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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning Management) ของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษชาวตางชาติในโรงเรียนเอกชนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน พัฒนาคูมือแนวทาง 

การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก และเปรียบเทียบผลของการเรียนรู 

เชิงรุกที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน ประชากร

ที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ (ยกเวนโรงเรียนท่ีเปนมูลนิธิ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

ในจังหวัดเชียงใหม 23 โรงเรียน และจังหวัดลำพูน 3 โรงเรียน ผูวิจัยไดสำรวจโรงเรียนที่ประสงคเขารวมกิจกรรม ไดมาทั้งหมด 

5 โรงเรียน จากนั้นกำหนดใหเปนกลุมทดลอง 3 โรงเรียน และกลุมควบคุม 2 โรงเรียน ใชการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสำรวจ แบบสอบถาม คะแนนสอบระหวางภาค คะแนนสอบปลายภาค คะแนนทดสอบกอนและหลัง 

การทดลอง ผลการวิจัย พบวา 1) ครูโรงเรียนกลุมทดลองมีการใชรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกเพิ่มขึ้น 2) คะแนนภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ (1) กอนการทดลอง คะแนน 

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนกลุมทดลองและโรงเรียนกลุมควบคุมมีคาไมแตกตางกัน (2) สำหรับกลุมทดลอง คะแนนหลัง 

การทดลองสูงกวากอนการทดลอง (3) คะแนนที่เพิ่มขึ้น (หลัง-กอน) ของโรงเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

คำสำคัญ: การจัดการการเรียนรูเชิงรุก ครูผูสอนชาวตางชาติ การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย  

 



ABSTRACT 
 

This research aims to study the Active Learning quality of foreign English teachers. A handbook for 

teaching English in an Active Learning was developed as guidelines and to compare the results of Active 

Learning towards learning English for Grade 9 students in Chiang Mai and Lamphun. The populations in 

this research were 23 Private schools (Except the Foundation School) Grade 9 in Chiang Mai and 3 schools 

from Lamphun. After surveyed, there were 5 schools that willing to participate. Then classified  

the samples into two groups, 3 schools for experimental group and 2 schools for control group.  

A quasi-experimental design was used. Data was collected using a questionnaire, surveys, score points 

collected between semester, final scores, and the pre-test and post-test scores. The results showed that 

1) The use of Active Learning for experimental school teachers increased. 2) An Active Learning Handbook 

for foreign teachers was appropriate. 3) The result of the experimental and control students’ English 

score, significant at 0.05, were as follow: (1) Before the experiment, the experiment and control students’ 

English score were not different. (2) For the experimental group, the English score after the experiment 

was higher than before the experiment. (3) The different score (post-pre) of the experimental group was 

higher than the control group.  

Keywords: Active Learning Management, Foreign Teachers, Thai Students Learning English 

 

 

บทนำ 
 

ในการเสริมสรางใหนักเรยีนมคุีณภาพ การจดัการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 ครไูมควรเนนทีก่ารสอน แตใหเนนทีก่ารเรยีนรู 

สอนใหนอย แตเรียนใหมาก กาวขามสาระวิชา ผูเรียนควรทำงานเปนทีมมีการเรียนโดยลงมือทำ (Project-based Learning) 

ครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรู และอำนวยความสะดวก (Facilitate) (วิจารณ พานิช, 2556: 35-58) แตการ

จัดการเรียนรูเทาที่ผานมาในประเทศไทยเองก็ยังพบวา คุณภาพผูเรียนตองไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น การเรียนยังเนนการทองจำ 

ไมเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทำใหผูเรียนเบื่อการเรียน ไมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมเนนการฝกภาคปฏิบัติ และไมเนนการฝก

ใหผูเรียนคิด วิเคราะหแกปญหา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 6) 

ประเทศไทยเปนสวนหนึง่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) การเตรยีมความพรอม

สำหรับการเปดประชาคมอาเซียนเปนเรื่องทาทาย โดยนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานยอมรับวา แรงงานไทย

ออนดานภาษาอังกฤษที่กำหนดใหเปนภาษากลางในอาเซียน (ศูนยขอมูลความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2558)  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) นับตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนมา ผลปรากฏวา คะแนนทดสอบ 

ของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ำมาก โดยที่ในปการศึกษา 2554 มีคะแนนระดับชาติโดยเฉล่ีย 30.49  

จาก 100 คะแนน ปการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย 28.71 คะแนน ปการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ย 30.35 คะแนน และ 

ในปการศึกษา 2557 มีคะแนนระดับชาติโดยเฉลี่ยอยูที่ 27.46 คะแนน นับคะแนนโดยเฉลี่ย 4 ปที่ผานมาอยูที่ 29.25 คะแนน 

นับไดวายังตองพัฒนาอีกมากสำหรับนักเรียนไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษมาเปนเวลานานตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 1 จนกระทั่ง 

ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนเวลา 9 ป 
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จากขอมูลดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ 

ผังการเมือง, หนวยวิจัยเมือง, 2554: 1) แสดงสถิติสัญชาติของชาวตางชาติที่มาประกอบธุรกิจ และพักอาศัยระยะยาว 

ในเชียงใหมเปนคนอเมริกันถึงรอยละ 42.12 ออสเตรเลีย รอยละ 10.38 และสหราชอาณาจักร รอยละ 9.25 จากจำนวน 

ชาวตางชาติทั้งหมด ซึ่งนับไดวาเปนขอไดเปรียบและมีโอกาสอยางสูงในการที่จะนำชาวตางชาติซ่ึงเปนเจาของภาษา 

โดยตรงมาชวยเหลือในการที่จะใหนักเรียนไดมีทักษะทางภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 

สภาพการณดังกลาว การจัดการเรียนรูของประเทศควรจะมีการปรับเปลี่ยน หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจัดการเรียนรู 

ใหนักเรียนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น การเรียนรูเชิงรุกเปนการเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการใหโอกาสนักเรียนในการพูดคุย และฟง 

อยางมีความหมาย เขียน อาน และสะทอนความคิดในเนื้อหา แนวคิด ปญหา และใหความสนใจในเนื้อหาทางวิชาการ  

(Meyers & Jones, 1993: 6) รวมถึงการจัดกิจกรรมอยางกวางขวางซ่ึงเปนสวนหนึ่งขององคประกอบในการใหนักเรียน 

ทำสิ่งตางๆ และคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดทำ (Bonwell & Elison, 1991) นอกจากนี้ McKeachie (2002) ยังกลาวอีกวา  

การเรียนรูเชิงรุกเปนเทคนิคการสอนที่ไดผลมากที่สุด 

ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้จะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดที่จะสามารถนำไปใชในสังคมโลกได 

การจดัการเรียนรูแบบการเรยีนรูเชงิรกุเปนการจัดการเรยีนรูท่ีชวยใหนกัเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรยีนการสอนไมวาจะเปน

ในหรือนอกหองเรียน ทายท่ีสุดจะสงผลใหนักเรียนมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิด 

การพัฒนาดานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย และแรงงานไทยในการติดตอสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

ที่จะเขามาทำธุรกิจ หรือแมแตทองเที่ยวในแหลงชุมชนท่ีอาศัยอยู จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ทำการศึกษา การจัดการเรียนรูเชิงรุกสำหรับครูชาวตางชาติท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย โดยผลการวิจัย 

ดังกลาวจะเปนประโยชนตอการนำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตอไป 

 

 
วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning Management) ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

ชาวตางชาติในโรงเรียนเอกชนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน 

2. เพื่อพัฒนาคูมือแนวทางการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนรูเชิงรุกท่ีมีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

1. โรงเรียนกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก และโรงเรียนกลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ  

มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษกอนการทดลองดานการฟง พูด อาน และเขียน ไมแตกตางกัน 

2. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษหลังการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลองจะสูงกวาคะแนนทดสอบกอนการทดลอง 

3. คะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนกลุมทดลองจะสูงกวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนกลุมควบคุม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน (ยกเวนโรงเรียนที่เปนมูลนิธิ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน จำนวน 26 โรงเรียน โดยแบงเปนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม 23 โรงเรียน และ

จังหวัดลำพูน 3 โรงเรียน 

เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนกลุมตัวอยางที่มีอยูแลวตามสภาพปกติ ยากตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูวิจัยจึงไมสามารถ

กำหนดตัวอยางเขาสูกลุมการวิจัยไดดวยการสุม (องอาจ นัยพัฒน, 2551: 280) ดังนั้นผูวิจัยไดสำรวจโรงเรียนที่ประสงค 

เขารวมกิจกรรม โดยพยายามใหมีคุณสมบัติ/ลักษณะเหมือนกันมากที่สุด ไดกลุมทดลองทั้งหมด 3 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 

68 คน และกลุมควบคุม 2 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 42 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาผลของการเรียนรูเชิงรุกที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมีดังนี้ 

1. Active Learning Scale เปนสเกลที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากประมิดการเรียนรู และสเกลจาก Transforming  

a Classroom toward Inquiry (Howard, 2003: 39) เพื่อใชเปนเกณฑในการวัดระดับการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

ของโรงเรียนที่ใชทดลอง 

2. A Survey of Classroom Teaching Methods เปนแบบสำรวจท่ีผูวิจัยดัดแปลงมาจากกรวยประสบการณ 

ของเดล (Dale, 1946: 39) และประมิดการเรียนรู ซึ่งมีทั้งหมด 8 ขอ เปนการสำรวจขอมูลการใชวิธีการสอนแบบตางๆ  

เพื่อนำมาวิเคราะห และเทียบกับ Active Learning Scale วาโรงเรียนที่ใชทดลองนั้นมีระดับการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

เชิงรุกอยูในระดับใด นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการกระตุนใหครูผูสอนพัฒนาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพิ่มขึ้น

ตลอดการทดลอง โดยที่แบบ Survey of Classroom Teaching Methods จะถูกแบงเปน 4 กลุม ตามระดับการใชรูปแบบ 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกใน Active Learning Scale 

3. แบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิที่มีตอคูมือแนวทางการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก เปนแบบสอบถาม 

ที่ผูวิจัยใชในการสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ทาน ในการหาคาความเที่ยงตรง (IOC) ของคูมือ 

กอนที่จะนำคูมือไปปรับปรุงและนำไปใชในการทดลองตอไป 

4. แบบทดสอบระหวางภาค และแบบทดสอบปลายภาค ใชแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของแตละโรงเรียน  

เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process-E
1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ (Product-E

2
) 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนชาวตางชาติท่ีมีตอคูมือ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยใชหลังจากเสร็จส้ิน 

การวิจัยเพื่อทราบขอมูลในภาพรวมหลังจากใชคูมือ 

6. แบบทดสอบกอนการทดลอง และหลังการทดลอง เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยรวมมือกับ EFL Learning Centre  

(DSS Education Co., Ltd.) ในการเลือกใชแบบทดสอบท่ีครอบคลุมท้ังการฟง พูด อาน และเขียน จาก IELTS Test  

(Past Paper) ซึ่งกำหนดใหมีคะแนน (Band Score) ตั้งแต 0-9 คือ 0 คะแนน หมายถึง ไมไดเขาสอบ 1 คะแนน หมายถึง 

Non User 2 คะแนน หมายถึง Intermittent User 3 คะแนน หมายถึง Extremely Limited User 4 คะแนน หมายถึง 

Limited User 5 คะแนน หมายถึง Modest User 6 คะแนน หมายถึง Competent User 7 คะแนน หมายถึง Good User 

8 คะแนน หมายถึง Very Good User และ 9 คะแนน หมายถึง Expert User 
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กระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูเชิงรุก ในการจัดกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษโดย ครูชาวตางชาติท่ีสอนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน 

2. จดัทำคูมอืแนวทางการจดัการเรยีนรูวชิาภาษาองักฤษระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 ในรปูแบบการเรยีนรูเชงิรกุรวมกับ 

ครูผูสอนชาวตางชาติ 

3. ไปพบปะครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติท่ีสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดเชียงใหมและลำพูน  

เพื่อชี้แจงและกระตุนใหเกิดการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกใหมากขึ้น 

4. ประสาน และรวมมือกับ EFL Learning Centre (DSS Education Co., Ltd.) ในการเลือกใชแบบทดสอบ 

ที่ครอบคลุมทั้งการฟง พูด อาน และเขียน โดยใช IELTS Test (Past Paper) 

5. ให EFL Learning Centre ทำการทดสอบนักเรียนกอนการทดลองทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ในสัปดาหแรก

ของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558  

6. กระตุนใหครูผูสอนชาวตางชาติจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก ใหกับโรงเรียนกลุมทดลอง 

7. สำรวจสภาพการใชการเรียนรูเชิงรุก ของครูชาวตางชาติ ตามแบบ Survey of Classroom Teaching Methods 

ในสัปดาหแรกของภาคเรียนที่ 2 และระหวางการจัดกระบวนการเรียนรู เดือนละ 1 ครั้ง จนสิ้นสุดการทดลอง 

8. ให EFL Learning Centre ทำการทดสอบนักเรียนหลังการทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุมหลังเสร็จส้ิน

กระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกใหกลุมทดลอง 

9. เปรียบเทียบผลของการเรียนรูเชิงรุกที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test 

 

 

ผลการวิจัย 
 

1. จากการศึกษาระดับการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติในโรงเรียนเอกชน

ทีรั่บเงนิอุดหนุนในจังหวดัเชยีงใหมและลำพนู เมือ่เสนอแนะใหกลุมทดลองใชคูมอื พบวา ระดบัการใชรปูแบบการจดัการเรยีนรู

เชงิรกุมแีนวโนมเพิม่ขึน้ และในภาพรวม พบวา รอยละของการใชรูปแบบการเรยีนรูเชิงรกุในโรงเรยีนทุกโรงมแีนวโนมเพิม่มากขึน้

ในแตละเดือน 

2. ไดพัฒนาคูมือแนวทางการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก

และนำไปใช โดยคูมือแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกประกอบไปดวยเนื้อหา 4 ตอน ไดแก  

 ตอนที่ 1 บทนำ ซึ่งกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูและความเปนมาของการเรียนรูเชิงรุก  

 ตอนที่ 2 การนำรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกมาใชในหองเรียน  

 ตอนที่ 3 กลยุทธตางๆ ของการเรียนรูเชิงรุก ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน  

 ตอนที่ 4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู  

 นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมศัพทที่นักเรียนควรรูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มเติมในสวนทาย 

 ผลการวัดประสิทธิภาพของคูมือทั้ง 3 ระยะ พบวา 

 (1) ระยะการจัดทำคูมือ พบวา ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดคา IOC = 0.69 สรุปวาคูมือการจัดการเรียนรู 

ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกในภาพรวมมีความเหมาะสม สามารถนำไปใชได 

 (2) ระยะการวิเคราะหการทดสอบประสิทธิภาพคูมือ ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของท้ังสามโรงเรียนมีคาเฉลี่ย 

ไดตามเกณฑที่กำหนดไว 

 (3) ระยะการวิเคราะหความพึงพอใจของครูผูสอนชาวตางชาติในการใชคูมือ พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

ชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอคูมืออยูในระดับมาก 
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3. การเปรยีบเทยีบผลของการเรยีนรูเชงิรกุทีม่ตีอการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 

ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน พบวา 

3.1 การเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษกอนการทดลองระหวางโรงเรียนกลุมทดลองและโรงเรียน 

กลุมควบคุม  

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษกอนการทดลองระหวางโรงเรียนกลุมทดลองและโรงเรียน 

  กลุมควบคุม 
 

คะแนนกอนการทดลอง N X  S.D. t-test p-value Sig. 

กลุมทดลอง 68 1.84 0.67 
-0.88 0.38 NS 

กลุมควบคุม 42 1.95 0.66 

NS = Non Significant 

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษกอนการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลองและโรงเรียน

กลุมควบคุม พบวา โรงเรียนกลุมทดลองมีนักเรียน จำนวน 68 คน มีคะแนนเฉลี่ย 1.84 สวนโรงเรียนกลุมควบคุมมีนักเรียน 

จำนวน 42 คน มีคะแนนเฉลี่ย 1.95 ปรากฏวามีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.38 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 (Sig. > 0.05) แสดงวามีคา

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออาจกลาวไดวาไมแตกตางกันนั่นเอง 

ซึ่งหมายความวา โรงเรียนกลุมทดลอง และโรงเรียนกลุมควบคุมมีความรูภาษาอังกฤษใกลเคียงกัน 

 

3.2 การเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังการทดลองและกอนการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลอง 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังการทดลองและกอนการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลอง 
 

คะแนนสอบกลุมทดลอง N X  S.D. t-test p-value Sig. 

หลังทดลอง 
68 

2.68 0.63 
13.79*** 0.001 

กอนทดลอง 1.84 0.67 

*** = Sig at 0.001  

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังการทดลองและกอนการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลอง 

พบวา โรงเรียนกลุมทดลองมีนักเรียน จำนวน 68 คน มีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 1.84 สวนหลังการทดลอง ซึ่งมีการ 

ขอความรวมมือใหใชการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกใหมากข้ึน มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 โดยสถิติทดสอบ t-test 

เทากับ 13.79 นั่นคือ คะแนนหลังการทดลองสูงกวาคะแนนกอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ทำให

เปนที่ยืนยันไดวา คะแนนของนักเรียนหลังการใชการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกดีกวากอนการใช 
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3.3 การเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้น (หลัง-กอน) ของโรงเรียนกลุมทดลองและโรงเรียนกลุมควบคุม 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง N 
หลังการทดลอง กอนการทดลอง คะแนนที่เพิ่มขึ้น 

t-test Sig at 
X  S.D. X  S.D. D S.D. 

กลุมทดลอง 68 2.68 0.63 1.84 0.67 0.85 0.51 
13.24*** 0.001 

กลุมควบคุม 42 2.20 0.57 1.95 0.66 0.25 0.43 

*** = Sig at 0.001  

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดลองและกอนการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลอง พบวา มีคะแนน

เพ่ิมขึ้น 0.85 สวนโรงเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนเพิ่มข้ึน 0.25 ท่ีสถิติทดสอบ t-test = 13.24 แสดงวา คะแนนที่เพิ่มขึ้น 

ของโรงเรียนกลุมทดลองสูงกวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 หมายความวา 

จากเดิมที่โรงเรียนกลุมควบคุมมีคะแนนการทดสอบกอนการทดลองสูงกวาโรงเรียนกลุมทดลอง แตหลังจากทดลองแลว

โรงเรียนกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวาโรงเรียนกลุมควบคุม 

 

 

การอภิปรายผล 
 

จากผลการวัดระดับการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุกของครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติโรงเรียนเอกชนที่รับ

เงินอุดหนุน จังหวัดเชียงใหม และลำพูน พบวา พฤติกรรมการสอนของครูชาวตางชาติมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดการเรียนรู

เชิงรับไปเปนการเรียนรูเชิงรุกอยางตอเนื่อง อาจเนื่องมาจากจากการที่ผูวิจัยไดใชกระบวนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตามทฤษฎีการวางเง่ือนไขดวยการกระทำ (Operant Conditioning) คือ การใหรางวัลเล็กนอยเปนสวนหนึ่ง 

ของพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น (Standridge, 2002) แตจากการท่ีกราฟอัตรากาวหนาการจัดการเรียนรู

เชิงรุกยังมีการลดลงเนื่องจากครูผูสอนยังคงยึดติดกับการสอนแบบเดิม คือ ครูเปนผูถายทอดความรูทางเดียว ซึ่งสอดคลองกับ 

Geressu (2008: 71) ที่สรุปวา ปจจัยหลักที่สงผลตอการดำเนินการในการใชการเรียนรูเชิงรุกซึ่งสงผลเชิงลบ ไดแก การที่ครู

และนักเรียนยังคงชอบการสอนแบบเดิม คือ ใชการบรรยาย เชนเดียวกันกับ Alemu (2010) ที่ไดศึกษาวิธีการเรียนรูรูปแบบ

การเรียนรูเชิงรุกในวิชาคณิตศาสตรในมหาวิทยาลัยโอโรเมีย สาธารณรัฐเอธิโอเปย และพบวาถึงแมวาจะใหมีการใชการเรียนรู

เชิงรุกในนโยบายของประเทศสาธารณรัฐเอธิโอเปย การสอนแบบเดิมคือการใชการบรรยาย ซึ่งครูเปนผูถายทอด หรือพูดแลว

นักเรียนเปนผูฟง ก็ยังคงถูกใชในหองเรียนสวนใหญ 

การพัฒนาคูมือแนวทางการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก 

มี 3 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตามรายการความคิดเห็น จำนวน 10 ดาน พบวา ดานที่ 

ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยสูงสุด ไดแก ดานความสอดคลองเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ดานความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร  

ดานความเหมาะสมของเนื้อหา ดานความเหมาะสมตอกระบวนการพัฒนาผูเรียน และดานความเหมาะสมของการใชภาษา 

รองลงมา ไดแก ดานความสอดคลองเหมาะสมกับขนาดของคูมือ ดานความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน และ 

ดานความเหมาะสมของรูปแบบ สวนคาความคิดเห็นท่ีตองปรับปรุงไดแก ดานความสอดคลองเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 

ดานความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนไทย กลาวโดยสรุป คาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทุกคนมีคา 0.69 

สามารถนำไปใชได 
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ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพคูมือโดยการใชสูตร E1/E2 สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ  

(Process-E1) และทดสอบประสิทธิภาพของผลลัพธ (Product-E2) ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการตอ

ประสิทธิภาพของผลลัพธของโรงเรียน A และโรงเรียน B สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แตของโรงเรียน C ต่ำกวาเกณฑเล็กนอย แตเมื่อ

ดูในภาพรวม คาเฉลี่ยประสิทธิภาพของกระบวนการตอคาเฉลี่ยประสิทธิภาพของผลลัพธของท้ังสามโรงเรียนไดตามเกณฑ 

ที่กำหนดไว 

ระยะที ่ 3 การวเิคราะหความพงึพอใจของครผููสอนท่ีมตีอคูมอื พบวา ความพงึพอใจท่ีมตีอคูมอืแนวทางการจดัการเรยีนรู

ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก เกี่ยวกับความถี่ในการใชกลยุทธที่เหมาะสม ความเขาใจในเนื้อหา ความมีประโยชน การแนะนำตอ 

และภาพรวมของคูมืออยูในระดับมาก ยกเวนความพึงพอใจที่มีตอหนาปกอยูในระดับปานกลาง  

สำหรับการเปรียบเทียบผลของการเรียนรูเชิงรุกท่ีมีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม และลำพูน ผลการวิจัยตามสมมติฐานที่พบคือ 

ขอที ่ 1 โรงเรียนกลุมทดลองทีจั่ดการเรยีนรูในรปูแบบการเรยีนรูเชิงรกุ และโรงเรยีนกลุมควบคมุท่ีจดัการเรยีนรูแบบปกติ 

มคีะแนนสอบภาษาองักฤษกอนการทดลองดานการฟง พดู อาน และเขยีนไมแตกตางกนั เนือ่งจากการศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม

และลำพูน ผูปกครองมักจะเลือกที่จะใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง เชน โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ เปนตน ซึ่งโรงเรียนท่ีนำมาทดลองก็จะอยูในกลุมรองลงมา  

ซึ่งไมคอยมีชื่อเสียงมากนัก โดยผูวิจัยไดเชิญชวนใหโรงเรียนเหลานี้เขารวมในงานวิจัย แลวนำมาอยูในกลุมทดลองและ 

กลุมควบคุม พบวา คะแนนสอบกอนการทดลองทั้งสองกลุมไมตางกัน 

ขอที่ 2 คะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังการทดลองของโรงเรียนกลุมทดลองสูงกวาคะแนนสอบกอนการทดลอง 

เน่ืองจากการนำคูมือแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกไปใชชวยในการเรียนการสอนทำใหผลของคะแนนทดสอบดีขึ้น 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นแสดงวาคูมือที่นำไปใชไดผลในระดับหนึ่ง 

ขอที่ 3 จากการที่ไดใชคูมือมาชวยในการปรับการเรียนการสอน สามารถทำใหการเรียนดีขึ้นหรือไม จึงไดมีการวัด

ความแตกตางระหวางโรงเรียนกลุมทดลองและโรงเรียนกลุมควบคุม ซึ่งก็ปรากฏวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนกลุมทดลอง

สูงกวาโรงเรียนกลุมควบคุม อันเนื่องมาจากการใชการเรียนรูเชิงรุก และการสนับสนุนอยางตอเนื่องตลอดหนึ่งภาคเรียน 

ที่ผานมานั้น จึงสงผลใหคะแนนการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมทดลองนั้นดีกวากลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ  

สรุปไดวา ผลการวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย และสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ  

การจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกสามารถชวยใหนักเรียนเกิดความรูเพ่ิมข้ึนมากกวาการสอนแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Robertson (2005: 181-194) ที่พบวา นักเรียนที่ไดรับประสบการณของการเรียนรูเชิงรุก ถูกกระตุนใหสืบเสาะ 

พัฒนาการคาดคะเน พิสูจนและแกไขปญหา ตอบสมมติฐานท่ีวานักเรียนเรียนไดดีท่ีสุดโดยการแกไขสถานการณของปญหา 

ที่ทาทายผานความเขาใจในแนวคิด ทำนองเดียวกัน Laurin (2009) ไดศึกษาความเขาใจของเทคนิคการเรียนรูเชิงรุกสำหรับ

การฝกปฏิบัติที่หลากหลายในลักษณะทางวิชาการและในวิชาชีพ พบวา นักเรียนมีความชื่นชอบในวิธีการเรียนรูในรูปแบบ 

การเรียนรูเชิงรุก โดยเฉพาะกิจกรรมและการทำงานเปนทีม นักเรียนมีความรูสึกวาการเรียนแบบนี้ทำใหพวกเขาเขาใจ 

และสามารถนำไปประยุกตใชความรูในสถานการณจริง 

นอกจากน้ี Mijena (2015) ไดศึกษาการใชรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกในหองเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษา 

บางโรงเรยีนในเมอืงจาดีกา จาเท สาธารณรัฐเอธโิอเปย โดยการสุมกลุมตวัอยางนกัเรยีน 145 คน ครผููสอนภาษาองักฤษ 6 คน 

และครูใหญ 4 คน จากโรงเรียนตัวอยาง 2 โรงเรียน และศึกษานิเทศก พบวา การเรียนรูเชิงรุกมีความเหมาะสมสำหรับ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

องคประกอบทีส่ำคญัทัง้สามอยางตามวตัถปุระสงค ไดแก คร ูคูมอื และการสนบัสนนุเพือ่ใหคูมือบรรลผุลการจดัการเรียนรู

ในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก จะสงผลใหนักเรียนมีกระบวนการสรางความรูขึ้นมาในความจำระยะสั้น แลวจึงจะสงไปยังความจำ

ระยะยาวไดมากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ไดคือการที่นักเรียนมีความรูและทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ไมวาจะ

เปนการฟง การพูด การอาน และการเขียน ท่ีดีข้ึนมากกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยดูผลท่ีไดจากคะแนนสอบ 
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ดานการฟง พูด อาน และเขียน และคะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนทดลองที่มากกวาคะแนนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนควบคุม 

กวาสองเทา ขอคนพบที่ไดดังแสดงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1 

 

เครื่องมือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียน 

ครู 

คูมือการจัดการเรียนรู 

การสนับสนุนเพื่อใหคูมือบรรลุ 

สงผลตอ 

การฟง 

การเขียน 

การอาน 

การพูด 

ภาพที่ 1 แสดงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 

จากแผนภาพดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูเชิงรุกมีความเหมาะสมตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

การที่ครูชาวตางชาติใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติ ไมวาจะเปนการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางมีความหมาย

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ในสวนของครูนั้น ครูควรทำตัวใหเปนผูอำนวยความสะดวก  

(Facilitator) ใหมากที่สุด ลดบทบาทของตัวเองลง เนนไปที่การใหนักเรียนปฏิบัติ สวนคูมือควรมีการปรับใหเขากับบริบทและ

วฒันธรรมของแตละพ้ืนที ่และโรงเรียนควรใหการสนบัสนนุอยางจรงิจังจงึจะทำใหการจดัการเรยีนรูเชิงรุกบรรลผุล อันจะสงผลให

นักเรียนไทยสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติไดดียิ่งขึ้น สามารถตอนรับชาวตางชาติท่ีจะเขามาทองเที่ยว 

ในชุมชน ทองถิ่นที่อาศัยอยู อันจะเปนประโยชนตอการทองเท่ียวของประเทศ นอกจากนี้ยังชวยแกปญหาดานภาษาอังกฤษ

ของแรงงานไทยในการสื่อสารใหดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปนภายในประชาคมอาเซียนเองท่ีกำหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง 

หรือแมกระทั่งการติดตอสื่อสารกับประเทศอื่นทั่วโลก 

 

 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1. โรงเรียนที่ตองการใหครูผูสอนชาวตางชาติปรับตัวเพื่อใหใชการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น 

ควรสรางแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยมีการสนับสนุนจากทุกฝาย รวมถึงการปรับคูมือใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งองคประกอบ

ทั้งสามอยางจะสงผลตอการเรียนของนักเรียน ดังแสดงในภาพที่ 1 

2. ผลการวิจัยพบวา ในสวนของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา ความสอดคลองเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 

และความสอดคลองเหมาะสมกบับรบิทของนักเรยีนไทยยงัตองปรบัปรงุ ดงันัน้ คูมอืการจดัการเรยีนรูในรปูแบบการเรยีนรูเชงิรกุ

สำหรับครูผูสอนชาวตางชาติควรปรับปรุงเพื่อใหครูผูสอนชาวตางชาติสามารถปรับใชใหเขากับบริบทของนักเรียนไทยมากขึ้น  

โดยควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทางการศึกษาของไทยใหครูผูสอนชาวตางชาติเขาใจบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

สำหรับขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  

1. สำหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาการจัดการเรียนรูในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก อาจนำรูปแบบที่ผูวิจัยคนพบไปใชกับ 

กลุมตัวอยาง สาระการเรียนรู หรือแมกระทั่งระดับช้ันอื่นตอไป โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวแปร หรือปจจัยตางๆ ตลอดจน

ปรับเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
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2. อาจมีการศึกษาเก่ียวกับองคกรเชิงรุก (Active Organization) เพิ่มเติม เนื่องจากอาจเปนสวนชวยเหลือใหครู

สามารถนำการจัดการเรียนรูเชิงรุกไปใชใหมาก และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หมายความวา องคกรเรียนรูเชิงรุกจะเปนตัวสงเสริม

ใหครูมีความเปนครูเชิงรุก (Active Teachers) และกอใหเกิดผูเรียนเชิงรุก (Active Learners) ไดหรือไม ดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางองคกรเชิงรุก ครูเชิงรุก และผูเรียนเชิงรุก 
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ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.ดร.อารี วิบูลยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.อำนวย ขนันไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.ดร.สายสมร ลำยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.เพทาย พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.รวี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ธนกร ชางนอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.นงลักษณ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.พนม กุณาวงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.วสันต จอมภักดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.คณิเทพ ปตุภูมินาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.วัชรพงษ ธัชยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.วรัทยา แจงกระจาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.อรชร มณีสงฆ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผศ.ดร.เดชา ทาปญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.นัทมน คงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.ปรุตม บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อ.ดร.มนทิพย ตั้งเอกจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 

รศ.จักรภพ วงศละคร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อ.ดร.พูลพงศ สุขสวาง มหาวิทยาลัยบูรพา 

รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา 

รศ.ดร.โกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 

ผศ.ดร.บุลรัตน สิทธิพงศ โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 

อ.ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผศ.ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 

Professor Andreas Zins Vienna University  

ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

รศ.เอนก ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ 

รศ.ดร.โกศล มีคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผศ.ร.ท.หญงิ ดร.เกดิศริิ เจริญวศิาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 

ผศ.ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รศ.ดร.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.ศรัณย นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รศ.ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

รศ.ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

อ.ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อ.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

อ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รศ.ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.สุกัญญา แชมชอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.จิติมา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รศ.ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 

และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 

และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  

ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 

 
รูปแบบของวารสาร 

 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 

 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 

กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ

สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน

วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน

ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา

สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 

การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 

• กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 

• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 

• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 

• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 

• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รูปแบบการพิมพ 

1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 

2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 

3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 

4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 

 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  

 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 

 - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 

 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 

 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 

3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค

สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 

และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 

6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 

7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจัิย สอดคลองหรอืไมสอดคลองกบัผลการวจิยัของผูอ่ืนท่ีมอียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 

เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 

ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  

สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 

Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 

ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 

Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  

3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 

การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือช่ือหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานที่จัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  

วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 

1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 

 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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