
กลุ่มโรงเรียนระดับเครือข่าย 
ทางการศึกษา  
กลุ่มไลน์ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
กลุ่มไลน์ระดับศึกษาธิการจังหวัด  
และกลุ่มไลน์ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

ขั้นที่ 1 
- ประชุม PLC จ านวน 3 
ครั้งต่อ 1 สัปดาห์  
ชั่วโมงท่ี 1 ระบุปัญหา 
ชั่วโมงท่ี 2 ลงมือ
แก้ปัญหา 
ชั่วโมงท่ี 3 สรุปปัญหา 
การบันทึกผล PLC มี
ดังนี้ 
1) ระบุปัญหาและสาเหตุ 
2) วิเคราะห์ปัญหา 
ล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 
3) ระดมความคิด วิธีการ
แก้ปัญหา รายบุคคล  
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
4) ทดลอง ลงมือปฏิบัติ 
5) สรุปผล  
6) สะท้อนผล 
ความส าเร็จ 
ระดับชั้นเรียน ระดับสาย
ชั้น และระดับช่วงชั้น  
ขั้นที่ 2 ท าซ้ าเป็นวงรอบ 
รวมระยะเวลา 4 
สัปดาห์ 
- สรุปผล บันทึกผล AAR 
ถอดบทเรียน  สะท้อน
ผลระดับโรงเรียน  
ขั้นที่ 3 
- ออกแบบกิจกรรมเสริม
ทักษะ 3R*8C 
- น าไปทดลองซ้ า โดย
วิธีการเดิม 

ด้านนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนไดรั้บการจดั
กิจกรรมเพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ และคุณลกัษณะ
ท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพสอดคลอ้งและ
ครบถว้นตามหลกัสูตร 
 
 
ด้านครู 
- ร้อยละ 85 ของครู 
มีความรู้ ความเขา้ใจ
การออกแบบการเรียนรู้
การปฏิบติัจริง 
ด้านสถานศึกษา 
- ร้อยละ 90 ของ
ผูบ้ริหารมอบหมายงาน 
ก ากบัดูแล 
และการมีส่วนร่วม 

3.C-Cherk  
คือ การตรวจสอบ 
ผลลัพธ์เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
วิเคราะห์เงื่อนไขแห่ง

ขั้นที ่1 
- ประชุม เพื่อน าผลการรายงาน
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  

ขั้นที่ 1 
- ประชุม PLC เพ่ือหา
รูปแบบ วิธีการ ที่
เหมาะสมที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาการสอนครู 
นักเรียน ห้องเรียน 

- ร้อยละ 85 ของ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหาของ
นกัเรียน 
 



กระบวนการ PDCA การบริหารงาน 4 งาน 
ภายใต้สถานการณ์โควิด 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

ความส าเร็จและจุดที่ควร
พัฒนา 
 

- วางแผนก าหนดแนวทางให้การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องตามความ
ต้องการเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 2 
 - ลงมือปฏิบัติและการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
ประเมินผล และสะท้อนผล 
ขั้นที่ 3 
- ก ากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- ประเมินผล รายงานผล ถอด
บทเรียน 

โรงเรียน ชุมชนมีส่วน
ร่วม 
ขั้นที่ 2 
- ก าหดนขนาดระดับ
ของ PLC กลุ่มเก่ง ปาน
กลาง อ่อน ทั้งแบบ 
Onsite และ Online 
ฯลฯ เพ่ือความปลอดภัย
ตามความเหมาะสม 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
บันทึกพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.A-Act 
 คือ การปรับปรุง 
การด าเนินงาน โดยการ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 
ประชุม อบรม สัมมนา 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างมาตรฐานยกระดับ
คุณภาพงานให้สูงขึ้น 

ขั้นที่ 1 
- จัดท ารายงานผลการดาเนิน
โครงการเมื่อสิ้นงบประมาณ 
ขั้นที่ 2 
- น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  
ขั้นที่ 3  
- น าข้อเสนอแนะ ปรับปรุง  
ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น าผลที่ส าเร็จ และจุดควร
พัฒนามา ก าหนดประเด็นท้าทาย
ของผู้บริหาร และคณะครู 
- เผยแพร่ผลงาน น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ระดับเครือข่าย และ
ระดับชาติ 
 

ขั้นที่ 1 
- จัดท ารายงานผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สิ้นปีการศึกษา 
ขั้นที่ 2 
- น าเสนอรูปแบบ 
วิธีการ 
ผลงาน สื่อ นวัตกรรมที่
ใช้แก้ปัญหานักเรียน 
- จัดท าประเด็นท้าทาย 
ขั้นที่ 3 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
เครือข่าย และระดับชาติ 
จัดการประกวดผลงาน สื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
- น าผลงานไปจดัท ามุมต่าง 
ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู ้
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธส์ู่
สาธารณะ ทางเว็บไซต ์
กระดานข่าว YouTube, 
Line, Facebook อื่น ๆ 

ด้านนักเรียน 
- นักเรียนร้อยละ 85 
ผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหา 
- นักเรียนร้อยละ 85 มี
การเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง 
 
ด้านคร ู
- ครูร้อยละ 80 มีสื่อ 
นวัตกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ PLC เพ่ือ
แก้ปัญหา 
ด้านสถานศึกษา  
- ร้อยละ 90 มีการนิเทศ
ภายในแบบกัลยาณมิตร 
บริหารและจัดการที่ดี 
- ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ด้านสถานศึกษา  
 5.1.1 สถานศึกษามีการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานการณ์โควิด 19 สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศแบบมีส่วนร่วม 
 5.1.2 สถานศึกษาได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ห้องเรียนคุณภาพของ สพฐ. 
  5.1.3 สถานศึกษาได้พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
 5.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
  5.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
รูปแบบ 4S 3S Model 
  5.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการในการออกแบบ และการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
สถานศึกษา 
  5.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาการบริหารงานทั้ง 
4 งาน สู่การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ และเป็นยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถานศึกษา  
 5.3 ด้านครูผู้สอน  
 5.3.1 ครูผู้สอนได้ปรับวิธีการเรียนรู้ เปลี่ยนวิธีการสอน ครูเป็นโค้ช (Coaching) 
 5.3.2 ครูมีนวัตกรรมการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
 5.3.3 ครูพัฒนาเอง ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
 5.4 ด้านนักเรียน 
 5.4.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 5.4.2 นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา มีความสุข และปลอดภัยในการมาเรียน 
 5.4.3 นักเรียนมีความเป็นผู้สามารถน าพิธีกรรมทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของชุมชน 
 5.5 ด้านชุมชน 
 5.5.1 มีการพัฒนากลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนในพ้ืนที่บริการโดยใช้รูปแบบ Online และแบบ 
Onsite และอ่ืน ๆ 
 5.5.2 ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ
สถานศึกษาระดมทรัพยากรเพ่ือการลงทุน และการศึกษา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่ออาหารกล่างวันนักเรียน 
 5.5.3 มีครูพ่ีเลี้ยงและอาสาสมัครการศึกษาประจ าหมู่บ้าน (อกศม.) เพ่ือน านักเรียนที่ตกหล่นกลับเข้า
มาเรียนในระบบของเขตพ้ืนที่บริการ   
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ลักษณะส าคัญ รูปแบบการบริหารและจัดการที่ดี ตามวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) อย่างมีคุณภาพและเป็น
ระบบ ครูมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ห้องเรียนออกแบบและบริหารจัดการ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ รูปแบบ “4S 
3S Model” 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ครู และนักเรียน ของระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 16 
โรงเรียน เครือข่ายระดับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้นแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ จ านวน 38 
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่าย ห้องเรียนดิจิทัล ต้นแบบ จ านวน 37 
โรงเรียน รวมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประชุมเพื่อก าหนด

ปัญหา PLC  
ถอดบทเรียน 

ส าเร็จ 
ไม่ส าเร็จ 

ประชุมเพื่อมอบ
นโยบาย จุดเน้น 

ลงมือปฏิบัติ 
แก้ปัญหา 

Check 

Do 

Plan 

Act 

แผนขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

การบริหาร
และจัดการที่

ดี 

แผนพัฒนา
คุณการศึกษา 

หลักสูตร
สถานศึกษา 

Smart Student 

ชุมชน 

รายงาน 
SAR 

รูปแบบ 4S 3S Model 

Smart Director Smart Teacher 

Smart 

Classroom 

Skill+3R*8C 
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8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้   
 การศึกษารูปแบบการบริหารและจัดการที่ดี ตามวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) อย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ครูมี
คุณภาพอย่างมืออาชีพ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ห้องเรียนออกแบบและบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ผลการทดลอง 
สรุปผล ผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีการป้องกัน เฝ้าระวังและ
การปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวด 

9.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของครูและนักเรียน  
 9.3 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 
 9.4 การมีอุดมการณ์ความเป็นครู มีศรัทธาต่อวิชาชีพ มีจิตบริหาร อุทิศเวลา และมีทักษะในด้านวัต
กรรม  
 9.5 พ้ืนฐานทางครอบครัวของนักเรียน และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด ี 
 9.6 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 การจัดการอบรม ขยายผล การสร้างเครือข่าย ชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งวิชาชีพและห้องเรียน
คุณภาพให้เป็นไปในรูปแบบตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ นโยบาย ความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และชุมชน 
 10.2 การประชาสัมพันธ์ น าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็น
ที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการศึกษา 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

11.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) การแพร่ระบาดเพ่ิมมากข้ึน 
11.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา บ่อยครั้ง ท าให้พัฒนา แก้ปัญหา ไม่ต่อเนื่อง  

 11.3 ผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 11.4 การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นครู ให้กับครูที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และครูที่มาบรรจุ
ใหม่ 
 11.5 การส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลนักเรียนตกหล่น กลับเข้ามาเรียนในระบบ
การศึกษา 
 11.6 กระบวนการ PLC ต้องลงมือปฏิบัติจริง ผลเกิดขึ้นจริง แก้ปัญหาได้จริง ผลลัพธ์ตอบโจทย์
ปัญหา 
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/         
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 12.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับโรงเรียน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ จ านวน 4 ครั้งต่อ
เดือน โดยการทดลอง อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น จ านวน 24 ครั้ง 
 12.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง การน าเสนอ
ประเด็นปัญหาส่งต่อประเด็นท้ายทาย รูปแบบกรณีศึกษา กิจกรรมเสริมนอกเวลา และโครงการ 
 12.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ติดตามการด าเนินการงานการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน จ านวน 4 ครั้ง  จ านวน 38 โรงเรียน การสร้าง
เครือข่าย PLC ต้นแบบของสถานศึกษา ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ. 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สถานศึกษา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การประชุมออนไลน์ PLC ผ่านโปรแกรม Zoom แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินการโครงการ 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สถานศึกษา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร การประชุมออนไลน์ PLC ผ่านโปรแกรม Zoom น าเสนอแนวทาง รูปแบบ การจัดท า VTR การ
ประกัน คุภาพระดับห้องเรียน ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ. 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สถานศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร การประชุม
ออนไลน์ PLC ผ่านโปรแกรม Zoom เพ่ือเตรียมความพร้อมการน าเสนอวิสัยทัศน์สถานศึกษาตามนโยบาย 
สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ได้รับการอนุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศึกษานิเทศก์ มารวมสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การ
พัฒนาครูแกนน า การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ระดับห้องเรียน ห้องเรียนคุณภาพ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และรูปแบบการจัดท า VTR การประกันคุภาพระดับห้องเรียน ห้องเรียนคุณภาพ สพฐ. 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถ่ายท า VTR การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ห้องเรียน
คุณภาพ สพฐ. โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานจาก สพฐ. และมหาวิทยาลัยศิลปากร มาสัมภาษณ์เชิงลึกตรวจ
เอกสาร ประเมินการจัดการเรียนรู้แบบสภาพจริง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ครูแกนน า 
ห้องเรียนต้นแบบ 
 12.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work Shop ออนไลน์ PLC ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 9 มิถุนายน 
2565 การบริหารและจัดการ นวัตกรรม และเทคโนลยี สู่ห้องเรียนดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 12.5 อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการการ
มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 (เกณฑใหม่) จันวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18  ตุลาคม 2563 รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เชิงปฏิบัติการ 

8) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่ 2 ครั้ง การน าเสนอผลการ
ปฏิบัติที่ดี การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 
Practice 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม  2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ของชมรมผู้บริหารสถานศึกษา     
ว.18 ร่วมกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายสหสามัคคี ร่วมกับ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ครูผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ  
  
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้  
 - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.กพ.2 จ านวน 5 โรงเรียน 
 - โรงเรียนเครือข่ายสหสามัคคี สพป.กพ.2 จ านวน 7 โรงเรียน 
 - โรงเรียนเครือข่าย สพป.มค.1 จ านวน 1 โรงเรียน 
 - โรงเรียนเครือข่าย สพป.มค. จ านวน 1 โรงเรียน 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.41 จ านวน 1 โรงเรียน 
- โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก จ านวน 1 โรงเรียน 
- เครือข่าย PLC ต้นแบบ จ านวน 38 โรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ร่วมกับ 5 องค์กร ประกอบด้วย สพฐ.,สมศ,สทศ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- เครือข่าย ห้องเรียนดิจิทัล ต้นแบบ จ านวน 37 โรงเรียน รวมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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เร่ืองที่ 10 
 

การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการ
วิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
The Integrated  teaching of subjects to marketing students of KPRU using the project based 
approach with a project obtained from the Faculty's missions of academic service, research, 

and cultural preservation. 
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา 
Assoc. Prof. Dr.Petchara Budseeta 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์
การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม       
และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีด าเนินการ
วิจัยกึ่งทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การ
วิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการ PDCA แหล่งข้อมูลคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  จ านวน 
28 คน ที่ก าลังศึกษารายวิชาการวิจัยตลาด สัมมนาการตลาด การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม และน า
ความรู้จากรายวิชาการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โปรแกรมส าเร็จและการประยุกต์ใช้งานทางการ
ตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง ตรวจสอบหา
ความสอดคล้ององค์ประกอบของวิธีการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติทดสอบที  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ 
การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต โดยใช้แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนด้วย
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ
การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2) ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอน
แบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยน าเข้า คิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
ผลผลิต คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3)นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การบูรณาการการจัดการเรยีนการสอน / วิธีการสอนแบบโครงงาน / การบริการวิชาการ  การวจิัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were: 1) to study students’ academic achievement upon Integrated 
Learning Management of Marketing Subjects employed Project- Based Learning with Academic Services, 
Research, And Arts and Cultural Preservation 2) to study the opinions of students toward Integrated Learning 
Management of Marketing Subjects employed Project- Based Learning with Academic Services, Research, 
And Arts and Cultural Preservation.  3 )  to study the opinions of students on the development of learning 
skills in the 2 1 st century. Quasi- experimental research was used as a research method, consisting of two 
steps included:  1)  Study the students’  academic achievement upon Integrated Learning Management of 
Marketing Subjects employed Project- Based Learning with Academic Services, Research, and bring 
knowledge from product and service development design Success programs and marketing applications 
And Arts and Cultural Preservation by the PDCA process. The data obtained from 29 students, fourth-year, 
studied subjects Market Research, Marketing Seminar, Social and Environmental Marketing in the 1st 
Semester, 2021.  One- Group Pretest-  Posttest Design served as Quasi- Experimental Research.  The 
consistency of the Integrated Learning components was examined using the Index of Consistency (IOC). The 
data were statistically analyzed using T- test, Mean, and Standard Deviation.  2)  Study students’  opinions 
toward the Integrated Learning Management of Marketing Subjects employed Project- Based Learning with 
Academic Services, Research, And Arts and Cultural Preservation on the aspect of Input, Process, and Output 
using questionnaires to collect data.  The data were statistically analyzed by Mean and Standard Deviation. 
The findings revealed that  1) As a result, the implementation of Integrated Learning Management of Marketing 
Subjects employed Project- Based Learning with Academic Services, Research, And Arts and Cultural 
Preservation with the Marketing Students, Business Administration Program, Kamphaeng Phet Rajabhat 
University.  The data analysis showed that the academic achievement result has significantly higher at the 
.01 level.  2)  The student’s opinions toward Integrated Learning Management of  Marketing Subjects employed 
Project- Based Learning with Academic Services, Research, And Arts and Cultural Preservation; In terms of 
input, it indicated that it was appropriate at a high level.  In terms of process, it indicated that it was 
appropriate at the highest level.  In addition, in terms of output, it indicated that it was appropriate, at a 
high level. 3) Students developed 21st-century learning skills at an overall high level. 
 

Keywords : Integrated Learning Management / Project-Based Learning / Academic Services, Research 
/ And Arts and Cultural 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พันธกิจหลักที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นขุมปัญญาของสังคมที่เป็น
พันธกิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาก าลังคนในระดับสูง
ให้กับ สังคม ประเทศชาติ 2) การวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3) การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
โดยใช้วิชาการขั้นสูงเป็นพ้ืนฐาน และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กองกลางส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร, 2563) เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย ดังที่ วิจารณ์  พานิช (2555, หน้า.16)  ได้
กล่าวถึง ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่า สาระวิชามีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject  Matter) 
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ควรเป็น การเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  อีกทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของ
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 (21st 
Century Learning Environment) ประกอบด้วย 1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุน
จากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 2) สนับสนุนทาง
วิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้ง
การบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  3) สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่
ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน และ 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (วิจารณ์  พานิช, 2555, หน้า 6)   
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการตลาดได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาดได้
เรียนในรายวิชา โดย 1) สัมมนาการตลาด: ท าการวิเคราะห์ปัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา 2) 
การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม : น าแนวทางที่ได้จากการสัมมนามาใช้กับการด าเนินงานการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยตลาด คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและอภิปรายผล และน าความรู้จากการศึกษารายวิชา 4) การออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ : ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ ตราผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย 5) โปรแกรมส าเร็จและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด : ปฏิบัติการน าข้อมูลข่าวสารด้าน
การตลาดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสังคม  อีกทั้งสามารถบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยผ่านการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน ท าให้นักศึกษาได้ปฏิบัติโครงงานตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทราบถึงปัญหาในการด าเนินธุรกิจและวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้
สาขาวิชาการตลาดได้เป็นที่ปรึกษางานด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนที่
ผลิตภัณฑ์มีปัญหาด้านการจัดจ าหน่าย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการด าเนินงานด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด ดังนั้นการด าเนินพันธกิจ ของสาขาวิชาการตลาดด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย จึงเป็นพันธกิจที่ท าให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางปัญญา เช่น 
ให้วิเคราะห์สถานการณ์ คิด วิเคราะห์ และตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ประยุกต์ความรู้ 
แนวคิด หลักทฤษฎี เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา มีความรอบรู้ที่จ าเป็นในวิชาชีพ ฝึกทักษะทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝึกให้นักศึกษาพูด เขียน สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์    
การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 3)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning 
Skills for  21st Century)  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการตามกระบวนการของการวิจัยกึ่งทดลอง (รัตนะ บัวสนธ์, 2563, หน้า 42)  
โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 แหล่งข้อมูลการวิจัย   
 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร   
ที่ลงทะเบียนเรียน1) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) สัมมนาการตลาด และ 3) การวิจัยการตลาด ใน
ภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 28 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
            ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนศาสตร์การตลาดกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่   
     2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1) การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 2) การสัมมนา
การตลาด และ 3) การวิจัยการตลาด 
                     2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธีการเรียนการ
สอนแบบโครงงานโดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดกับการบริการวิชาการ การวิจัย
และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่อ ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการและปัจจัยผลผลิต 
      2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสารและด้านการร่วมมือท างาน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ขั้นตอนการใช้ วิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดวิชาโดยวิธีการสอน
แบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
            1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
              2. การพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยใช้
กระบวนการ  PDCA คือ  
                    2.1 การวางแผน (Plan) ร่วมกันของผู้สอนสาขาวิชาการตลาด ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อค้นห้าสภาพปัญหาทางการตลาดที่เกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแผน
การแก้ไขปัญหา 
                    2.2 ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน รายวิชา 1) สัมมนาการตลาด: ท า
การวิเคราะห์ปัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : น าแนวทางท่ี
ได้จากการสัมมนามาใช้กับการด าเนินงานการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบัติ
ตามกระบวนการวิจัยตลาด คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและ
อภิปรายผล รวมทั้งน าความรู้จากศาสตร์วิชา 4) การออกแบบพัฒนาผลติภัณฑ์และบริการ : ปฏิบัติการออกแบบ 
 
 
 

85 



 
 
ผลิตภัณฑ์ โลโก้ ตราผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย 5) โปรแกรมส าเร็จและการ
ประยุกต์ใช้งานทางการตลาด : ปฏิบัติการน าข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและสังคม   
                     2.3  ตรวจสอบผลการบูรณาการ (Check) โดยรายงานผลการวิจัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง สรุป
กิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการศึกษา 
                     2.4  เสนอแนะผลการด าเนินงาน (Action) น าผลจากการด าเนินโครงการครั้งที่ผ่านมามา
ปรับปรุงกิจกรรม  
  3. น าแผนการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้สถานการณ์ที่
เป็นปัญหา แบบฝึกหัด และตารางการเรียนการสอน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
จ านวน 3 คน เพ่ือหาความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 
 4. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนฯ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และได้น าแผนการจัดการเรียนการสอนฯ (มคอ.3) ไปใช้สอนกับนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 1 หมู่เรียน มี 28 คน โดยใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง 
(One-Group Pretest-Posttest Design) แล้วน ามาวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานกับ
การบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (Learning Skills for  21st Century)   
  5. ให้นักศึกษาประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ปจัจยักระบวนการ (Process Evaluation) 
ผลผลิต (Product Evaluation)   
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
             สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถิติทดสอบที (t-test Dependent)  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลความหมายของระดับเหมาะสม และระดับการพัฒนาคือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แสดงดังตารางที่ 1 -2 
ตารางที่  1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการบูรณาการการ 
              จัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการ 
 วิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig 
สอบก่อนเรียน 
 
สอบหลังเรียน 

28 
 

28 

14.50 
 

22.68 

2.728 
 

2.554 

 
-22.039** 

 

 
.000 
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จากตารางที่ 1 แสดงว่าแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการบูร
ณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจัย
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 
 
 
ตารางที่  2  แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาในการน าความรู้ดา้นการตลาดไปใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ 
                 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้ใหก้ับผู้ประกอบการ 
                 ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

กลุ่มท่ี 
 

ชื่องานวิจัยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลการจัดท างานวิจัย 

ดีมาก ดี พอใช้  ปรับ 
ปรุง 

1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ชุมชน
บ้านแปลงสี่ แม่พืช ต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

    

2 การพัฒนาตราสินค้า โลโก้ บรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาด
ออนไลน์ สาหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านไร่
อุดม ต าบลคลองน้าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

    

3 พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ และฉลากสินค้าส าหรับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย บ้าน
คลองด้วน ต าบลคลองน้าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

    

4 พัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ เช่น การออกแบบ
เว็บไซต์ เพจ และfacebook สาหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ต าบลห้วย
ยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

    

5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัด
จ าหน่ายออนไลน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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จากตารางที่ 2 แสดงผลงานวจิัยของนักศึกษาในการน าความรู้ด้านการตลาดไปใชแ้ก้ปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การตลาดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการตลาดไปใช้แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ดังนี้ 
  ระดับ ดีมาก  ร้อยละ   60 
  ระดับ ดี  ร้อยละ   40 
 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์
การตลาด โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการ 
              การจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ  
              การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ความ

เหมาะสม 
ด้านปัจจัยน าเข้า 
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
1.  อ่านเข้าใจชัดเจน 4.07 .60 มาก 
2.  กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 4.14 .70 มาก 
3.  น าไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 4.29 .53 มาก 

รวม 4.16 .45 มาก 
หนังสือและเอกสารอ้างอิง 
1.  รายชื่อหนังสือชัดเจนสามารถค้นได้จริง 4.14 .70 มาก 
2.  จ านวนชุดของเอกสารแต่ละชุดที่จัดให้ 4.14 .70 มาก 
3.  ความเพียงพอของเอกสารอ้างอิง 4.14 .59 มาก 
4.  เนื้อหาชัดเจน ท าความเข้าใจได้ 4.29 .46 มาก 
5. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม 4.21 .56 มาก 
6.  เนื้อหาตรงตามท่ีแจ้งไว้ 4.32 .67 มาก 
7.  ต้องการเอกสารอ่ืนนอกเหนือจากท่ีแนะน าไว้ 4.21 .49 มาก 

รวม 4.20 .35 มาก 
แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล    
1. สถานที่ติดต่อถูกต้อง 4.18 .67 มาก 
2. สามารถนัดหมายได้ง่าย 4.36 .55 มาก 
3. เวลาที่พบสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา 4.11 .56 มาก 
4. การพบแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลท าให้ท่านได้ความรู้ตาม 
   วัตถุประสงค์ของการเรียน 4.32 .47 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ความ

เหมาะสม 
5. วิธีการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล กระตุ้นให้คิด 
    และตัดสนิใจด้วยตนเอง 4.14 .59 มาก 
6. เวลาที่จัดไว้ส าหรับพบแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล 4.29 .46 มาก 

รวม 4.23 .33 มาก 
รวมด้านปัจจัยน าเข้า 4.20 .26 มาก 

ด้านกระบวนการ 
ผู้สอน 
1. กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ 4.14 .35 มาก 
2. กระตุ้นให้เกิดความคิดเพ่ือแก้ปัญหา 4.25 .51 มาก 

3. เชื่อมโยงแนวคิดของผู้เรียน 4.25 .44 มาก 

4. ชี้แนะไปสู่แนวทางแก้ปัญหา 4.29 .53 มาก 

5. เป็นที่ปรึกษาที่ดีของนักศึกษา 4.32 .47 มาก 

6. ให้ความกระจ่างในเนื้อหา 4.18 .54 มาก 

7. มีการเตรียมตัวที่ดี 4.21 .49 มาก 

8. มีความอดทนต่อความไม่รู้ของนักศึกษา 4.21 .49 มาก 

9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา 4.25 .51 มาก 

10. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา 4.29 .53 มาก 

11. ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.25 .44 มาก 

12. การตรงต่อเวลา 4.29 .60 มาก 

รวม 4.24 .26 มาก 

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1. สนใจขอบเขตและหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย 4.29 .53 มาก 
2. รวบรวมข้อมูล ความรู้ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ 
   การเรียนรู้ 4.18 .47 มาก 
3. อ้างอิงแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ 4.18 .54 มาก 
4. ใช้เวลาที่เรียนรู้ด้วยตนเองเหมาะกับคุณภาพของงานที่ 
   น าเสนอ 4.14 .52 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ความ

เหมาะสม 
5. เสนอเรื่องที่เรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม 4.18 .54 มาก 
6. แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้/สามารถมาก น้อยแค่ไหน 4.29 .46 มาก 
7. น าค าติชมจากผู้อื่นมาปรับปรุงตนเอง  4.24 .53 มาก 

รวม 4.20 .35 มาก 
กระบวนการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
1. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 4.25 .51 มาก 
2. อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ 4.29 .53 มาก 
3. ตั้งสมมุติฐาน(คาดเดาค าตอบล่วงหน้า)ได้อย่างเหมาะสม 4.21 .49 มาก 
4. ใช้เหตุผลประกอบการจัดล าดับความส าคัญของสมมุติฐาน 4.32 .54 มาก 
5. ก าหนดแนวทางแสวงหาความรู้เพ่ือตอบสมมุติฐาน 4.25 .44 มาก 
6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ 4.14 .44 มาก 
7. ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างถูกหลักการ... 4.18 .54 มาก 

รวม 4.23 .30 มาก 
กระบวนการท างานกลุ่มของนักศึกษา 
1. กลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นที่น าเสนอ 4.25 .51 มาก 
2. ถ่ายทอดความคิดภายในกลุ่มด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 4.29 .53 มาก 
3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม 4.25 .44 มาก 
4. มีความสามารถแก้ไขความขัดแย้งของกลุ่ม 4.29 .53 มาก 
5. ช่วยกลุ่มให้คิด หรือท างานที่ตรงเป้าหมาย 4.21 .49 มาก 
6. ช่วยสรุปประเด็นได้ตรงตามหัวข้อ 4.29 .60 มาก 
7. เสนอความคิด หรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา 4.18 .47 มาก 
8. รับผิดชอบต่องานที่กลุ่มมอบหมาย 4.36 .67 มาก 
9. มาตรงเวลานัดหมายทุกครั้งในการร่วมกลุ่มกิจกรรม 
   การเรียน 4.29 .53 มาก 

รวม 4.26 .33 มาก 
รวมด้านกระบวนการ 4.23 .27 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ความ

เหมาะสม 
ด้านผลผลิต 
ผลผลิตจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย 
1. เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
    ด้วยตนเอง 4.25 .58 มาก 
2. เกิดการเรียนรู้ที่จะท างานเป็นทีม 4.36 .48 มาก 
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 4.21 .63 มาก 
4. เกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง 4.36 .55 มาก 
5. ได้น าประสบการณ์จากการบริการวิชาการ และวิจัยครั้งนี้ 
    ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.21 .63 มาก 
ผลผลิตจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน 
   ที่ศึกษา 4.29 .60 มาก 
7. เรียนรู้ เข้าใจประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา 4.29 .60 มาก 
8. รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเกี่ยวกับประเพณี  
    วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา   3.93 .66 มาก 
9. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเกี่ยวกับการ 
   สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา 4.07 .66 มาก 
10. มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสืบสานประเพณี  
     วัฒนธรรมที่ศึกษา 4.29 .53 มาก 

รวมด้านผลผลิต 4.22 .34 มาก 
รวมทั้งหมด 4.22 .24 มาก 

 
 ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในภาพรวมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านสามารถจัดอันดับได้ดังนี้ 
  อันดับที่ 1 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.23) 
  อันดับที่ 2 ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างได้ผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.22)   
  อันดับที่ 3 ด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20)   
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 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นอของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Learning Skills for  21st Century) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
              ศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุง 
               ศิลปะวฒันธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for  21st Century)   
 

รายการประเมิน 
x̅ S.D. 

ระดับการ
พัฒนา 

 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 4.25 .58 มาก 
 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 4.36 .57 มาก 
 ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) 4.43 .73 มาก 
 ด้านการสื่อสาร (Communication) 4.39 .62 มาก 
 ด้านการร่วมมือท างาน (Collaboration) 4.29 .65 มาก 

รวมทุกด้าน 4.34 .47 มาก 
 
 จากตารางที ่4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบูรณาการการจัด 
การเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for 21st Century ใน
ภาพรวมเหมาะสมระดับการพัฒนามาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน 
กับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
           1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่เรียนด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน
กับการบริการวิชาการการวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคล้องกับหลักการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนของ วิเศษ  ชิณวงศ์ (2544, หน้า 22-29)  ที่กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างวิชา โดยเชื่อมโยง
หรือรวมศาสตร์ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวเรื่อง (Theme) เดียวกันเป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความ
เข้าใจและในทักษะในศาสตร์หรือความรู้ในวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพ่ือแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้
ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และใกล้เคียงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ 
ปญณิตา ชัยสนิท (2550,หน้า 95-99) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถ     
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ดานการสื่อสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีพัฒนาการทางดานการสื่อสารทั้ง ดาน ความรูและทักษะ 
มีความมั่นใจ กลาพูดและกลา แสดงออก สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการ
ประสานงานกับองคกรฝายสนับสนุน การอบรมทักษะการพูดและการผลิตสื่อประชาสัมพันธอยูในระดับ                
พึงพอใจกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนไดรับรูขาวสารและชองทางการติดตอขอความชวยเหลือ จากองคกรทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน เรียนรูวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสารและไดพัฒนาเครือขาย  ขอมูลขาวสารกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ไดพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553, หน้า 3-4) การจัดการความรูเรื่อง การปฏิบัติที่ดี
ของการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการแกสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการจัดการความรู เรื่อง การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้เรียนไดมีสวนเลือกเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  2. 
การบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการแกสังคมสามารถท าไดโดยการน าผลงานจากการเรียน
การสอนมาพัฒนาตอยอดและน าไปเปนองคความรูในการบริการทางวิชาการแกสังคม และใชการวิจัยควบคูในการ
พัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง อีกทั้งสอดคล้องกับ เพชรา บุดสีทา  (2561, p. 89) พบว่า ผลการศึกษาวิธีการบูร
ณาการระหว่างการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรียนการสอน
การจัดการการตลาด โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน และด าเนินการ   บูรณาการ
ระหว่างการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PDCA พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาการจัดการตลาดของนักศึกษาที่ เรียนจากวิธี วิธีการบูรณาการระหว่างการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรียนการสอนการจัดการการตลาด ก่อนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ PDCA 
คือ 1) การวางแผน (Plan) ร่วมกันของผู้สอนในสาขาวิชาการตลาดชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพ่ือค้นห้าสภาพปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแผนการแก้ ไข
ปัญหา 2) ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน รายวิชาสัมมนาการตลาด: ท าการวิเคราะห์
ปัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา วิชาการตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม : น าแนวทางที่ได้จากการ
สัมมนามาใช้กับการด าเนินงานการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิชาการวิจัยทางการตลาด: ปฏิบัติตาม
กระบวนการวิจัยตลาด คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและอภิปรายผล 
3) ตรวจสอบผลการ บูรณาการ (Check) โดยรายงานผลการวิจัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่
ได้รับจากการศึกษา 4) เสนอแนะผลการด าเนินงาน (Action) น าผลจากการด าเนินโครงการครั้งที่ผ่านมามา
ปรับปรุงกิจกรรม  
 ผู้วิจัยยังเชื่อว่าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน
กับการบริการวิชาการการวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมานี้ มีประสิทธิภาพ
พอที่จะน าไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอนบางรายวิชา และน่าจะขยายผลไปสู่  การจัดการเรียนการสอนทั้ง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาคปฏิบัติ  หรือการเรียนการสอนในสายวิชาชีพต่อไป  มีการจัดล าดับกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนอยู่ตลอดเวลา คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบ
กลุ่มย่อย  และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อันเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหา 
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 รวมทั้งนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินจากเพ่ือน ท าให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเอง และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ   ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของ
ตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด
บูรณาการในการเรียนการสอนและยังสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่ว่า การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคมอีกด้วย 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์
การตลาดรายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาดโดยวิธีการสอนแบบ
โครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23)  และด้านผลผลิต มีความคิดเห็นในภาพรวม สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างได้ผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.22) และ 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for  21st Century)  ในภาพรวมเหมาะสมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.34) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรา บุดสีทา (2561 , หน้า 89)  ท าวิจัยเรื่อง การบูรณาการระหว่าง
การท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรียนการสอนการจัดการ
การตลาด พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
ค่าเฉลี่ยด้านการสอน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้านความเป็นครูในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 และความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) และนักศึกษาเกิดการตระหนักถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผ่านงานประเพณนีบพระเล่นเพลง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนสาขาวิชาการตลาด สามารถน าพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม มาบูรณาการรายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนเดียวกันมาท าการสังเคราะห์
เนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหาที่สามารถจัดการเรียนการสอนไปด้วยกัน รวมทั้ง สังเคราะห์โครงการบริการวิชาการ
ที่สามารถน านักศึกษาเข้าร่วมในบริการวิชาการแก่ชุมชนรวมทั้งการน าประเด็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ทั้งนี้ต้องด าเนินการผ่านกระบวนการวางแผนโดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ผู้สอน ชุมชนและนักศึกษา จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีแก่นักศึกษาและได้ปฏิบัติ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วน     
 2. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนต้องได้รับการเตรียมเป็นอย่างดี เพ่ือจะได้สร้างชุดการเรียน และ
รับบทบาทของผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนที่จะท าให้การเรียนในกลุ่มย่อยไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสามารถที่
จะประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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 3. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ต้องใช้เวลาที่มากพอจึงจะท าให้ขั้นการสอน และขยายขอบเขต
ความรู้ด าเนินไปได้เป็นอย่างดี เวลาที่ใช้ในการเรียนในแต่ละเรื่องของโครงงานสถานการณ์ปัญหา จะต้องใช้
ระยะเวลามากถึง 2 เท่าของการเรียนแบบปกติ อีกทั้งต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปัญหา ด้าน
การสื่อสารและด้านการร่วมมือท างาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรด าเนินการวิจัยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์สาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันโดย
สามารถน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านมาร่วมใช้จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย
และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย 
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เร่ืองที่ 11 
 
ชื่อหน่วยงาน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง  
นายวันเฉลิม พูนใจสม    
นางกนกวรรณ นาคเหล็ก   

 
ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 

ที่มาและความส าคัญ  
 เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking of Universities) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

พัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยไซเบอร์แลป สภาแห่งชาติประเทศสเปน ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างเนื้อหาบนเว็บ ภายใต้หลักการที่เชื่อว่า “เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ (Web 
Publications)” เว็บโอเมตริกซ์เผยแพร่ผลการจัดอันดับผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info 
โดยจะท าการจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 

การจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตี พิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆ จากเว็บภายนอก 
โดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และจ านวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกู
เกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาแต่อย่าง
ใด แต่เป็นเพียงดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต และวัดด้วยดัชนีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย ที่ เรี ยกว่า Bibliometric Indicators หรือมองอีกแง่หนึ่ ง ก็คือวัด
ความสามารถในการเป็น มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-University) 

ส าหรับวิธีการและตัวชี้วัดที่เว็บโอเมตริกซ์ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 
ส่วน (1) VISIBILITY (or IMPACT) 50% หมายถึง Web contents Impact พิจารณาจ านวนของเครือข่าย
ภายนอก (subnets) ที่มีการเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย วัดค่าสูงสุดจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง 
คือ Ahrefs และ Majestic (2) Transparency (or Openness) 10% เป็นการพิจารณาจ านวนของการอ้างอิง
จาก 210 ผู้เขียนที่มีอันดับสูง นับผ่านการค้นหาข้อมูลในส่วนของงานวิชาการผ่าน กูเกิลสกอล่า (Google 
Scholar) (วัดด้วย Google Scholar) (3) EXCELLENCE 15% จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ โดยพิจารณาข้อมูลจาก Scimago อันดับ 10% แรกของบทความที่ได้รับการอา้งถึงมากที่สุด
ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ใน 27 สาขาวิชา เป็นระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ค.ศ. 2016-2020 หรือ พ.ศ. 2559-
2563 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ให้ความส าคัญในทุกประเด็น ทั้งในส่วนของจ านวนบทความทาง
วิชาการท่ีถูกอ้างอิง (Citation) ในนามของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส าคัญส าหรับการ
จัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้รวบรวมแนวทางหรือแนวปฏิบัติส าหรับขับเคลื่อนให้การจัดอันดับ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics และได้รับผลการจัดอันดับที่สูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 1. เพื่อให้ได้กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ Webometrics และรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 

2. เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
 

ขั้นตอนการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 
1. ศึกษาวิธีการและตัวชี้วัดที่เว็บโอเมตริกซ์ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

2. จัดท าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์ เพ่ือใช้ส าหรับติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ของกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์ (Admin)  

3. จัดท าแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะน าวิธีการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลออนไลน์ ให้แก่ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
(Admin) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

4.1 จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 1529/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ 
Webometrics สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 

4.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ไตรมาสละ 2 ครั้ง 
4.3 แนะน าเครื่องมือส าหรับกรอกข้อมูลออนไลน์ตามความรับผิดชอบของ Admin แต่ละ

หน่วยงาน เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานและน าภาพรวมไปสรุปรายงานความก้าวหน้า ระเบียบวาระเพ่ือ
พิจารณา 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกเดือน  

รายการที่ Admin ต้องด าเนินการตรวจสอบ มีดังนี้ 
(1) ติดตาม/ตรวจสอบผลการกรอกแบบฟอร์มผลการด าเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (121 รายการ) สรุปสถิติและรายงาน
ความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

(2) ติดตาม/ตรวจสอบผลการกรอก Majestic Check ตามเกณฑ์เว็บโอเมตริกซ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (มอบหมายให้ Admin ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับผิดชอบตรวจสอบ 2 
โดเมน ส่วน Admin ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว มอบหมายให้รับผิดชอบตรวจสอบ 1 โดเมน) จากนั้น สรุปสถิติและ
รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

(3) ติดตาม/ตรวจสอบผลการตรวจสอบ Backlink 14 หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย และสรุปสถิติในรูปแบบแผนภูมิออนไลน์ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
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(4) ติดตาม/ตรวจสอบผลการกรอกแบบฟอร์มรายการบุคลากรสายวิชาการท่ี

ลงทะเบียน Google Scholar และติดตามความก้าวหน้าของจ านวนบทความ การอ้างอิงใน Google Scholar 
Profile (ผู้รับผิดชอบหลักเป็น Admin ระดับคณะ)  
 5. เผยแพร่แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics และ
รวบรวมสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ 
Webometrics (KM WEBSITE KPRU) ไว้ในเว็บไซต์ https://kpru.ac.th/km-web/  และสร้างกลุ่มแฟนเพจ
เฉพาะกลุ่ม Admin ส าหรับเป็นช่องทางติดต่อประสานงาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

 
ภาพที่ 1 เว็บไซต์โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ 
Webometrics (KM WEBSITE KPRU)  เว็บไซต์ https://kpru.ac.th/km-web/  

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน และสามารถ
ปรับปรุงเว็บไซต์สอดคล้องตามเกณฑ์ของ Webometrics 

2. เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ของ 
Webometrics 

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของแนวปฏิบัติที่ดี 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ webometrics.info ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ทั่วโลก และประเทศต่างๆ ได้ประกาศแจ้งเลื่อนการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก รอบปี 2022 
(ล่าสุด) Ranking Web of Universities ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 2022 เดือนกรกฎาคม ออกไปก่อน เนื่องจากเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ CSIC ถูกโจมตีทางไซเบอร์ คาดว่าจะประกาศผลแบบทางการหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2565  

จากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ webometrics.info ได้ประกาศเกณฑ์การ
ประเมินรอบปัจจุบัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารประเมินของ Webometrics (Second edition 2022 : July 2022)  
ครั้งทีส่องของปี 2022: ข้อมูลเว็บที่รวบรวมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2022 (ปีที่ 19!)  
 

INDICATORS 
ตัวชี้วัด 

MEANING 
ความหมาย 

METHODOLOGY  
ค าอธิบาย 

SOURCE 
แหล่งข้อมลู 

WEIGHT 
น้ าหนัก 

PRESENCE   This indicator has been discontinued  
เกณฑ์นี้ถูกยกเลิกแล้ว  - - 

VISIBILITY 
(or IMPACT) 

Web contents 
Impact 

ปริมาณการ
อ้างอิงข้อมูล 

Number of external networks (subnets) linking to the 

institution's webpages (normalized and then the maximum 

value is chosen) 

จ านวนของเครือข่ายภายนอก (subnets) ที่มีการเชื่อมโยงกลับมา
ยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะพิจารณาจากค่าสูงสุดจาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง (Ahrefs และ Majestic)  

Ahrefs 
Majestic 

50% 

TRANSPARENCY 
(or OPENNESS) 

Top cited 
researchers 

ปริมาณการ
อ้างอิงงานวิจัย 

Number of citations from Top 210 authors (EXCLUDING 

THE FIRST 20) 
See Transparent Ranking for additional info, specially the 
reasons for exclusion for additional info, specially the 
reasons for exclusion 

จ านวนของการอ้างอิงจาก 210 ผู้เขียนที่มีอันดับสูง 

Google 
Scholar 
Profiles 

10% 

EXCELLENCE 
(or SCHOLAR) 

Top cited 
Papers 

จ านวนงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 

Number of papers amongst the top 10% most cited in each 

one of the all 27 disciplines of the full database 
Data for the five year period: 2017-2021 

จ านวนของบทความที่มีการอ้างถึงสูงสุด 10% แรก ใน 27 
สาขาวิชา โดยพิจารณาจากระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ค.ศ. 2017-
2021) หรือ (พ.ศ. 2560-2564) 

Scimago 
 

40% 

ที่มา : http://webometrics.info/ 
July 2022 Edition 2022.2.beta ( ข้อมลู ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2565) 

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ของแนวปฏิบัติที่ดี ไว้ในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 องค์ความรู้ของแนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
 

ตัวชี้วัด ความหมาย ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล น้ าหนัก 
แนวทางพัฒนา 

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ
Webometrics 

PRESENCE -  
This indicator has been 
discontinued 

เกณฑ์นี้ถูกยกเลิกแล้ว 
- - 

- 

VISIBILITY 

(or IMPACT) 
Web 
contents 
Impact 

Number of external networks 
(subnets) linking to the 

institution's webpages 
(normalized and then the 

maximum value is chosen) 

จ านวนของเครือข่ายภายนอก 
(subnets) ที่มีการเชื่อมโยงกลับมา
ยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
พิจารณาจากค่าสูงสุดจาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง (Ahrefs และ 
Majestic)  

Ahrefs 
Majestic 

50% - เผยแพร่เน้ือหา (Content) 
ภายใต้โดเมนเนมของ
มหาวิทยาลัย (kpru.ac.th) ใน
รูปแบบการแชร์ลิงก์ของเนื้อหา
ลงบนเว็บไซต์ท่ีอยู่บนโดเมนเนม
ภายนอก 
- การประชาสัมพันธ์ข้่อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ/
หน่วยงานผ่านทาง Social 
Media เมื่อมีการประชาสัมพันธ์
ควรมีการสร้าง link เพื่อ
เชื่อมโยงกลับไปมาระหว่าง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- การตั้งชื่อ title หรือ 
descriptive metatags ของเว็บ
เพจให้สื่อความหมาย เพื่อช่วยให้
สืบค้นสารสนเทศได้เน้ือหา 
ตรงกับความต้องการ  
- ชื่อไฟล์ทุกชนิดท่ีใช้ ควรตั้งชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษ และสื่อ
ความหมายตรงกับข้อมูลของไฟล์ 
ไม่ต้ังเป็นภาษาอังกฤษ 
คาราโอเกะ เช่น 
sarasontes.html  
เป็นต้น เน่ืองจาก 
Webometrics ให้ความส าคัญใน
ส่วนของการตั้งชื่อหัวข้อข่าวใน
การประชาสัมพันธ์ ซ่ึงส่งผล
โดยตรงต่อคะแนนส่วนน้ีโดยตรง 
- ควรตรวจสอบโดยใช้ keyword 
ของคณะและหน่วยงาน สืบค้น
ผ่าน Google เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการสืบค้น เช่น 
“คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.กพ.” 
“กองพัฒนานักศึกษา มรภ.กพ.” 
หากไม่ขึ้นเป็นล าดับแรก ให้เพ่ิม
ค าสืบค้นท่ีผู้ใช้น่าจะใช้ในการ
สืบค้น 
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ตัวชี้วัด ความหมาย ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล น้ าหนัก 
แนวทางพัฒนา 

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ
Webometrics 

ลงใน meta tag 
   ตัวอย่างการสืบค้น external 
backlink โดยใช้ Google ด้วย
ค าค้น                
    linkdomain:kpru.ac.th -
site:kpru.ac.th 
- ตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ ด้วย 
Majestic และ ahrefs ซ่ึงเป็น
เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ว่า
มี link จากที่ไหนบ้างที่ link มา
หา kpru  สืบค้นจากเว็บไซต์ดังนี้ 
          https://majestic.com 
          https://ahrefs.com 

TRANSPARENCY 
(or 

OPENNESS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Top cited 
researchers 

Number of citations from Top 
210 authors (EXCLUDING THE 

FIRST 20) 
See Transparent Ranking for 
additional info, specially the 
reasons for exclusion for 
additional info, specially the 
reasons for exclusion 

จ านวนของการอ้างอิงจาก 210 
ผู้เขียนที่มอีันดับสูง 
 
 

 

Google 
Scholar 
Profiles 

10% - การเผยแพร่ข้อมูลด้านการวิจัย 
ควรจัดท า Rich files formats 
ด้วย (pdf, doc, docx, ppt) ซ่ึง
จะต้องอยู่ใน format  
ท่ีถูกต้อง และควรมีการก าหนด
เมทาเดตา (Meta data) ให้กับ
เอกสารดิจิตอล (Digital 
Content) ก่อนมีการเผยแพร่สู่
ภายนอก  
- รวบรวมข้อมูล จัดท า Profile 
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
ผลงานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดย
ประกอบด้วยชื่อคน ผลงานทาง
วิชาการย้อนหลัง 5 ปี link ไปยัง
บทคัดย่อหรือเน้ือหาวิจัย  
- ควรผลักดันให้บุคลากรสร้าง 
Google Scholar Citations 
Profiles ส าหรับรวบรวมผลงาน
ทางวิชาการ ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(ข้อดีของการสร้าง Google 
Scholar Citations Profiles 
เป็นช่องทางช่วยตรวจสอบการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง และอ านวยความสะดวก
แก่อาจารย์ในการตรวจสอบ
ผลงานทางวิชาการที่ผู้อื่นอ้างอิง
มายังผลงานของท่าน ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้เพื่อการขอรับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัย ในอนาคตได้ 
ตัวอย่างเช่น  
อ. 1 เขียนบทความ ก แล้ว อ. 2 
(ใน/นอก ม. ก็ได้) เขียนบทความ 
ข ซ่ึงในบทความ ข มีการอ้างอิง

https://majestic.com/
http://www.webometrics.info/en/node/169


ตัวชี้วัด ความหมาย ค าอธิบาย แหล่งข้อมูล น้ าหนัก 
แนวทางพัฒนา 

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ
Webometrics 

มาท่ีบทความ ก (คล้ายๆ กับท่ี
ระบุในบรรณานุกรม ท้าย
เอกสาร) แบบน้ี อ. 1 เอา
หลักฐาน บทความ ก กับ ข 
น ามาเบิกค่าตอบแทน ได้) 
หมายเหต ุข้อมูลนักวิจัยท่ีระบุชื่อ
สถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด
เท่าน้ันท่ีจะถูกน ามาพิจารณา 
ดังน้ันในการสร้าง profile ให้
ระบุชื่อสถาบันการศึกษาท่ีเป็น
ทางการ กล่าวคือ ควรระบุ
หน่วยงานเป็น Kamphaeng 
Phet Rajabhat University 
และใช้ email: @kpru.ac.th 
และเผยแพร่สาธารณะ 
อ่านคู่มือเพิ่มเติม ได้ท่ี 
https://www.kpru.ac.th/km-
web/  
 

EXCELLENCE 
(or SCHOLAR) 

Top cited 
papers 

Number of papers amongst the 
top 10% most cited in each one of 

the all 27 disciplines of the full 
database 
Data for the five year period: 
2017-2021 

จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดย
พิจารณาข้อมลูจาก Scimago 
อันดับ 10% แรกของบทความที่
ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดในกลุ่ม
เนื้อหาเดียวกัน ใน 27 สาขาวิชา 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ค.ศ. 
2017-2021) หรือ (พ.ศ. 2560-
2564) 

Scimago 
 

40% มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการ
ตีพิมพ์ผลงานของอาจารย์ใน
ระดับสูง  
ให้มากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการได้มา
ซ่ึงคะแนนนส่วนน้ีได้จากการ
อ้างอิงตามงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ของ 
SCOPUS และ ISI  
 
(สามารถตรวจสอบผลงาน
ย้อนหลังจาก Scimago ดังลิงค์ 
http://www.scimagojr.com/ 
) 
 

สรุปผลการทดลองใช้   
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) เพื่อแนะน าเครื่องมือส าหรับกรอก
ข้อมูลออนไลน์ตามความรับผิดชอบของ Admin แต่ละหน่วยงาน จากนั้นตรวจสอบผลการด าเนินงานและน า
ภาพรวมไปสรุปรายงานความก้าวหน้า ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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มหาวิทยาลัย ทุกเดือน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว 
เพ่ือให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถกลับไปทบทวนได้ใน
โอกาสต่อไป  

ผลการประเมิน  
ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics จ านวน 30 คน  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เพศ  ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67  

     เพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  
สาขาวิชาที่จบ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
รองลงมา ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ, วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์, บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน
สาขาวิชาละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วนรายการค่าเฉลี่ยต่ าสุดทั้งหมด 2 สาขาวิชาคือ กศ.ม. เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมจ านวนสาขาวิชาละ 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.33  

อายุการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46.67 มีอายุการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี  
รองลงมา อยู่ในช่วง 6-10 ปี ร้อยละ 33.33  
และอายุการปฏิบัติงาน 11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.33  
ส่วนรายการค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 

ระดับความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (2) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และ (3) ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม  

ผลปรากฎว่า ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่วนรวม 
ทั้ง 2 ด้าน มีการแปรผล ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

ส่วนด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม มีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 โดย
มีการแปรผลในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยเห็นว่า ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ มีความพึงพอใจมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
รองลงมาเห็นว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 

สรุป ความพึงพอใจในกิจกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ด้วย Webometrics ภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
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เร่ืองที่ 12 
ชื่อหน่วยงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. นางสาววิรัลพัชร สุรเดช  โทรศัพท์ 0931369252 E-mail address : Wiranphat@esdc.go.th 
2. นางขวัญชนก แสงท่านั่ง  โทรศัพท์ 0834126761 E-mail address : Kwanchanoks@esdc.go.th 
3. นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา  โทรศัพท์ 0634914695  E-mail address : Thidarat_pr@kpru.ac.th 
4. นางสาวปราณี เลิศแก้ว  โทรศัพท์ 0636535424  E-mail address : Pranee_l@kpru.ac.th 
5. นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  โทรศัพท์ 0906196935  E-mail address : Trairong_p@kpru.ac.th 
 
1. ชื่อผลงาน 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้กระบวนการ “จิตศึกษา” 

 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการน า กระบวนการ “จิตศึกษา”             
มาพัฒนาขึ้นเพ่ือมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ และให้คุณค่าความเป็น มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 
โดยไม่ปล่อยให้ผู้เรียนล้มเหลวแม้แต่คนเดียว ที่โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2546 เพ่ือให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็ก ให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาด
ทางด้านอารมณ์และความฉลาดด้านจิตวิญญาณ เริ่มต้นในปี แรก ๆ กระบวนการจิตศึกษาในโรงเรียนล าปลาย
มาศพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมเด็กให้สงบ ผ่อนคลายและให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวก่อนเข้าเรียนในทุกวัน  
หลักจากการด าเนิน กระบวนการจิตศึกษาได้หนึ่งปี พบว่าเด็กทุกคนสงบได้ง่ายขึ้น จิตใจที่สงบก็จะน ามาซึ่ง
การรับฟัง กันได้อย่างลึกซึ้ง เกิดการใคร่ครวญ สามารถรับรู้และเชื่อมโยงกับคนอ่ืนหรือสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 
หลังจากนั้นโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จึงได้พัฒนากระบวนการและกิจกรรมขึ้นมาเป็นล าดับ จนปัจจุบัน    
ได้พบว่าเมื่อครูใช้กระบวนการ จิตศึกษาเพ่ือขัดเกลาเด็ก ในขณะเดียวกัน นั้น ครูก็ได้ขัดเกลาความฉลาด    
ด้านในของตัวเองไปด้วย “จิตศึกษา” จึงกลายเป็นส่วนส าคัญของ โรงเรียนในการพัฒนาครู เพ่ือยกระดับ    
จิตวิญญาณของครูให้มี “หัวใจของความเป็นครู” อย่าง แท้จริง ส่วนในตัวเด็กกระบวนการจิตศึกษาได้ยกระดับ
ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ และความฉลาด ด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมน าสิ่งที่ดีงาม  
เข้าไปสู่จิตใต้ส านึกทั้งยังเป็นการ เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ า เพ่ือให้พร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ (วิเชียร ไชยบัง. 2555) 
 นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมยศานติ์ (2555) กล่าวว่า จิตตปัญญา เป็นส่วนส าคัญของความสุขที่ยั่งยืน เพราะ
คุณสมบัติที่ส าคัญก็คือความสามารถในการปล่อยวางเนื่องจากเข้าใจถึงธรรมชาติของจิตของ เราและสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเราว่าเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไป จึงไม่ต้องยึดติดในความเป็นตัวเราของเรา ซึ่ง เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิด
ความทุกข์ จิตตปัญญาจึงเป็นความสุขในระดับสูง เรื่องของความสุข ของบุคคลจากการพัฒนาจิตจนเกิดจิตต 
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ปัญญานั้นได้มีการศึกษาวิจัยอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมอง โดย
ส่วนใหญ่ของวิธีการพัฒนาจิต ก็ดัดแปลง มาจากศาสตร์ทางตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสมาธิแ ละ
การฝึกสติในพุทธธรรม 

ในปัจจุบันได้น าจิตตปัญญา มาใช้กับการศึกษา จึงนิยมเรียกว่า จิตศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครู
และผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความงอกงามด้านใน หรือ ปัญญาภายใน เช่น การรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด และ
ความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอ่ืนและสิ่งต่างๆ เคารพในความแตกต่างของกันและกัน 
การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทัน
อารมณ์เพ่ือให้รู้ว่าต้องหยุดหรือไปต่อกับสิ่งที่ก าลังเป็นอยู่  การมีสัมมาสมาธิเพ่ือก ากับความเพียรให้การเรียนรู้
หรือการท าภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
ตนเองกับสิ่งต่างๆ นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่ การมีจิตใหญ่มีความรัก ความเมตตามหาศาล เพ่ือการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีความหมายและการอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ 

ทางคณะผู้รับผิดชอบ จึงเล็งเห็นถึงส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม โดยใช้กระบวนการ “จิตศึกษา” 
โดย การเปลี่ยนผู้เรียนจากผู้ไม่รู้สู่ผู้รู้และผู้เป็น ที่เห็นได้จากการมีวิธี คิด จิตส านึกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ
ตอนที่ยังไม่รู้และเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชรที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 14 โรงเรียนกับอีก 1 สาขา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา, โรงเรียนบ้านหนองใหญ่, โรงเรียน
บ้านโนนใหญ่, โรงเรียนบ้านเกศกาสร, โรงเรียนบ้านหนองแดน, โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ, 
โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน, โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา, โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์, โรงเรียนบ้านสุขส าราญ, โรงเรียน
วัดอุเบกขาราม, โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง, โรงเรียนบ้านหนองชะแอน, โรงเรียนบ้านวังบัว และโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

4.1 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
4.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาท้ังหมดเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอน

และการน านวัตกรรม จิตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาและจัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกันอบรมพัฒนาแนวคิด 
จิตศึกษา ให้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมใช้นวัตกรรม จ านวน 14 โรงเรียน และ 1 สาขา  

4.3 อบรมพัฒนาแนวคิด จิตศึกษา ให้แก่ กลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมใช้นวัตกรรม จ านวน 14 โรงเรียน 
และ 1 สาขา 

4.4 คัดเลือกครูแกนน าเข้าอบรมพัฒนาแนวคิดจิตศึกษาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ณ 
โรงเรียน ล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์  

4.5 สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมจิตศึกษาโดยมีโค้ชพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน 

4.6 ทีมโค้ชส่วนกลางและโค้ชพ้ืนที่จัดอบรมหลักสูตร Main course ให้กับครูทุกคนในโรงเรียน        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.7 โรงเรียนด าเนินกิจกรรมน าแนวคิด จิตศึกษา ลงสู่ผู้เรียนทั้งระบบ โดยเริ่มจากการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อเข้าใจถึงแนวคิดและผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
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4.8 มีการนิเทศก ากับติดตามผลการด าเนินงาน หลังการน านวัตกรรม จิตศึกษา โดยทีม ศึกษานิเทศก์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยนเรศวร  

4.9 ทีมโค้ชพื้นที่ร่วมกันทบทวนผลการนิเทศก ากับติดตาม (After Action Review : AAR) ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

4.10 หลังจากใช้นวัตกรรม 1 ปี ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม Open house เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโดยรวม  

4.11 โรงเรียนด าเนินการใช้นวัตกรรมต่อเนื่องในปีที่ 2  
 
 
4.12 มีการนิเทศเพ่ือสอบถามปัญหาอุปสรรคจากการน านวัตกรรมไปใช้  
4.13 ด าเนินการ reskill ให้กับครู และผู้บริหารสถานศึกษา  
4.14 มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน โดยทีม ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร ผู้บริหารและครูแกนน าโรงเรียนต้นแบบ (NODE) การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา  

4.15 หลังจากใช้นวัตกรรม 2 ปี ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม Open house เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานโดยรวม 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 ผู้บริหารเข้าใจครูและผู้เรียนมากข้ึน  
5.2 ครูเข้าใจผู้เรียนมากข้ึนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก

มากขึ้นใน 
5.3 นักเรียนสามารถก ากับตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน  
5.4 ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตรหลาน 

 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

เป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความงอกงามด้านใน หรือ ปัญญาภายใน เช่น การ
รู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอ่ืนและสิ่งต่างๆ เคารพ
ในความแตกต่างของกันและกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจได้
ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์เพ่ือให้รู้ว่าต้องหยุดหรือไปต่อกับสิ่งที่ก าลังเป็นอยู่ การมีสัมมาสมาธิเพ่ือ
ก ากับความเพียรให้การเรียนรู้หรือการท าภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆ นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เก้ือกูลกันอยู่ การมีจิตใหญ่มีความรัก 
ความเมตตามหาศาล เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีความหมายและการอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 

7.1 มีสติ ควบคุมอารมณ์ ก ากับตัวเองได้ 
7.2 ความมีเมตตา กรุณา คุณธรรม จริยธรรม 
7.3 การเคารพต่อตนเอง 
7.4 การมีวินัยในตนเอง 
7.5 ความเข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรม 

 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

8.1 ผลที่เกิดกับครู 
  1) ครูมีแผนการสอนจิตศึกษาบูรณาการกับแผนการสอนเดิม ตลอดปีการศึกษา 

2) ครูมีการใช้แผนจนเกิดผลกับผู้เรียนที่แสดงออกผ่านชิ้นงาน ภาระงานและพฤติกรรมทุก 
สัปดาห์ 

3) มีกระบวนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับความเข้าใจทั้งของตนเองและของ 
โรงเรียน 

4) มีการพัฒนาหน่วยการเรียนและแผนจิตศึกษาใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 
 

8.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน 
1) ผู้เรียนจดจ่อกับสิ่งที่ท าได้จนกิจกรรมชิ้นงาน หรือ ภาระงานส าเร็จ 
2) ผู้เรียนกลับมารู้ตัวได้ด้วยตัวเอง เพ่ืออยู่กับงาน ภาระงานจนส าเร็จ 
3) ผู้เรียนจดจ่อในการฟัง ผู้เรียนเคารพในการฟังโดยไม่พูดแทรกและขออนุญาตก่อนพูดทุก 

ครั้ง 
4) ผู้เรียนเคารพสิทธิ์ผู้อ่ืน เช่น ไม่รบกวนการเรียนรู้ของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดทางร่างกายผู้อ่ืน  

ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน ผู้เรียนแสดงออกถึงการเคารพ โดย การไหว้ทักทาย การยิ้ม 
5) ผู้เรียนบอกความรู้สึกของตนเองและรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ สื่อสารด้วยความเคารพ 

ผู้อื่น เช่น ใช้วาจาสุภาพการกล่าวค าขอบคุณ ไม่ด่วนตัดสิน 
6) ผู้เรียนตรงต่อเวลา โดย ส่งการบ้านเข้าเรียนตรงเวลา มาโรงเรียนตรงเวลา 
7) ผู้เรียนรับผิดชอบตัวเอง โดย มาโรงเรียนสม่ าเสมอ จัดเก็บดูแลของใช้/อุปกรณ์การเรียน 

ของตัวเอง การท าชิ้นงาน/ภาระงานให้ส าเร็จ 
8) ผู้เรียนรับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชนที่อาศัยอยู่ โดย ดูแลความสะอาดห้องเรียน  

อาคารเรียน บริเวณรอบโรงเรียน และอุปกรณ/์สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน 
9) ผู้เรียน สามารถบอกเหตุผลของการตัดสินใจเลือกกระท าทางจริยธรรมได้ 
10) ผู้เรียนสามารถบอกความต้องการและวิธีการน าตนเองไปถึงเป้าหมาย 
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

ปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพโรงเรียน 
แท้จริงเป็นเพราะมีบางอย่างขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง เช่น แบบแผนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในระบบ ทั้งผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
และชุมชน ในที่สุดจะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนไป ดังภาพ 

 

แผนภาพที ่1 แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่เปรียบเทียบระหว่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset 
จุดคานงัดที่ส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ

โรงเรียนให้สูงขึ้น คือการเปลี่ยนโครงสร้าง/ระบบที่ส าคัญ เปลี่ยนวิถีการปฏิบัติต่อกันเพ่ือการเคารพต่อคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของกันและกันด้วย “จิตศึกษา” เปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง/ระบบใน
โรงเรียนจะท าให้พฤติกรรมครูเปลี่ยน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะใหม่ เกิดปัญญาภายในและปัญญาภายนอก 
สนุกในการเรียนรู้อยู่ร่วมกับเพ่ือนและครูได้อย่างมีความสุข ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ท าให้ ครู ผู้เรียน มีวิถีใหม่ 
อุปนิสัยใหม่ ทักษะใหม่ มีแนวปฏิบัติร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 
 10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

ขยายโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ “จิตศึกษา” แก่โรงเรียนใหม่ ในพ้ืนที่ใหม ่จ านวน 10 โรงเรียน จ านวนครู 50 คน บทบาทหน้าที่
คือ พัฒนาตนเองตามกรอบการด าเนินงานของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมตามแผนงาน 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 

11.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
11.2 การย้ายของผู้บริหารและคุณครูในโรงเรียน  
11.3 คุณครูที่บรรจุหรือย้ายมาใหม่  
11.4 คุณครูบางส่วนยังไม่เปิดใจน านวัตกรรมจิตศึกษาไปใช้ 
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12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี 
คณะด าเนินงานเห็นถึงปัญหาต่างๆ ของนักเรียน เช่น ปัญหาทางบ้าน ปัญหาระหว่างผู้บริหารกับครู 

ปัญหาระหว่างครูและผู้เรียน  ปัญหาระหว่างผู้เรียนและผู้เรียน  
จึงได้ศึกษาหาวิธีแก้ปัญหาและได้น าแนวการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ “จิตศึกษา” มาเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการเรียนรู้
จากภายในสู่ภายนอก  

 
ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี 
จากการให้ความรู้ครูแกนน าและผู้บริหาร เกิดปัญหาการน ากระบวนการไปใช้ในโรงเรียนเนื่องจากครู

ในโรงเรียนบางคนยังไม่เข้าใจและยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงการ 
2) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนของตนเอง เพ่ือให้ทราบ

ถึงวิธีการด าเนินงานและการน าไปใช้ โดยจัดท าแผนทุกวันในหนึ่งอาทิตย์ และท าทุกอาทิตย์จนจบการศึกษา 
 
ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี 
การนิเทศติดตามของคณะด าเนินงาน โดยได้ท าข้อตกลงนิเทศติดตามทุกโรงเรียนและทุกโรงเรียนจะ

ได้รับการนิเทศติดตามเดือนละ 1 ครั้ง แต่ในช่วงปีการศึกษา 2564 พบว่า มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
จึงมีการปรับปรุงการนิเทศติดตามของคณะด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

ในช่วงที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรง เป็นรูปแบบออนไลน์ 
 
ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี 
จากการนิเทศติดตามของคณะด าเนินงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนได้จัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ท าให้ครูไม่เข้าใจวิธีจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการ “จิตศึกษา”  
จึงมีการจัดประชุมแนะน าและจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ “จิตศึกษา” เป็นตัวอย่างใน

รูปแบบออนไลน์ 
 
ครั้งที่ 5 ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี 
ก่อนเริ่มการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้ท าการประชุมและนิเทศติดตามเพ่ือเตรียมความ

พร้อมพบว่ามีการโยกย้ายของครูและมีการเพ่ิมของครูบรรจุใหม่ ที่ยังไม่ทราบกระบวนการ 
จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์และออนไซด์เพ่ือให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติแก่ครูที่ย้าย

มาใหม่และครูที่ได้รับบรรจุใหม่ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนและพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ ร่วมกันของครูที่ร่วม
โครงการเดิมอีกด้วย 
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13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
1. โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา  
2. โรงเรียนบ้านโนนใหญ่  
3. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
4. โรงเรียนบ้านเกศกาสร  
5. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
6. โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์  
7. โรงเรียนบ้านวังบัว  
8. โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  
9. โรงเรียนบ้านสุขส าราญ  
10. โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา  
11. โรงเรียนบ้านหนองชะแอน  
12. โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน  
13. โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง  
14. โรงเรียนบ้านหนองแดน  

                14.1 โรงเรียนบา้นหนองแดน สาขา บ้านโละโคะ 
 
14. บรรณานุกรม 
วิเชียร ไชยบัง. (2555). ปาฏิหาริย์การศึกษา ณ โรงเรียนนอกกะลา. พิมพ์ครั้ง ที่ 2. บุรีรัมย์: ส านักพิมพ์ 

โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา. 
ยงยุทธ วงศภ์ริมย์ศานติ์. (2555). การพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร Spirituality Development in  

Organization. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จ ากัด. 
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เร่ืองที่ 13 
 

การสร้างฐานข้อมลู นวัตกรรม และการใช้ประโยชนจ์ากการละเลน่พื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
Creating an innovation database and making use of folk games for the elderly in Kamphaeng Phet 

Province. 
ชื่อผู้แต่ง(ภาษาไทย)*1 

ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภสัสร ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี  
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม ้

ชื่อผู้แต่ง(ภาษาอังกฤษ) 
Asst. Prof. Dr.Phathooramphai Praphatsorn Asst. Prof. Dr.Suphachokchai Nanthasri 

Wanassanan Nutchanart Pimnara Banjong Thanatorn Jangmo 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างฐานข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 

2) เพื่อสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร และ 3) เพื่อประเมินผลการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเล่นพื้นบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน และ
นักวิชาการ จ านวน 6 คน    

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการการละเล่นประเภทท่ีเน้นทักษะด้านการพูด/การ
ร้อง ค่าเฉลี่ย 4.44 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยบริหารร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ค่าเฉลี่ย 4.68 ผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) พบว่า นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร คือ “การแสดงการละเล่น
พื้นบ้าน” โดยเป็นการน ากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน จ านวน 3 กิจกรรมมาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุและมีการประยุกต์ให้มี
ลักษณะเป็นการแสดง โดยการละเล่นพื้นบ้านดังกล่าว คือ 1. ร าโทนพื้นบ้าน ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเฉพาะพื้นที่ต าบลไตรตรึงษ์
เท่านั้น จากการสืบค้นหลักฐานพบว่ามีมาไม่ต่ ากว่า 90 ปี มีลักษณะเหมือนร าวงทั่วไปแต่เนื้อหา ท านองเพลง และค าร้องจะมี
การพูดถึงวิถีชีวิตคนพ้ืนถ่ิน ภูมิศาสตร์ และความเป็นอยู่ 2. ระบ า ก ไก่ มีมาไม่ต่ ากว่า 90 ปี หรือมากกว่า ใช้ตัวอักษร ก ถึง ฮ 
ในการท าเนื้อร้อง คล้ายเพลงพวงมาลัยของภาคกลาง มีการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงในเนื้อเพลง และ 3. ร าคล้องช้าง มี
การเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงในเนื้อเพลงเช่นเดียวกับระบ า ก ไก่ โดยฝ่ายหญิงใช้ผ้าคล้องคอฝ่ายชายขณะร้องและร าบน
เวที โดยสลับกันร้องและร าระหว่างหญิงชาย การละเล่นพ้ืนบ้านมีการถ่ายทอดสูค่นรุ่นหลงัด้วยการบูรณาการให้เข้ากับวิชาการ
เรียนของโรงเรียน และจังหวัดก าแพงเพชรเองก็มีการจัดเวทีให้มีการละเล่นพื้นบ้านด้วยเช่นกัน  นอกจากการถ่ายทอดให้คน
รุ่นหลังแล้วการละเล่นพื้นบ้านดังกล่าวก็มีการน ามาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรและก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม 
“การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน” โดยมีการประยุกต์รูปแบบการละเล่นพื้นบ้านทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว โดยมีการแปลงท่าร า
มาตรฐานให้เป็นท่าเต้นที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกก าลังกาย ฝึกทักษะ สนุกสนาน และเพื่อ
สุขภาพท่ีดี นอกจากน้ียังมีการน าเพลงพื้นบ้านมาปรับใส่เสียงเครื่องดนตรีให้มากขึ้น มีการร้องและบันทึกใหม่ มีการบันทึกเทป
เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล น าส่งและเผยแพร่ให้กับชมรมผู้สูงอายุทุกอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 3) พบว่า ต้นทุนค่าเสียโอกาสของนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรนั้น จาก
การที่ไม่ค่อยได้พบเจอและร่วมพูดคุยกันเนื่องจากไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันได้บ่อยๆ สามารถท าให้
ผู้สูงอายุเสียโอกาสในด้านสุขภาพจิตที่ก่อให้เกิดความสุขทางใจ แต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
ค าส าคัญ :  นวัตกรรม / การละเล่นพ้ืนบ้าน / การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน 
 
 
 
                                                 
1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร Art and Culture center Kamphaeng Phet Rajabhat University 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were as follows: 1) to create a database of folk games for the elderly 

in Kamphaeng Phet Province, 2) to create innovative folk games for the elderly in Kamphaeng Phet Province, 
and 3)  to evaluate the utilization of the innovation of folk games for the elderly in Kamphaeng Phet 
Province.  Performing folk games for the elderly in Kamphaeng Phet Province.  This research has a mixed 
method of conducting research between quantitative research and qualitative research.  The sample was 
the elderly in Muang District.  Kamphaeng Phet Province, 400 people and people involved in performing 
folk games in Kamphaeng Phet Province, namely Kamphaeng Phet Province culture.  village sage and 6 
scholars. 

The results of the research according to objective number 1)  found that the elderly had a need 
for playing games that focused on speaking/singing skills at an average of 4.44 for use in helping to exercise 
the body to be healthy, an average of 4.68.  The research results according to objective number 2)  found 
that as for the innovation of folk games for the elderly in Kamphaeng Phet Province, it is " local play 
performances" , which is the bringing of 3 folk games activities to convey to the elderly and is applied to 
look like performances.  By playing such folk games, namely 1)  Folk dance which will appear in only the 
Trai Tung sub- district only From searching evidence, it has been found that it has been in existence for at 
least 90 years.  It looks like a typical dance, but the content, melody and lyrics will talk about indigenous 
people's way of life, geography, and livelihoods.  2)  Dance K Kai has been around for at least 90 years or 
more.  Use the letters A to H in the lyrics.  similar to the garland song of the central region There is a 
courtship between a man and a woman in the lyrics and 3)  Elephant Dance There is a courtship between 
a man and a woman in the same lyrics as the Kai Kai dance, where the woman uses a cloth around the 
neck of the man while singing and dancing on stage.  by alternating singing and dancing between women 
and men Folk games are passed on to future generations by integrating them into school academics.  And 
Kamphaeng Phet province also has a stage for folk games as well.  In addition to being passed on to the 
next generation, such folk games have also been passed on to the elderly in Kamphaeng Phet Province 
and cause innovation.  “ Folk play performances”  with the application of folk games for all 3 activities 
mentioned above.  By converting the standard dance moves into a dance that is suitable for the elderly. 
The purpose is to exercise, practice skills, have fun and for good health. In addition, folk songs were added 
to the sound of instruments.  There are new vocals and recordings.  There is a tape recording to create a 
database.  Delivered and disseminated to the Elderly Club in every district in Kamphaeng Phet Province. 
The results of the research according to objective number 3)  found that  the opportunity cost of the 
innovation of folk performance performances for the elderly in Muang District Kamphaeng Phet Province 
because they rarely meet and talk to each other because there are not many activities that make the 
elderly come together often.  It can cause the elderly to lose opportunities in mental health that lead to 
happiness. But it is not a problem for the life of the elderly. 
 
Keywords : innovation / folk games / folk performances  
 
 
          *สังกัดของผู้แต่ง (ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศใน ระยะยาวเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งหน่ึงในประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ คือ สังคมสูงวัย  

หนึ่งในความต้องการ 6 ด้านของผู้สูงอายุ คือ ความต้องการด้านสังคม คือ ความต้องการได้รับการ   ยอมรับจาก
ครอบครัวและสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ทางสังคม เนื่องจากจะท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีความส าคัญและเป็นที่
ต้องการของครอบครัว ถ้าผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์กับคนในวัยเดียวกันจะท าให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ มีการดูแลตัวเอง 
และมีความสามารถในการใช้ชีวิตด้วยตนเองได้ดีขึ้น  (Lertchanyarak, Oranuj, 2010, pp. 5) ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรเองก็ได้
ตระหนักถึงปัญหาและความต้องการทางด้านสังคมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน 

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ นอกจากนี้ยังก่อให้ เกิดการ
รวมกลุ่มการท ากิจกรรมที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสร้างความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันตาม
สภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในจังหวัดก าแพงเพชรก็มีการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นที่รู้จักและมีช่ือเสียง 
อาทิ ระบ าก.ไก่ ร าคล้องช้าง และร าวงพื้นบ้าน เป็นต้น ซี่งมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน
ส าหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สงูอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุผ่านการละเล่นพ้ืนบ้านด้วยเช่นกัน   

จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้นจึงเกิดเป็นค าถามการวิจัยครั้งนี้ก็คือนวัตกรรมในการช่วยเหลือการด ารงชีวติ 
(Assisted Living) ท่ีช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเป็นอย่างไร อันจะน าไปสู่การส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีการด ารงชีวิตได้อย่างมีศักยภาพสูงสุดสืบไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพื่อประเมินผลการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเล่นพื้นบ้านใน จ.
ก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ จ านวน 6 คน ได้แก่  
1. นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์ิหรรษา อายุ 66 ปี ที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2. นางจารุวรรณ คงเผ่าพงษ์ อายุ 50 ปี ครูช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวสุขศรี สิทธิ อายุ 65 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. นายสันติ อภัยราช อายุ 74 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม อายุ 56 ปี วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
6. นางสาวปฐมาภรณ์ จริยวิทยานนท์ อายุ 41 ปี วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

ประชากร คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1) ศึกษาความต้องการด้านการละเล่น
พื้นบ้านของผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มที่ 2) ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 50 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2 ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 3 ขอบเขตด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจ จัดหมวดหมู่ และคัดเลือกการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรบัผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความต้องการด้านการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร คือ 
แบบสอบถาม 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการใช้ประโยชน์นวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร  
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

นวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุ
ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

นวัตกรรมในการช่วยเหลือการ
ด ารงชีวิต (Assisted Living) 

ส าหรับผู้สูงอายุที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
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  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาต้นทุนค่าเสียโอกาสจากนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร  คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร คือ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 

โดยแตล่ะวตัถุประสงค์ มีวิธีการศกึษาวิจัยดังนี้ 
การวิจัยย่อยในชุดโครงการวิจัย วิธีการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 

1) การสร้างฐานข้อมูลการละเล่นพื้นบ้าน
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่พ้ืนบ้านใน
จังหวัดก าแพงเพชร อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ 
รวมจ านวน 6 คน  

2) การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
ส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) การส ารวจ 
3) การวิเคราะหเ์นื้อหา 
 

1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่พ้ืนบ้านใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ 
จ านวน 6 คน 
2) ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน 
3) ผลการศึกษาจากวัตถุประสงคข์้อที่ 1 และ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  

3)  ก าร ใ ช้ปร ะ โยชน์ จ ากนวั ตกรรม
การละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
3) การประเมินผล 
 

1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่พ้ืนบ้านใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน  
อสม. และนักวิชาการ จ านวน 6 คน 
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่พ้ืนบ้านใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน  
อสม. และนักวิชาการ จ านวน 6 คน 
3) ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรที่เข้าร่วมกิจกรรม
นวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผูสู้งอายุ 
จ านวน 50 คน 

วิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “การสร้างฐานข้อมูลการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร” 
 การวิจัยเรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจและจัดหมวดหมู่การละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อคัดเลือกการละเล่นพื้นบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร และเพื่อจัดท าฐานข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร  งานวิจัย
เรื่องนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีจ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากเกณฑ์ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่
พื้นบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ เป็นต้น 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น

ก่อนน าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการวัดตามที่ได้นิยามไว้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ และท าการตรวจสอบคุณภาพโดยขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity)  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะค าถามแบบมีการก าหนดโครงสร้างค าถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนท่ี 2 การจัดหมวดหมู่/ประเภทการละเล่นพ้ืนบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร 
  ส่วนท่ี 3 การคัดเลือกการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการไป สัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์มีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา
ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ   
วิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 “การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร”   

การวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร”  เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส ารวจ (Survey) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที ่3.2 แสดงกรอบระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 
1) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรบั
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร    

การสัมภาษณเ์ชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเล่นพ้ืนบ้านในจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ จ านวน 6 
คน 

2)  เ พื่ อ ศึ กษาคว ามต้ อ งก า รด้ าน
การละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

การส ารวจ ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 400 คน 

3)  เพื่ อสร้างนวัตกรรมการละเล่น
พื้นบ้ านส าหรับผู้สู งอายุ ในจังหวัด
ก าแพงเพชร   

การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
 

วิธีด าเนินการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร    
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีจ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากเกณฑ์ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่
พื้นบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ เป็นต้น 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น

ก่อนน าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการวัดตามที่ได้นิยามไว้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ และท าการตรวจสอบคุณภาพโดยขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity)  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะค าถามแบบมีการก าหนดโครงสร้างค าถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนท่ี 2 ปัญหาเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผูสู้งอายุในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประชาสัมพันธ์ 
  ส่วนท่ี 3 แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร    
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการไป สัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์มีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา
ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ   
วิธีด าเนินการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพ่ือศึกษาความต้องการด้านการละเล่นพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
1. ประชากร 

ประชากร คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
   การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น
ขนาดของกลุ่มตัวอยางสามารถค านวณได้จากสูตรที่ไม่ทราบขนาดของกลุ่มตัวอยางของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่า
ความเชื่อมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 สูตรในการค านวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 

สูตร n = P(1 -P)Z2 
         E2 

เมื่อ  n แทน ขนาดตัวอย่าง 
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยท าการสุ่ม .50  
Z แทน ระดับความเช่ือมันท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96  

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ .05)  
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05  
 

แทนค่า  n = (.05)(1 - .5)(1.96) 2  
             (.05) 2  
    = 384.16  

  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน  

การเลือกตัวอย่าง ใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ก่อนน าเครื่องมือไปใช้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ

ความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) หลังจากที่ได้จัดท าแบบสอบถามแล้วเสร็จในเบื้องต้น  ผู้วิจัยได้
น าไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมใน
การใช้ภาษา (Wording)  และความชัดเจน (Clearing) ของค าถาม  
  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณา ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปท าการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try-out) จ านวน 30 ชุด น าผลการทดสอบไปวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยการค านวณตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบาค ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของค าถามที่ได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 จึงจะยอมรับได้ว่ามีความเช่ือมั่น   
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการศึกษา 4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions) มีลักษณะค าถามแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions)  มีลักษณะค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการด้านประเภทของการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุ   

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions)  มีลักษณะค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการด้านประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 4 เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions)  เกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 การวดัค่าตัวแปรและเกณฑ์การให้คะแนน   
   เกณฑ์การวัดและการแปลผล มีการให้คะแนนค าตอบและการแปลความหมายเกี่ยวกับความ
คิดเห็นสามารถแบ่งตามระดับการให้คะแนนดังนี้ 
   ระดับความคิดเห็น     ค่าคะแนน 
   มากที่สุด      5 คะแนน 
   มาก      4 คะแนน 
   ปานกลาง      3 คะแนน 
   น้อย      2 คะแนน 
   น้อยที่สุด      1 คะแนน 
          จากนั้นน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้สามารถแปลความหมายได้ดังนี้      

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง  น้เห็นด้วยน้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามและรอรับกลับ หลังจากกลุ่ม
ตัวอย่างท าเสร็จ  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์  ข้อมูล มีสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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วิธีด าเนินการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) เพ่ือสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร   
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การพรรณนาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาตัวแปร และประเด็น
หลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ    
วิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร” 
 การวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร” เป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยประเมินผล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3.3 แสดงกรอบระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย 
1) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์นวัตกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผูสู้งอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเล่นพ้ืนบ้านใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน  
อสม. และนักวิชาการ จ านวน 6 คน 

2) เพื่อศึกษาต้นทุนค่าเสียโอกาสจาก
นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร   
 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเล่นพ้ืนบ้านใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน  
อสม. และนักวิชาการ จ านวน 6 คน 

3)  เพื่ อประเมินผลการจัดกิจกรรม
นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร  

การประเมินผล  ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรที่เข้าร่วม
กิจกรรมนวตักรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรบั
ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน 

วิธีด าเนินการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีจ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากเกณฑ์ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่
พื้นบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ เป็นต้น 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น
ก่อนน าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการวัดตามที่ได้นิยามไว้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ และท าการตรวจสอบคุณภาพโดยขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity)  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะค าถามแบบมีการก าหนดโครงสร้างค าถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์การละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ การช่วยบริหาร
ร่างกาย การส่งเสริมให้เกิดรักความสามัคคี ส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ การฝึกปฏิญาณไหวพริบ สร้างเสริมในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการไป สัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์มีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา
ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ   
วิธีด าเนินการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพ่ือศึกษาต้นทุนค่าเสียโอกาสจากนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร  
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีจ านวน 6 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากเกณฑ์ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการละเลน่
พื้นบ้านในจังหวัดก าแพงเพชร อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. และนักวิชาการ เป็นต้น 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น
ก่อนน าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับคุณลักษณะของตัวแปรที่ต้องการวัดตามที่ได้นิยามไว้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ และท าการตรวจสอบคุณภาพโดยขอค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity)  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะค าถามแบบมีการก าหนดโครงสร้างค าถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาพ และด้านจิตใจ  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการไป สัมภาษณ์ด้วย
ตนเอง ระหว่างการสัมภาษณ์มีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพ 
 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การพรรณนาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหา
ตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก าหนด คัดสรรข้อมูลที่ ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ   
วิธีด าเนินการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดก าแพงเพชร  

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยประเมินผล โดยมีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้             
1. การจัดกิจกรรมนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ครั้ง  
2. ท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจรรม  
วิธีด าเนินการวิจัย  
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 50 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจาก เกณฑ์คือ เป็น

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร   
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินผลความพึงพอใจ ประกอบด้วยประเด็นการศึกษา 3 ส่วน ดังนี ้
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         ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions) มีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 

(Multiple Choice) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
         ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions)  มีลักษณะค าถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
         ส่วนท่ี 3 เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ได้แก่ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

พบว่า การละเล่นพื้นบ้านในอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร มีระบ าก.ไก่ ร าคล้องช้าง ลิเกป่า ระบ าร้องแก้ ร าวง
พื้นบ้าน ร าแม่ สีร าโทน ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดก าแพงเพชร โดยวิธีการการละเล่นพื้นบ้าน
แต่ละชนิดไม่มีอุปกรณ์ในการเล่น แต่ใช้เป็นการปรบมือในการให้จังหวะและร าโดยไม่จ ากัดท่า ยกตัวอย่างเช่นระบ าก.ไก่คือ
การเอาอักษรภาษาไทยทั้ง 44 ตัวมาร้องแก้กันระหว่างชายกับหญิงในการเล่นเป็นการเล่นในลักษณะของการเกี้ยวพาราสีไม่มี
อุปกรณ์ในการแสดงใช้จังหวะโดยการปรบมือ ร าคล้องช้างมีอุปกรณ์ในการเล่นคือผ้าที่เอาไว้ใช้คล้องคนที่ตนเองชอบโดยชาย
จะไปคล้องผู้หญิงแล้วพามาร า จากน้ันสลบักันผู้หญิงไปคลองผู้ชายเป็นการร าเกี้ยวพาราสกีันแสดงถึงการเลยีนแบบวิถีชีวิตของ
คนในสมัยก่อนคือการไปคล้องช้างมาใช้งาน ซึ่งการละเล่นเหล่านี้ เหมาะส าหรับผู้สูงอายุเพราะมีการเล่นที่ไม่ยากต่อการเล่น 
ไม่มีอุปกรณ์และสนุกสนาน จดจ าได้ง่ายใช้อุปกรณ์น้อย ใช้การปรบมือในการให้จังหวะ และเป็นการเล่นท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังสามารถการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังอยู่ ถ่ายทอดในวิธีของการเรียนการสอน การบูรณาการให้เข้ากับ
วิชาการเรียนของโรงเรียน และจังหวัดก าแพงเพชรยังมีการจัดเวทีให้มีการแสดง  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรนั้นเกิดขึ้นจากการสืบค้นหาปัญหาและ
ความต้องการการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร จนน ามาสู่การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรพบว่า ผู้สูงอายุนั้นเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เช่นการทรงตัว สายตา 
การได้ยิน และการจดจ าเนื้อร้องของการละเล่นพื้นบ้าน และการนับจังหวะ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงขอสรุปได้ว่าแนว
ทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดก าแพงเพชร คือปรับในเรื่องของจังหวะให้มีการเล่นที่ช้าลงกว่าปกติ 
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีร้องเพลงหรือจ าเนื้อร้องไม่ได้ ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการปรบมือแทน และให้ดูคนที่ท าได้เป็นตัวอย่าง 

จากการศึกษาความต้องการการละเล่นพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ความต้องการของผู้สูงอายุ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ด้านประเภทของการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีระดับคิดเห็นโดยรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การละเล่นท่ีเน้นทักษะด้านการ
พูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และการละเล่นที่เน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
การละเล่นที่เน้นทักษะการใช้กล้ามเนื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ความต้องการ ด้านประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างมีระดับคิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ ช่วยบริหารร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และส่งเสริมในด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การส่งเสริมให้เกิด
ความสามัคคีรักหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 

ด้านการสร้างนวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า นวัตกรรมการละเล่น
พื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร คือ “การแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน” โดยเป็นการน ากิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  
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จ านวน 3 กิจกรรมมาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุและมีการประยุกต์ให้มีลักษณะเป็นการแสดง โดยการละเล่นพื้นบ้าน
ดังกล่าว คือ 1) ร าโทนพ้ืนบ้าน ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเฉพาะพื้นท่ีต าบลไตรตรงึษ์เท่าน้ัน จากการสืบค้นหลักฐานแล้วมีมาไมต่่ ากวา่ 
90 ปี มีลักษณะเหมือนร าวงทั่วไป แต่เนื้อหา ท านองเพลง และค าร้องจะมีการพูดถึงวิถีชีวิตคนพ้ืนถ่ิน ภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ 
โดยเลือกมา 5 เพลง จาก 20 เพลง ในการท ากิจรรม 2) ระบ า ก ไก่ มีมาไม่ต่ ากว่า 90 ปี หรือมากกว่า ใช้ตัวอักษร ก ถึง ฮ ใน
การท าเนื้อร้อง คล้ายเพลงพวงมาลัยของภาคกลาง มีการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงในเนื้อเพลง และ 3) ร าคล้องช้าง มีการ
เกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิงในเนื้อเพลงเช่นเดียวกับระบ า ก ไก่ โดยฝ่ายหญิงใช้ผ้าคล้องคอฝ่ายชายขณะร้องและร าในเวที 
โดยสลับกันร้องและร าระหว่างหญิงชาย   

การละเล่นพื้นบ้านดังกล่าวนั้นได้มีการน ามาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร โดยก่อให้เกิดนวัตกรรม
ขึ้นมาใหม่เป็น “การแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน” โดยมีการประยุกต์รูปแบบการละเล่นพ้ืนบ้านโดยมีการแปลงท่าร ามาตรฐานให้
เป็นท่าเต้นที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกก าลังกาย ฝึกทักษะ สนุกนาน และเพื่อสุขภาพอนามัยที่
ดี นอกจากนี้ยังมีการน าเพลงพื้นบ้านมาปรับใส่เสียงเครื่องดนตรีให้มากขึ้น มีการร้องและบันทึกใหม่ มีการบันทึกเทปและส่ง
นวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านให้กับชมรมผู้สูงอายุในแต่ละอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรสามารถน าไปใช้ประโยชน์คือ สามารถ
น าเพลงพ้ืนบ้านไปประยุกต์กับท่าออกก าลังกายได้ ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความสามัคคี และสามารถน าบูรณาการในการเรยีน
การสอน โดยนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรสามารถน าไปใช้ได้หลากหลาย โดยการ
น าไปใช้นั้นจ าเป็นจะต้องค านึงถึงค่าเสียโอกาสทั้ง 5 ด้านอันประอบไป  

1. ด้านเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณ์ พบว่า เด็กรุ่นหลังจะไม่สามารถทราบถึงเรื่องราววิถีชีวิต การค้าขาย ของคนใน
จังหวัดก าแพงเพชรในสมัยก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไร  

2. ด้านสังคม จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านสังคมเป็นในเรื่องของการรวมตัวของผู้สูงอายุ ที่มีอายุรุ่นเดียวกันไม่
สามารถกลับมารวมตัวกันได้เหมือนในสมัยก่อนอาจท าให้ความสุขเลือนหายไป 

3. ด้านวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านวัฒนธรรมเสียโอกาสในเรื่องของการเรียนรู้วิถีชีวิตจากเพลงที่
ร้องในการละเล่นพ้ืนบ้านท่ีกล่าวถึงการแต่งตัว การท าอาชีพ สภาพแวดล้อมในเวลานั้น 

4. ด้านสุขภาพ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านสุขภาพก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเสียโอกาส เพราะเพลงใน
การละเล่นพ้ืนบ้านสามารถน ามาประยุกต์ในการออกก าลังกายได้ 

5. ด้านจิตใจ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในด้านจิตใจจากการไม่ได้พบเจอและร่วมพูดคุยกัน สามารถท าให้เสียโอกาส
ในด้านสุขภาพจิตที่ก่อให้เกิดความสุขทางใจ แต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
ณ วัดวังพระธาตุ ต าบลไตรตรึงษ์ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้สูงอายุ จ านวน 100 คน และได้ท าการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม พบว่า  ความพึงพอใจท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.537 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 1 และความ
เหมาะสมของสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) การสร้างฐานข้อมลูการละเลน่พื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัด ก าแพงเพชร 
การละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะกับผู้สูงอายุ คือ ระบ าก.ไก่ เพราะมีการละเล่นที่ไม่ยากต่อการละเล่น ไม่ มีอุปกรณ์ ใช้

การปรบมือในการให้จังหวะ และเป็นการละเล่นท่ีสนุกสนานและไม่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการละเล่น
ที่ระบุว่า การละเล่น คือ การเล่นเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ เพื่อให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจหลังจากประกอบกิจประจ าวัน และ
การละเล่นในเทศกาลท้องถิ่น (สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชนฯ, ออนไลน์)  
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การละเล่นพื้นบ้านในอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชรยังมีการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังอยู่โดยใช้วิธีของการเรียนการ

สอน การบูรณาการให้เข้ากับวิชาการเรียนของโรงเรียน และจังหวัด ก าแพงเพชรยังมีการจัดเวทีให้มีการแสดง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ทุกภาคส่วนมีการให้ความส าคัญและต้องการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านให้ด ารงอยู่สืบไป   

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) การสร้างนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
นวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร คือ “การแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน” โดยเป็นการ

น ากิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน จ านวน 3 กิจกรรมมาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุและมีการประยุกต์ให้มีลักษณะเป็นการแสดง โดย
การละเล่นพื้นบ้านดังกล่าวได้แก่ ร าโทนพื้นบ้าน ระบ า ก ไก่ และร าคล้องช้าง  โดยมีการประยุกต์รูปแบบการละเล่นพื้นบ้าน
โดยมีการแปลงท่าร ามาตรฐานให้เป็นท่าเต้นที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกก าลังกาย ฝึกทักษะ 
สนุกนาน และเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนี้ยังมีการน าเพลงพื้นบ้านมาปรับใส่เสียงเครื่องดนตรีให้มากข้ึน มีการร้องและ
บันทึกใหม่ มีการบันทึกเทปและน าส่งนวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นฐานข้อมูลให้กับชมรมผู้สูงอายุในแต่ละอ าเภอใน
จังหวัดก าแพงเพชรต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องนวัตกรรมที่ระบุว่า นวัตกรรม มีนิยามอยู่ 3 มิติ คือ ค วามใหม่ 
(Newness) ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and 
Creativity Idea) (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี จ าเนียร และคณะ 
(2563)  เรื่องการใช้สื่อการแสดงพื้นบ้านเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ที่ผลการวิจัยพบว่า การละเล่นพื้นบ้าน
สมัยก่อนส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นสื่อการแสดงพื้นบ้านเพื่อใช้แสดงในโอกาสต่างๆ ซึ่งสื่อการแสดงพื้นบ้านบาง
ประเภทสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนได้ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการละเล่นพืน้บ้านส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร 
นวัตกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุใน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ คือ สามารถ

น าเพลงพ้ืนบ้านไปประยุกต์กับท่าออกก าลังกายได้ ช่วยส่งเสรมิในเรือ่งของความสามัคคี และสามารถน าบูรณาการในการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องประโยชน์ของการละเล่นพ้ืนบา้น ที่ระบุว่า การละเล่นพ้ืนบ้านมปีระโยชน์ดา้นการช่วย
บริหารร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  การส่งเสริมให้เกดิความสามัคครีกัหมู่คณะ และสร้างเสรมิในด้านขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (kannika nanimit, 2013) 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ควรบรรจุนวัตกรรมการแสดงการละเล่น
พื้นบ้านลงไปในแผนงานเพื่อน านวัตกรรมดังกล่าวไปจัดแสดงให้ผูส้งูอายุได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งข้ึน  

2. มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร ควรน านวัตกรรมการแสดงการละเล่นพ้ืนบ้านไปจัด แสดงและจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมตอ่ไป 
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เร่ืองที่ 14  

ชื่อหน่วยงาน 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. นายคมกริช  กลิ่นอาจ 
2. นายสุรเชษฐ  ขอนทอง 
3. นายเจษฎากร ใจแสน 
4. อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ 

 
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1460, 1659, 1458, 1457  โทรสาร    -    
E-mail address  tabiankpru2020@gmail.com 
 
1.ชื่อผลงาน 

ระบบขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ประสานงานและให้บริการ 
การจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี ดังนั้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กั บ
อาจารย์และนักศึกษา และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 
ส่งผลให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางการศึกษาต้องเดินทางเข้ามาติดต่อที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลและนักศึกษาต้องเสี่ยงกับการ 
แพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ารับการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) ซึ่งในการประชุมได้รวบรวม
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน น าเสนอแนวทางในการจัดประทับตราใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลงไฟล์
เอกสาร ท าให้ทราบแนวทางการด าเนินการในการจัดท าเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งหน่วยงาน
ที่ได้รับเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ออก
จากมหาวิทยาลัยจริง ท าให้ไม่เสียเวลาในการรอผลการส่งเอกสารมาตรวจสอบที่มหาวิทยาลัย ดังนั้น 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศึกษาข้อมูลและพัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษาพร้อมทั้ง เอกสารทาง
การศึกษาทีป่ระทับตราใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
3.1 เพ่ือพัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษา 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการขอรับเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

4.1 ศึกษาปัญหาในการขอเอกสารทางการศึกษา ของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
4.2 ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการขอเอกสารทางการศึกษา 
4.3 ศึกษากระบวนการขอเอกสารทางการศึกษา พร้อมทางออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบ

ขอเอกสารทางการศึกษา 
4.4 ศึกษากระบวนการในการพัฒนาเอกสารทางการศึกษาประทับตราใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลงไฟล์

เอกสาร 
4.5 ออกแบบฐานข้อมูลส าหรับการจัดเก็บข้อมูลการขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

การศึกษาวิธีการเชื่อมโยงการช าระเงิน และการเชื่อมต่อกับข้อมูลประวัตินักศึกษา 
4.6 พัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงสร้างการท างานและฐานข้อมูลที่

ได้ออกแบบไว้ โดยพัฒนาตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
4.7 ประสานเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพ่ือลงทะเบียนเข้ารวม

โครงการ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
4.8 จัดท าบันทึกลงนามโดยแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  Digital 

Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) เสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรลงนาม 
4.9 ทดลองการใช้งานระบบ โดยนักศึกษา เจ้าหน้าที่ภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

และผู้มีอ านาจลงนามและประทับตรา 
4.10 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4.11 จัดท าคู่มือการใช้งานไว้หน้าแรกของระบบขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดเพ่ือศึกษาการใช้งานได้ 
4.12 ประชุมชี้แจง และน าเสนอวิธีการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
4.13 ท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อโซเซียล เช่น Line, 
Facebook  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 ได้ระบบขอรับเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2 นักศึกษาได้รับความสะดวกในขอรับเอกสารทางการศึกษา 
5.3 เอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้ง

การประทับตราใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้หน่วยงานที่ได้รับเอกสารมีความมั่นใจและไม่ต้องส่งเอกสาร
ให้กับมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบ 

5.4 ลดจ านวนกระดาษ 
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6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการขอเอกสารทางการศึกษาโดยด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ในขั้นต้นระบบมี
เอกสารที่สามารถจัดท าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองการเป็น
นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ใบรับรองรอการอนุมัติผลการศึกษา ใบรับรองรายวิชา ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย 
ใบรายงานผลการเรียน ใบแทนใบปริญญา และใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งระบบมีผู้ใช้งานทั้งหมด 3 กลุ่ม และ
สามารถขอเอกสารโดยมีกระบวนการท างานดังนี ้

1) นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถล็อกอินเข้าใช้งานระบบเพ่ือลงทะเบียนขอเอกสารทาง
การศึกษาได้ และข้อมูลดังกล่าวจะไปปรากฏที่งานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติผล
ตามล าดับ จากนั้นข้อมูลจะไปปรากฏที่ผู้มีอ านาจลงนาม หากลงนามเรียบร้อยแล้วนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบดังกล่าวได้ 

2) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผลสามารถตรวจสอบข้อมูล เหตุผลประกอบการขอเอกสาร
ทางการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขเหตุผลการขอเอกสารทางการศึกษา พร้อมทั้งอนุมัติการขอเอกสารทางการศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาช าระเงินค่าเอกสารทางการศึกษาได้ 

3) ผู้มีอ านาจลงนามเข้าไปอนุมัติการขอเอกสารทางการศึกษา พร้อมทั้งลงนามและประทับตรา
เอกสาร และถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการขอเอกสารทางการศึกษา 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 หลังจากที่ได้มีการทดลองใช้ระบบขอเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์กับนักศึกษา ผู้ส าเร็จ
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 พบว่า ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการตามขั้นตอนการขอ
เอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ได้ และระบบสามารถสร้างเอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ตามการ
ร้องขอในระบบได้อย่างถูกต้อง แต่นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ทราบว่าการด าเนินการขอเอกสารทาง
การศึกษาถึงขั้นตอนใด ดังนั้นผู้พัฒนาจึงด าเนินการปรับปรุงระบบโดยให้มีการแจ้งเตือนไปยังนักศึกษาและ
และผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีปัญหาในการให้เหตุผลการขอเอกสารทางการศึกษา จึงท าให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและ
ประมวลผลไม่อนุมัติการขอเอกสารทางการศึกษา จึงเกิดความล่าช้า และส่งผลให้ผู้ขอต้องกรอกข้อมูลใหม่และ
เสียค่าใช้จ่ายอีกครั้ง ดังนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผลสรุปรายการเหตุผลที่ใช้ในการขอ
เอกสารและปรับปรุงระบบในส่วนของการให้เหตุผลโดยให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาเลือกจากรายการ
เหตุผลที่มีให้ หากไม่มีเหตุผลที่ต้องการก็สามารถระบุเหตุผลเพ่ิมเติมใหม่ได้ ผู้พัฒนาตรวจสอบการท างานของ
ระบบอยู่เสมอเพ่ือให้การท างานของระบบเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 
 ระบบขอเอกสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ โดยลดการติดต่อบางขั้นตอนลงเพ่ืออ านวยความ
สะดวก และเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รวมทั้งลดการตรวจสอบ
เอกสารจากหน่วยงานที่ได้รับเอกสารทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากเอกสารมีการประทับตราแบบ 
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อิเล็กทรอนิกส์ที่ยืนยันและมั่นใจได้ว่าออกจากมหาวิทยาลัยจริง ซึ่งระบบได้รับความร่วมมือในการใช้งานเป็น
อย่างดีจาก นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ท าให้การด าเนินการขอเอกสารทางการศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ และจากปัญหาทั้งเรื่องของการให้เหตุผลในการขอเอกสารทาง
การศึกษา และปัญหาจากการที่ผู้ขอและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าการด าเนินการในการขอเอกสารถึงขั้นตอนใด 
ผู้พัฒนาได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ท าให้การท างานของระบบราบรื่นและมีความคล่องตัว และผู้พัฒนายังคง
ตรวจสอบการท างานของระบบและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงให้ระบบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการใช้ระบบ 
 
9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

9.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษา 
9.2 การด าเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีคู่มือส าหรับการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งชุดค าสั่งส าเร็จรูปให้ใช้บริการ ท าให้
การด าเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

9.3 นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาและบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลและทดลองใช้งานเป็นอย่างดี 

9.4 ระบบใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
9.5 มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

10.1 พัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานเพ่ือให้ระบบครบถ้วน สมบูรณ์ และอ านวย
ความสะดวกให้ได้มากที่สุด 

10.2 เพ่ิมเอกสารผลการเรียน เอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่มีความ
จ าเป็นต้องประทับตรา 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 ไม่มี 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

การพัฒนาระบบขอเอกสารทางการศึกษา มีขั้นตอนการทดลองใช้งานระบบและได้ปรับปรุงระบบ
หลังจากมีการทดลองใช้งาน อีกท้ังยังมกีารรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน และผู้บริหาร และได้ปรับปรุงระบบ
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้ตรงกับการใช้งาน และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานมากท่ีสุด 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมทั้งนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
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  1. คณะครุศาสตร์ 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  4. คณะวิทยาการจัดการ 
  5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
หน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการขอเอกสารทางการศึกษาในส่วนของการ

ประทับตราเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 หน่วยงาน 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21 มีนาคม 2565 

 
14. บรรณานุกรม 
 - 
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เร่ืองที่ 15 
 
ชื่อหน่วยงาน 

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 2 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก    

นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์           
นางสาวบังอร  จันทร์หอม  ต าแหน่ง  ครูช านาญการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์           
นางสุทธารัตน์  ขุนพิลึก     ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์          
นายครรชิต  ด าดี            ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์             
นางสาวพรรณภา  อร่ามรุณ    ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 
โทรศัพท์ 083 - 6250327   
E-mail darat.p25355@gmail.com 

 
1.ชื่อผลงาน  

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ                         
Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้สื่อการสอน  Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์  
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  
 เนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งประโยชน์สูงสูดกับผู้เรียน โดยต้องจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยที่
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรู้จึงต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความ
แตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 สภาพการจัดการศึกษาปัจจุบัน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะ กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ขาดทักษะในการอ่าน การคิดค านวณ ไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ หรือไม่สามารถเข้าใจ
โจทย์ปัญหาทั้งหมด หรือบางส่วน เนื่องจากขาดประสบการณ์ ขาดความคิดรวบยอด และไม่เข้าใจว่าโจทย์
ก าหนดอะไร ไม่สามารถก าหนดตัวแปร สัญลักษณ์ ของเนื้อหาได้ ลืมวิธีท า จ าสูตรไม่ได้ ความสนใจ ไม่มี
แรงจูงใจ เนื่องจากโจทย์ปัญหามีความยาก ขาดการฝึกฝนในการท าแบบฝึกหัดที่เก่ียวกับโจทย์ปัญหา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้รายงานมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การ
แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้สื่อการสอน  
Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูง 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 3.1 วัตถุประสงค์ 

3.1.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วย
กระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อการสอน  Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการ
คิดข้ันสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 

3.1.2 เพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วย
กระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้สื่อการสอน  Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
การคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 
 3.2 เป้าหมายของการผลิตผลงาน 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีทักษะ กระบวนการคิดสามารถคิดแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  
  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ Mind 
Book ร่วมกับวิธีการสอนแบบ Co – 5steps  
  3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O- NET) สูงกว่า ระดับประเทศ 
  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์กับวิชาอ่ืน ๆ และชีวิตประจ าวันได้   
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้ความคิดแสดงเหตุผล การแปลงโจทย์ ประโยค
สัญลักษณ์ ค านวณแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนส่วนมากไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  มีความสนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์น้อยลง ครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิมแบบบรรยายเป็นการสอนแบบ Active Learning จาก
ปัญหาดังกล่าวครูจึงมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้างบรรยากาศที่มี
ความสนุกสนานในการเรียนโดยใช้เกมการศึกษา นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
สามารถสรุปความคิด และวิธีการ กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของตนเองได้ โดยการใช้ Mind 
Book รว่มกับกระบวนการสอนแบบ Co-5steps ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบ Active learning กระตุ้นความสนใจ
ของนักเรียนด้วยสื่อการสอน และค าถามกระตุ้นความคิด ฝึกให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ และสรุปองค์
ความรู้ที่ถูกต้องด้วยตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ท างานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเรียนรู้เพราะมีเพ่ือน ๆ ในกลุ่มคอยช่วยเหลือ 
ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  

1. การออกแบบสื่อนวัตกรรม Mind Book เป็นหนังสือเล่มเล็กที่รวบรวม สูตร ล าดับวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งรวมตัวอย่างโจทย์ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ในสมุด ที่นักเรียนเป็นผู้สรุปและ
จัดท าขึ้นเองโดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า ตามรูปเล่ม แนวทางท่ีครูก าหนดไว้ 
 2. สร้างเกมการศึกษาในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (เกมบิงโก และ เกมโดมิโน) เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน และให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน  
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3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co – 5step) เป็นแนวทางการสอนหนึ่งของการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้บนฐานวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมแบบท างานกลุ่มรวมพลัง โดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน เด็กเก่งช่วย
เด็กเรียนช้ากว่า เด็กถนัดกว่าช่วยเด็กถนัดน้อย เพ่ือให้มีความสุขในการเรียนบทบาทของผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้  
(Learner)  บทบาทของครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
 

ขั้นตอน การออกแบบการเรียนรู้ ผลลัพธ์ การปรับปรุง 
และพัฒนา 

1. ออกแบบ
สื่อการสอน 
Mind Book 

1. ศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบรูปเล่ม Mind Book 
ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
3. นักเรียนลงมือท า Mind Book 
โดยศึกษาเนื้อหา และขั้นตอนการ
แก้โจทย์ปัญหา การแปลงโจทย์
ปัญหาการ ใช้สูตรสมการแก้โจทย์
ปัญหา 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของสูตร
และเนื้อหา   
5. น า Mind Book ไปใช้ศึกษา
ค้นคว้า ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 
6. ประเมินชิ้นงาน Mind Book  
7. ปรับปรุงข้อมูล เนื้อหาใน Mind 
Book  ให้สอดคล้องกับบทเรียน  
8. PLC สื่อการสอน Mind Book 
และเผยแพร่   

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนได้หนังสือเล่มเล็ก ที่
รวบรวม สูตร ล าดับวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิด 
การสรุปความคิดรวบยอด 
3. ได้ทักษะการลงมือปฏิบัติจริงจาก
การสร้าง Mind Book  
4. นักเรียนได้ความรู้ และวิธีคิดแก้
โจทย์ปัญหาของตนเอง 
5. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด 
และฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียน 
ด้านคร ู
1. ครูได้สื่อการสอนที่ใช้ได้ผลจริง 
2. ครูมีเทคนิคการเป็น ครูโค้ชชิ่ง ใน
การสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

1. ปรับรูปเล่ม 
Mind Book ให้มี
ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได้ 
2. เพ่ิมช่องทางการ
เผยแพร่นวัตกรรม
ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 

2. การสร้าง
เกมการศึกษา 
(เกมบิงโก 
และเกม
โดมิโน) 

1. ศึกษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบเกมการศึกษา ให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา และ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
3. ลงมือสร้างเกมการศึกษา ให้มี
เนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตร มี
สีสันสวยงาม แข็งแรงทนทาน และ
ให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนได้เล่นเกมที่พัฒนาความรู้ 
ความคิด มีวิธีการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีความสนุกสนานในการ
เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนได้ทักษะ การแก้ปัญหา
และการท างานเป็นทีม  
 
 

1. จัดท าคู่มือให้
ครอบคลุม และ
เข้าใจง่าย 
2. จัดท าเกม
การศึกษาให้มีความ
สวยงาม แข็งแรง  
3. ชี้แจง
จุดประสงค์การเล่น
เกมการศึกษาให้
ชัดเจน 
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และพัฒนา 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเกม
การศึกษา   
5.  จัดท าคู่มือ วิธีการเล่นเกม
การศึกษา 
6. น าเกมการศึกษาไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 
7. ประเมินเกมการศึกษา  
8. ปรับปรุงเกมการศึกษา   

ด้านคร ู
1. ครูได้เกมการศึกษาที่สามารถใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้จริง 
2. ครูได้ฝึกทักษะการสร้างเกม
การศึกษา 
3. ครูได้บรรยากาศการเรียนการสอน
ที่สนุกสนานน่าเรียนรู้ 

3. กระบวน 
การ Co – 
5steps 

1. ขั้นเสนอสิ่งเร้าและระบุค าถาม
ส าคัญ (สคส) 
   1.1 เสนอสิ่งเร้า 
   1.2 ระบุค าถามส าคัญ 
   1.3 คาดคะเนค าตอบ 
 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนสังเกตสิ่งเร้า (สื่อการ
สอน) ท าให้เกิดความสนใจอยาก
เรียนรู้  
2. นักเรียนได้ฝึกตั้งค าถาม และ
คาดคะเนค าตอบ โดยไม่ต้องกังวลว่า
เป็นค าตอบที่ถูกหรือผิด  
ด้านคร ู
1. ครูได้เทคนิค วิธีการสร้างวความ
สนใจในการน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ครูได้ฝึกเทคนิคการตั้งค าถาม 
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน 
3. การใช้ค าถาม การตอบค าภาม
ของนักเรียนท าให้ครูรู้ว่าผู้เรียนมี
ความรู้มากน้อยเพียงใดและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

1. ครูต้องตั้งค าถาม
ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา 
2. ครูต้องมีสิ่งเร้าที่
น่าใจ 
3. นักเรียนต้อง
พยายามคิดหา
ค าตอบจากค าถาม
ของครู 
4. นักเรียนต้องกล้า
แสดงออกในการ
ตอบค าถาม 
 

 2. รวมพลังแสวงหาสารสนเทศและ
วิเคราะห์ (สว) 
 2.1 ครูรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  ในรูปแบบ ใบงาน ใบ
กิจกรรม ใบความรู้ แจกให้นักเรียน
ได้ศึกษา 
2.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบ
ค้นหาความรู้ 
 2.3 นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ศึกษามา 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนได้ฝึกศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองจากใบงาน ใบกิจกรรมใบ
ความรู้ ที่ครูก าหนดให้ในเวลาที่ครู
ก าหนด 
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสืบ
ค้นหาความรู้ 
3. นักเรียนสามารถสรุปความรู้จาก
สารสนเทศที่ศึกษาได้ 
ด้านคร ู
1. ครูได้ฝึกการสร้างใบงาน ใบ
ความรู้ ให้มีคุณภาพ 
2. ท าให้ครูได้เป็นผู้แสวงหาความรู้
และเป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ 

1. ครูจัดท าใบ
ความรู้ให้
ครอบคลุมเนื้อหา 
และมีความ
น่าสนใจ อ่านเข้าใจ
ง่าย 
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 3. รวมพลังอภิปรายและสร้าง
ความรู้ (อส) 
  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
และอภิปรายผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
  3.2 ครูเชื่อมโยงความรู้จากการ
น าเสนอของแต่กลุ่มไปยังความรู้ที่
ถูกต้อง 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนได้ฝึกการสรุปเรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่ง
นักเรียนจะได้ข้อสรุปความรู้ของ
ตนเอง 
2. นักเรียนได้ฝึกการเขียน mind 
map สรุปความรู้เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. นักเรียนได้ concept การแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นของ
ตัวเอง 
ด้านคร ู
1. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนท าให้ครู
รู้ว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทเรียนถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
และครูเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้ของ
นักเรียนไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง 
2. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนท าให้รู้
วิธีการคิด ล าดับขั้นตอนในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน 
3. ครูได้ฝึกการวิเคราะห์ และ
เชื่อมโยงข้อมูลจากข้อสรุปที่นักเรียน
น าเสนอ  

1. หลังจากทุกกลุ่ม
น าเสนอครบแล้ว 
นักเรียนทุกกลุ่ม
ช่วยกันสรุปความรู้
ที่นักเรียนแต่ละ
กลุ่มสรุปได้
เหมือนกัน และ
แตกต่างกัน 
จากนั้นปรับสรุป
ความรู้ของตนเอง
ให้ถูกต้อง 

 4. รวมพลังสื่อสารและสะท้อนคิด 
(สสค) 
   4.1 นักเรียนได้เล่าเรื่องที่รู้สู่กัน
ฟัง 
   4.2 สะท้อนคิดข้อดี ข้อบกพร่อง 
และบทเรียนที่ได้ 
   4.3 เล่นเกมการศึกษา ท า
แบบฝึกหัด เพ่ือท าทวนความรู้และ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

ด้านนักเรียน 
1. นักเรียนได้สะท้อนความรู้ที่ได้รับ
ให้เพ่ือนฟัง 
2. การสะท้อนความคิดท าให้นักเรียน
มีทักษะพูด และการแสดงความ
คิดเห็น 
3. นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง 
ด้านคร ู

1. ครูมีทักษะการออกแบบ
กิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการสะท้อนคิดและการ
แสดงความคิดเห็น 

 

1. จัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้พูด
สะท้อนความรู้
ภายในกลุ่มของ
ตนเองทุกคน  
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 5. รวมพลังประยุกต์และตอบแทน
สังคม (ปตท) 
   5.1 นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ 
   5.2 นักเรียนสามารถสร้าง
ชิ้นงานจากความรู้ที่ได้รับ 
   5.3 การเผยแพร่ผลงาน 

ด้านนักเรียน 
1. การสร้างชิ้นงาน Mind Book ท า
ให้นักเรียนได้สมรรถนะในการสร้าง
ชิ้นงาน 
2. นักเรียนสามารถสรุปความรู้เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาสมการทาง
คณิตศาสตร์ และสื่อสารผ่านชิ้นงาน
ได้ 
3. นักเรียนได้สมุด Mind Book เป็น
คู่มือในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
4. การระบายสีตกแต่งให้สวยงาม ท า
ให้นักเรียนมีความจ าที่ดีขึ้น และมี
จินตนาการในการคิด   

 

  
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ด้านนักเรียน 

   5.1.1 นักเรียนมีทักษะการคิด การค านวณ และแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
   5.1.2 นักเรียนได้หนังสือเล่มเล็ก ที่รวบรวม สูตร ล าดับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   5.1.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิด การสรุปความคิดรวบยอด 
   5.1.4 ได้ทักษะการลงมือปฏิบัติจริงจากการสร้าง Mind Book  
   5.1.5 นักเรียนได้ความรู้ และวิธีคิดแก้โจทย์ปัญหาของตนเอง 
   5.1.6 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด และฝึกทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
   5.1.7 นักเรียนได้ทักษะ การแก้ปัญหาและการท างานเป็นทีม 
5.2 ด้านครู 
   5.2.1 ครูได้สื่อการสอนที่ใช้ได้ผลจริง 
   5.2.2 ครูมีเทคนิคการเป็น ครูโค้ชชิ่ง ในการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
   5.2.3 ครูได้เกมการศึกษาที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง 
   5.2.4 ครูได้ฝึกทักษะการสร้างเกมการศึกษา 
   5.2.5 ครูได้เทคนิค วิธีการสร้างความสนใจในการน าเข้าสู่บทเรียน 
   5.2.6 ครูได้ฝึกเทคนิคการตั้งค าถาม สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน 

    5.2.7 ครูมีทักษะการออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสะท้อนคิดและการแสดงความ
คิดเห็น 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ลักษณะส าคัญของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วย
กระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อการสอน  Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการ
คิดข้ันสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ มีข้ันตอนส าคัญดังนี้ 

 



 
 

 

 
 

 
 
7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วย
กระบวนการ Co – 5step ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อการสอน  Mind Book เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พบว่า สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพรอบด้าน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้น 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้   
 8.1 ผลการทดลองการใช้นวัตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 24 คนมี
ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 65.40 น 

8.2 ผลการทดลองการใช้นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 27 
คนผลสัมฤทธิ์ 85.20 มีผลค่าพัฒนาการ มีคะแนนค่าพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 19.80 

8.3 ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 25.00 น 
และระดับประเทศคะแนนผลสัมฤทธิ์ค่าเฉลี่ย 25.46 

8.4 ผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน 25.03 และ
ระดับประเทศ 24.47 

8.5 ผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 24 คน ระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ย 67.60 

8.6 ผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 27 คน ระดับ 
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 92,20 

 
 

1 • ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

2 • การออกแบบ

3 • การลงมือท า 

4 • การตรวจสอบความถูกต้อง

5 • การน าไปใช้

6 • การประเมิน 

7 • การปรับปรุง

8 • การจัดการความรู้และการเผยแพร่
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 9.1 ครูและนักเรียนร่วมกันจัดการเรียนรู้กระบวนการโค 5 Step ประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อใหม่ Book 
สอดแทรกกิจกรรมเกมการศึกษาสร้างความสุขในการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่มุ่งสู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง 
 9.2 ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจัดการเรียนรู้แบบ coaching ที่เน้นกระบวนการกลุ่มให้
ค าปรึกษาเสริมแรงชมเชยในการน าเสนอของนักเรียนครูมีการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC 
 9.3 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้บนฐาน
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  

9.4 นักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมแบบท างานกลุ่มรวมพลัง  
9.5 กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและสนุกสนาน 

 

10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 10.1 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ 
 10.2 สร้างและพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ 
 10.3 พัฒนาเครื่องมือในการสอนคิดขั้นสูงส าหรับการพัฒนานักเรียน 
 10.4 การออกแบบกิจกรรมการฝึกตั้งค าถามเพ่ือให้เกิดความคิดข้ันสูง 
 10.5 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้การนันทนาการ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
  1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้กระบวนการ Co – 5step 
กิจกรรมแก๊งออฟโฟร์ขาดความต่อเนื่อง 
  2. เนื้อหาของการจัดการเรียนรู้บางวิชาอาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการ Co – 5step เนื่องจากต้อง
สอนแบบบรรยายเด็กต้องใช้เวลาในการอ่านจึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้น 
  3. กิจกรรม Active Learning ควรมีหลากหลายเพ่ือช่วยพัฒนากระบวนการ Co – 5step ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการสอน 
  4. อุปสรรคส าคัญคือเวลาและบางวิชาต้องสอนแบบบรรยายจึงมีความจ าเป็นที่ครูจะต้องมาช่วยใน
การอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้  

1. โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กพ.2 
2. โรงเรียนบ้านถนนงาม สพป.กพ.2 
3. โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.กพ.2 
4. โรงเรียนบ้านแม่ลาด สพป.กพ.2 
5. โรงเรียนบ้านห้วยน้อย สพป.กพ.2 
6. โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป.กพ.2 
7. โรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กพ.2 
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8. โรงเรียนบ้านหนองนกชุม สพป.กพ.2 
9. โรงเรียนบ้านหนองนกชุม สพป.กพ.2 
10. โรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กพ.2 
 

14. บรรณานุกรม 
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เร่ืองที่ 16  
 
ชื่อหน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบหลัก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย ์ กมุทธภิไชย        
โทรศัพท ์086-6180262  E-mail  choo_chai2524@hotmail.com 

 
1.ชื่อผลงาน: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Infographics เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี21ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
(The learning management based on Infographic to enhance the 21st century skill of social 
study students) 
 
2. ท่ีมาและความส าคัญของผลงาน  

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลก
ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการ
ค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การ
เรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator)ในการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีและสร้างสรรค์ไปสู่ความส าเร็จของการเรียนรู้ ในทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 อันได้แก่ 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่
มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อความรู้
ด้านเทคโนโลยีทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
ผู้ เ รี ยนจะต้อง พัฒนาการเป็นผู้ สร้ างหรือผู้ ผลิ ต  ( Productivity)  และความรับผิดชอบเชื่ อถือได้  
(Accountability) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 8C 
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 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 8C ได้แก่  
 Critical Thinking and Problem Solving  
 (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)         
 Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
          Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
          Collaboration, Teamwork and Leadership  
 (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
          Communications, Information, and Media Literacy  

(ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
          Computing and ICT Literacy  

(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
          Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)   
         Compassion ความมีเมตตากรุณา มีคุณธรรม รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การมีระเบียบวินัย) 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง
รูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่ งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills)  
 โดยพบว่า สื่อชนิดหนึ่ง ที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คือ อินโฟกราฟิก (Infographic) หรือ อินฟอร์
เมชันกราฟิก (Information graphic) อันเป็นรูปแบบการน าเสนอ ด้วยการแสดงตัวอักษรร่วมกับแผนภูมิ และ
แผนภาพ อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ช่วยในการ อธิบายให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาของข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน 
(Doug Newsom และ Jim Haynes, 2004: 236)   
 ซึ่งความส าคัญของการจัดการเรียนในศตวรรษนี้ ยังมีประเด็นอีกอย่างในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ประเด็นปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนในโลกแห่งข้อมูลคือ  การคัดลอกข้อมูลที่ขาด
วิจารณญาณ อันเห็นการเสียโอกาสในการเรียนรู้ที่แท้  ซึ่งของนฤมล ถิ่นวิรัตน์ (2555 : 112-113) ที่ได้ศึกษา
อิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารข้อมูลเชิงซ้อนกรณีศึกษาโครงการ“รู้สู้ flood” ผลการวิจัยพบว่า 
ข้อมูลที่มีความซับซ้อน เชื่อมโยงกับข้อมูลหลายด้านหากมี การแปลงข้อมูลเป็นภาพในรูปแบบของอินโฟ
กราฟิก จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจได้ดีขึ้น เร็วและแจ่มชัดขึ้น กว่าการสื่อสารในรูปแบบของ
ตัวอักษรเพียงอย่างเดียว อีกทั้งอินโฟกราฟิกยังเป็นรูปแบบการน าเสนอมวลความรู้ และ ประสบการณ์ของ
นักเรียนที่ผ่านการสกัด และเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์เพ่ืออธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ อันเป็นการเสริมสร้าง 
ความสามารถในการน าเสนอและแสดงออกซึ่งความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ด้วยประโยชน์ของอินโฟกราฟิก
ที่ส าคัญ คือ 1) ท าให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของแนวคิด และข้อมูลข่าวสาร 2) เพ่ิมสมรรถนะในการคิด
และพัฒนาแนวคิด 3) ท าให้จ าได้ง่ายขึ้น คงอยู่นานและสามารถน ากลับมาใช้ได้สะดวกข้ึน 
 ดังนั้นข้อมูลกราฟิกหรืออินโฟกราฟิก(Infographic)เป็นตัวแทนของภาพกราฟิกของสารสนเทศข้อมูล
หรือความรู้ที่จะนาเสนอข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน มีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ สอดคล้องกับค าว่า 
หนึ่งภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าร้อยค าพูด อินโฟกราฟิกถูกใช้ในการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงเนื้อหาได้อย่าง
รวดเร็ว ง่ายต่อการนาเสนอข้อมูลจ านวนมากเพ่ือที่จะเห็นรูปแบบของข้อมูล และ ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งหมด 
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3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
1.เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู ในศตวรรษท่ี21 

 2.เพ่ือแก้ปัญหาการคัดลอกข้อมูลที่ขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 
 3.เพ่ือบูรณการทักษะทางเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 
4. แนวคิด/ขั้นตอนการจัดท านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.นักศึกษาครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ Infographic เป็นฐาน 
 2.ได้บูรณาการพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ 
 3.ได้สื่อการสอนแบบ Infographic ที่ทันสมัยและครบองค์ประกอบของการเรียนรู้ 
 
6. ลักษณะส าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ(Inquiry) และคิดการ
สร้างความรู้เป็นฐาน(constructionism)  

1) ขั้นสร้างความสนใจและทบทวนประสบการณ์เดิม (engagement) เป็นการน าเข้าสู่
บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัว
นักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิด
ขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยัง ไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษา
จากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับ
ประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา 

 
 
 
 

บทบาทของอาจารย์ผู้สอน 
-Content ต้องดี+อาจารย์เป็นผู้ช่วยตรวจสอบเนื้อหา 
-Design มี ไอเดีย+อาจารย์เป็นผูร้่วมออกแบบ 
- ช่วยเหลือ ICT +อาจารยผ์ู้ช่วยแนะน าหา Application ต่างๆ 
- Facilitator อาจารย์ร่วมเรียนรู้  ร่วมออกแบบ ร่วมประเมิน 
 

บทบาทของอาจารย์ผู้เรียน 
-ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อมๆกัน 
-เชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรูใ้หม่ มีผลงานท่ีสร้างสรรค์ 
- Digital Literacy ฿ Application 
Design มี ไอเดีย+เป็นผู้ร่วมออกแบบ  
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เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้ องการศึกษา จึง

ร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจรวมทั้ง
การรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะช่วยให้น าไป สู่ความเข้าใจเรื่อง
หรือประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน และมีแนวทางท่ีใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

2) ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจ
จะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่ าง ๆ วิธีการ
ตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย
สร้างสถานการณ์จ าลอง (simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 

3) ขั้นออกแบบและอธิบายและลงข้อสรุป (Design and explanation)  
ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบ ออกแบบแล้วจึงน าข้อมูล ข้อสนเทศ ที่ได้มา

วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง หรือ
รูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 

4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่อง
ต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 

                    5) ขั้นประเมิน (evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียน
มีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากข้ันนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ 
ด้านทักษะการพัฒนา Infographic 
 นักศึกษาสามารถพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้วย Infographic เพ่ือใช้พัฒนาการสอนและศักยภาพความ
เป็นในศตวรรษที่21 อย่างแท้จริง 
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ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ของนักศึกษา PROCESS TO PRODUCT 
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7.  ผลการน าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
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Reflection ตัวอย่างของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

ด้านผู้สอน 
 ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการที่จะควบคุมกระบวนการให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้

ผู้สอนจึงควรมีความรู้ในทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ และเข้าใจสาระส าคัญของบทเรียนอย่างดี ปรับบทบาท
ทัศนคติของตนเองและของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองบทบาทของผู้สอน 

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้อินโฟกราฟฟิกเป็นฐาน ผู้สอนควรปรับบทบาทของตนเอง ดังนี้ 
        1. ผู้สอนเป็นผู้จัดท าให้เกิดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยค านึงถึง

ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
        2. เป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่ชี้น ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเกิด

ความเป็นกันเองและมีความเป็นมิตรที่ดี 
 
 
 

การเรียนรู้แบบ Infographic ช่วยให้ผู้เรียน ได้มีความรู้ความสามารถในด้านIT มากข้ึน และรู้จักการแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองจากท่ีต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการไปเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และยังมีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการสั่งรายงานในสมัยก่อนมากเนื่องจากสมัยก่อนจะเป็นรายงานแบบเปเปอร์
มากกว่าการท ารายงานบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

มีความทันสมัยและเรียนรู้ได้ดีกว่าสมัยก่อนมาก และมีการคิดสร้างสรรค์ได้ดี 

มีความแตกต่างจากการสั่งรายงานมาก เพราะการท าInfographicได้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก การจัดองค์ประกอบให้ออกมาดูดี การน าเนื้อหาใส่ให้น่าสนใจดึงดูดและ
ครบถ้วน ท าให้ผู้ที่ได้ท าเกิดกระบวนการคิดและฝึกฝนการท าสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และยังเป็นชิ้นงาน
ที่ไม่ซ้ าเดิมอีกด้วย 

 
เป็นรูปแบบการเรียนรู้แนวใหม่ที่ช่วยพัฒนาทักษาการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ออกแบบ ทักษะการ
วางแผนซึ่งแตกต่างจากการสั่งงานแบบสมัยก่อนที่จะเน้นการศึกษาแล้วท ารูปแบบรายงานไม่ได้เสริมสร้างทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์หรือช่วยพัฒนาด้านศักยภาพด้านเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องรู้จริง
หรือออกแบบเนื้อหาแต่เพียงแค่น าเนื้อหามาจัดเรียงแบบรูปเล่มรายงานเท่านั้นต่างกันกับชิ้นงาน Infographicที่
ผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เรียบเรียงใหม่ แล้วออกแบบเนื้อหาข้อมูลออกมาโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ชิ้นงานให้น่าสนใจ การสั่งงานดังกล่าวผู้เรียนจะได้รับความรู้แบบเต็มรูปแบบและได้ฝึกทักษะใน
หลายๆด้านที่จ าเป็นต่อการเป็นครู Gen ใหม ่
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        3. สนับสนุนส่งเสริมใหก้ าลังใจแก่ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคลช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลการเรียนรู้ 
         
ด้านผู้เรียน 
       1. ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติและสร้างความรู้ไปพร้อมๆกัน 
        2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
        3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
        4. เรียนรู้ได้เองเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆที่มีอยู่

ด้วยตนเองจากการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก 
        5. มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ มีผลงานที่สร้างสรรค์ 
        6. น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น 
        7. มีการวางแผนบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
การจัดท าสื่ออินโฟกราฟิกยังช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ความรู้และประสบการณ์ ของ

นักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการออกแบบสื่อโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก แม้จะมีผลดีที่ช่วยให้ง่ายต่อการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจที่คงทนต่อผู้จัดท า อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
โดยผู้เรียนจะต้องสร้างชิ้นงานโดยใช้อินโฟกราฟิก การที่ผู้เรียนจะสร้างชิ้นงานได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนก แยกแยะข้อมูล และสรุปเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียน และ น าเสนอความคิดที่ได้จาก
การคิดวิเคราะห์ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่อยู่ในรูปของอินโฟกราฟิก ผู้สอนจึงได้จัดการเรียนกา สอนโดยน าอินโฟ
กราฟิกมาใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21ซ่ึง
เน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าข้อมูลที่ได้มาจัดการโดยมีอินโฟกราฟิก เป็น
เครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูล ในขั้นขยายความรู้ ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลในเรื่อง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ว่า เนื้อหาในส่วนใดมีความส าคัญจ าเป็นหรือมีบทบาทมากที่สุด สามารถ
สืบค้นและน าข้อมูลที่ได้อีกทั้งภาพประกอบที่มีสื่อถึงเนื้อหา รวมทั้งสามารถจัดการเนื้อหาหรือสรุปใจความ
ส าคัญของเนื้อหา แล้วน าเสนอเป็น ชิ้นงานที่เรียกว่าอินโฟกราฟิกและในการที่ผู้เรียนจะสามารถสร้างชิ้นงาน
ได้นั้นผู้เรียนจะต้องมีทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการออกแบบ ทักษะการคิดวิเคราะห์  และทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

        สรุป 
        การจัดการเรียนรู้ตาม ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้โดยใช้อินโฟกราฟิกเสริมสร้าง

กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก กระตุ้นผู้เรียน 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ส าหรับผู้เรียนจะต้องมีบทบาทใน
กระบวนการกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและผู้สอน กระตือรือร้นในการเรียน เชื่อมโยง
ความรู้ และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง น าสู่การผลิตนวัตกรรมเป้นองค์ความรู้ในที่สุด 
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9. ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 1) อาจารย์ต้องใส่ใจในรายละเอียดชิ้นงาน  ทั้งด้านเนื้อหา  สัญลักษณ์ สีประกอบ Themeภาพรวม
ของชิ้นงาน 
 2) ความพร้อมด้านการเป็นที่ปรึกษาอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ ตรวจงานพร้อมแก้ไขทันที 
 3) นักศึกษามีความกระตือรือร้นและเกิดการเรียนรู้หลังจากเรียนรู้ใช้ Infographic  
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1) พัฒนาให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 
 2) จัดประกวดนวัตกรรม Best Practice ชิ้นงานนักศึกษาเพ่ือสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3) จัดกิจกรรม PLCพัฒนาครู ถ่ายทอดสื่อไปยังสถานศึกษา 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 1) พ้ืนฐานความรู้เดิมด้านเนื้อหาของนักศึกษาที่แตกต่างกันนับเป็นความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ 
 2) ความสามารถด้าน ICT นักศึกษาและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ 
 
12. จ านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/          
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 รายวิชาพุทธศาสนพิธีและประเพณีไทย ปีการศึกษา 2562 จัดการเรียนรู้และพัฒนาไป 
ด้วยกัน 
-ครั้งนี้มีการปรับปรุงเวลาในการมอบหมายงานโดยเพิ่มเวลาให้มากขึ้น 

ครั้งที่ 2 รายวิชาพุทธศาสนพิธีและประเพณีไทย ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนรู้และพัฒนาไป 
ด้วยกัน รายวิชาศาสนศึกษาการศึกษา 2563 จัดการเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน 
-ครั้ง 

ครั้งที่ 3 รายวิชาพุทธศาสนพิธีและประเพณีไทย ปีการศึกษา 2563  จัดการเรียนรู้และพัฒนาไป 
ด้วยกัน 

 ในปรับปรุงรูปแบบแต่ละครั้ง ข้อค้นพบคือ นักศึกษามักจะท างานตอนกลางคืนและต้องการขอความ
อนุเคราะห์ให้อาจารย์ตอบและให้ข้อเสนอแนะทันที จะได้แก้ไขในระหว่างท างานออกแบบ โดยเฉพาะรูปแบบ
การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารที่คล่องตัว ท างานการปรึกษางานและเรียนรู้ได้ไม่มีข้อจ ากัด 
 
13. จ านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
. 1) บริการวิชาการให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 
จ านวน 6 โรงเรียน 
 2) ร่วมน าเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2.ผ่าน Face Book และ Page ของโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
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