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ขอความหรือขอคิดเห็นในวารสารนี้เปนของผูเขียนมิใชความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ไดปรับเปลี่ยนแนวทางใหม เริ่มตนในฉบับนี้ (เมษายน - กันยายน 2556) เปนตนไป 
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม โดยมีการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope)  
ของบทความที่จะตีพิมพ เปนบทความงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตร 
และดานการศึกษาที่สามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชน 
อยางแทจริง หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยยังคง 
ความเขมขนในการตรวจสอบ และการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิหลากหลายศาสตรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  
เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ สามารถนำไปใชอางอิง และใชประโยชนไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในเขต 
กลุมภมูภิาคเขตเศรษฐกิจอาเซยีน หรอื AEC ทีก่ลุมประเทศเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตจะเขาสูความรวมมอื พฒันา และแบงปนกนั 
อยางเต็มตัวในอนาคตอันใกลนี้ 

วารสารฉบับน้ีจึงเต็มไปดวยงานวิจัยที่มีความนาสนใจ และมีองคความรูอันเปนประโยชนตอสังคมและทองถ่ิน 
อยางแทจริง โดยประกอบไปดวยบทความงานวิจยัทางดานการพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอมในชุมชน ตัง้แตการปรบัเปลีย่น
วิถีการดำเนินชีวิต การเกษตรแบบยั่งยืน และการดูแลสุขภาวะและสิ่งแวดลอมในชุมชน ในดานการศึกษา มีบทความงานวิจัย
ท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับตางๆ ไดเปนอยางดี ท้ังในระดับชุมชน มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรมที่สะทอนออกมาในเชิงประวัติศาสตรอีกดวย 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนกัวจิยัทกุทานท่ีสงบทความวิจยัมาลงในวารสาร และหวังวาบทความท่ีตพีมิพในวารสารวิจยั
ราชภัฏเชียงใหมเลมนี้จะเปนประโยชน ทั้งตอตัวนักวิจัยที่สงบทความวิจัย ตอสังคม และตอวงการวิชาการอยางกวางขวาง 
ตอไป 
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ดร.สำเนา หม่ืนแจม* 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROCESS FOR CHILD-CENTERED APPROACH 
BY USING MEDIA TECHNOLOGY 

* อาจารยประจำ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

บทคัดยอ 
 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

โดยใชสื่อเทคโนโลยี 2) พัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี และ 3) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี กลุมเปาหมายคือ โรงเรียนวัดชางเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม โดยมีผูใหขอมูลหลักคือ ครู ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช 
ในการวิจัยคือ แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แนวทางการระดมสมอง คูมือการพัฒนาครู แบบทดสอบ  
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนำเสนอผลวิจัยโดยใชวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
ดำเนินการโดยวิเคราะหเอกสาร สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา และระดมสมองจากครู นักเรียน ผูปกครอง และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกวาเปาหมายท่ีตั้งไว ครูยังคงจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีไมสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ครูไมใชเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ผูปกครอง 
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองการใหนักเรียนเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

การพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1) การวางแผนการวิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู 2) การออกแบบหนวยการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 3) การสรางสื่อมัลติมีเดีย 4) การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 5) การผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 6) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนและสื่อเทคโนโลยี 
ที่ครูสราง ปรากฏผลการพัฒนาดังนี้ 1) ครูมีความรู ความเขาใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสรางสื่อเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยมีคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สูงกวากอนการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเปนรอยละ 30.53 2) พฤติกรรมของครูมีความกระตือรือรน มีความต้ังใจ และสนใจ 
ในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 3) ความพึงพอใจของครู 
ตอการพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.57 รองลงมาคือดานนโยบายและการบริหารจัดการ และดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนเรียนรู มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.52 และ 4.49 ตามลำดับ  
คำสำคัญ : การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ, สื่อเทคโนโลยี 
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หลังจากพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี ครูไดนำส่ือเทคโนโลยีไปจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียน ปรากฏผลดังน้ี 1) ผูเรียนมีคะแนนรอยละความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและ
หลังเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีอยูระหวาง 12.60-79.00 2) ผูเรียนมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
โดยใชสื่อเทคโนโลยีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน เลือก สราง และใชสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีการศึกษาคนควาและอภิปรายกลุมทำใหบรรยากาศในการเรียนมีความ
สนุกสนาน ตื่นตัวอยูตลอดเวลาไมนาเบื่อ สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และสามารถในไปใชในชีวิตประจำวันได 
Keywords : Child-centered approach, Media technology 

 
 
ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to 1) investigate problem situations and needs for child-centered 

approach by using media technology; 2) develop teachers for child-centered approach by using media 
technology; and 3) study research findings in child-centered approach by using media technology.  
The target group was Watchangkian School, Muang district, Chiang Mai province, where the respondents 
were its teachers, administrator, students, parents, and basic school committees. The instruments used in  
the research were text analysis, observation, interviewing, guidelines for brainstorming, a guidebook for 
teacher development, pretest and posttest, and satisfaction questionnaire. Percentage, mean, and 
standard deviation were used for data analysis. Descriptive analysis was employed to present its research 
findings. The findings were summarized as follows: 

The problem situations and needs for developing the quality of child-centered approach by using 
media technology was investigated by analyzing documents, interviewing the school administrator,  
and brainstorming from the teachers, students, parents, and basic school committees. It was found that 
the learning achievements of those students were in a lower level than expected. Their teachers had still 
provided teaching and learning activities with inconsistency in their needs; the teachers had yet to 
implement such a technology in teaching and learning processes. The basic school committees, parents, 
and students needed all the learners to learn how to use media technologies in learning process. 

The teacher developments of child-centered approach by using media technology were constructed by 
holding 6 workshop sessions in order to, namely, 1) set an analysis plan for the students involved in 
designing learning instructions; 2) design a learning module for child-centered approach by using media 
technology; 3) create multimedia; 4) create e-books; 5) make lessons for computer-assisted instruction; 
and, 6) determine the effectiveness of learning instructions, pretest and posttest designs, and the media 
technologies created by the teachers. The developments were shown in the following: 1) the teachers 
had knowledge and an understanding of making learning instructions and creating media technologies for 
developing the quality of child-centered approach by using media technology. The average score of their 
tests administered after attending the workshop sessions was 30.53%, which was higher before holding  
a workshop session; 2) the teachers’ behaviors were enthusiastic, intent, and interested in attending  
the workshop sessions for developing the quality of child-centered approach by using media technology; 
and 3) overall, the average of teachers’ satisfaction on the teacher development of child-centered 
approach by using media technology was in a high level of 4.57; the average of its policy and administration 
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was in a middle level of 4.52; and, the average of its quality development of learning instructions was in 
a low level of 4.49, respectively. 

After developing the teachers for child-centered approach by using media technology, they implement 
the media technologies to facilitate learning instructions. The results were shown in the following: 1) the 
average score of their learning achievements before and after using media technology was 12.60-79.00; and  
2) the students gave opinions that the implementation of child-centered approach by using media 
technology helped them to participate in not only setting the plans, but also using the created and 
selected media technologies to do learning activities. The students were able to learn by doing researches and 
joining group discussions. This created the atmosphere of joy, liviliness, and acqusition for their learning and 
affected their learning achievements in a higher level. The students could apply it to their daily life as well. 

 
 

บทนำ 
 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเก่ียวกับปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสอง โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการยกระดับคุณภาพและ

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ซึ่งแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเด็กให 
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ดำรงรักษาความเปนไทยและรูเทาทันกับสถานการณของโลก ดังนั้นการพัฒนาประเทศ 
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่ 11 ยงัคงเนนคนเปนศนูยกลางหรอืจุดหมายหลกัของการพฒันา มุงพฒันาคน 
ที่สมดุลทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ใหคนไทยมีคุณลักษณะ มองกวาง คิดไกล ใฝดี มีวินัยในตนเอง มีความรูและ 
ความสามารถ มีทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แสดงถึงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงข้ึน แตการจัดการ
ศึกษาในปจจุบันพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงปการศึกษา 2544-2549 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียต่ำกวารอยละ 50 และต่ำกวาคะแนนเฉล่ีย
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551: 3) เนื่องมาจากครูสวนใหญ 
ยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยายมากที่สุด เพราะสอนงายและสะดวกรวดเร็ว ทำใหนักเรียนไมเขาใจและ
เบื่อหนายการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยังยึดตัวครูเปนศูนยกลาง สอนโดยเนนเนื้อหามากกวากระบวนการ 

สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทอยางมากในจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวาง 
ผูสอนและผูเรียนดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพทำใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดงายข้ึน กระตุนความสนใจ  
เกิดความสนุกและไมรูสึกเบื่อหนาย เกิดความคิดสรางสรรค และไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน ปจจุบัน 
สื่อเทคโนโลยีกำลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในการนำมาประยุกตใชในการเรียนการสอนที่ใชถายทอดเนื้อหาความรูตางๆ 
ไปยังผูเรียน เชน สื่อมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง  
และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ซึ่งเปนการตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้น 

โรงเรียนวัดชางเค่ียน เปนโรงเรียนที่เปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหสถานการณรวมกับคณะครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน พบวา นักเรียนมีความตองการเรียนดวยสื่อเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย ศึกษาคนควาเรียนรูจากคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต แตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังคงใชวิธีการ
สอนแบบบรรยาย ทำใหผูเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรยีนการสอนคอนขางนอย สงผลใหเกดิความเบ่ือหนาย ครขูาดความรู 
ความเขาใจในการเลือก การใช และการผลิตสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา และความตองการของผูเรียน 
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จากสภาพปญหาดังกลาวทำใหผูวิจัยและโรงเรียนวัดชางเค่ียน ไดรวมมือกันท่ีจะพัฒนาครูใหสามารถเลือกใช และผลิต
สื่อเทคโนโลยีอยางหลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งเปนกระบวนการแสวงหาคำตอบหรือศึกษาคนควาหาความจริงเพื่อการพัฒนา สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามปกติ 
โดยไมเพ่ิมภาระงานใหแกครูผูสอน การผลิตสื่อเทคโนโลยีถือเปนนวัตกรรมท่ีครูสามารถนำไปพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการ
และเปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน 

 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
2. เพื่อพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
3. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกโรงเรียนวัดชางเคี่ยน ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ดำเนินการวิจัย

โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไว ครูขาดความเขาใจในการ
เลือกและการใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาผูปกครองและคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการใชสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย 
โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

1. กลุมผูรวมวิจัยและผูใหขอมูล 
 กลุมผูรวมวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนวัดชางเคี่ยน ที่สมัครใจเขารวมวิจัย จำนวน 19 คน ผูใหขอมูล ประกอบดวย  

ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ผูแทนนักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3 จำนวน 20 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 9 คน และผูแทนผูปกครองนักเรียน จำนวน 15 คน 

2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
2.1 ขั้นวางแผนพัฒนา (Plan) เปนการศึกษาวิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู 

โดยใชสือ่เทคโนโลยี ศกึษาสภาพปญหาและความตองโดยการสมัภาษณผูบรหิาร วเิคราะหสถานการณ จดัทำคูมอืการพฒันาครู
ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี วางแผนจัดหลักสูตรและตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ติดตอวิทยากร ประชุมชี้แจงและเตรียมความพรอมใหแกครูผูรวมวิจัย 

2.2 ขั้นดำเนินการพัฒนา (Act) เปนการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสรางส่ือเทคโนโลยี 
โดยครูผูรวมวิจัย จำนวน 19 คน เลือกกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันที่รับผิดชอบคนละ 1 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูและสรางสื่อเทคโนโลยี ผูวิจัยดำเนินการพัฒนาครูโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 
1) การวางแผนการวิเคราะหผูเรียนเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู 2) การออกแบบหนวยการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
โดยใชสื่อเทคโนโลยี 3) การสรางส่ือมัลติมีเดีย 4) การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 5) การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
6) การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนของนักเรียน และส่ือเทคโนโลยีที่ครูสราง
โดยผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของขอคำถาม ความเหมาะสม ความถูกตอง
ทางภาษา และสามารถวัดไดครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา หลังจากนั้นนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
โดยมีผูอำนวยการโรงเรียนและผูวิจัยนิเทศติดตาม ประเมินผลใหคำปรึกษาชวยเหลือและเสนอแนะ เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 
ตามแผนในวงรอบที่ 1 มีการประชุมเพื่อวิเคราะหปญหาอุปสรรคและวางแผนพัฒนาในวงรอบตอไป 
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2.3 ขั้นสังเกตการณ (Observe) เปนการสังเกตพฤติกรรมของครูระหวางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู 
ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 

2.4 ขั้นสะทอนผล (Reflect) เปนการประเมินผลการพัฒนาครู และผลการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
ผูวิจัยไดดำเนินการดังนี้ 

 2.4.1 การประเมินผลการพัฒนาครู ผูวิจัยไดทดสอบกอน-หลังประชุมเชิงปฏิบัติการ และสอบถามความ 
พึงพอใจของครูผูสอนหลังการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

 2.4.2 ผลการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี ครูผูรวมวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน และสัมภาษณนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีในกลุมสาระการเรียนรูที่ตนเอง
รับผิดชอบ ผูวิจัยนำผลดังกลาวมาวิเคราะหและสรุปผลการจัดการเรียนรู 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวางแผน ประกอบดวย แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณผูบริหาร และแนวทาง 

การระดมสมอง 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาครู ประกอบดวย คูมือการพัฒนาครูดานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและ 

การผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการสังเกต ประกอบดวย แบบสังเกตพฤติกรรมของครู 
3.4 เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ประกอบดวย แบบทดสอบกอน-หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครู 
4. ข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดำเนินการสรางและหาประสิทธิภาพตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1 เครื่องมือท่ีใชในการวางแผนและการสังเกต ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณผูบริหาร  
แนวคำถามการระดมสมอง และแบบสังเกตพฤติกรรมของครู โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 วิเคราะหวัตถุประสงคของการวิจัย 
 ขั้นท่ี 2 วิเคราะหเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการวิจัย จากเอกสาร ตำรา และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ 

   เรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ขั้นที่ 3 กำหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยของคำถามหรือขอความใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
 ขั้นที่ 4 ศึกษาวิธีการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ แนวทางการระดมสมอง และแบบสังเกต  

   กำหนดรูปแบบของเคร่ืองมือประเภทน้ันๆ 
 ขั้นท่ี 5 กำหนดขอคำถามหรือขอความในแตละประเด็นใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเด็นสำคัญแตละ 

   ประเด็น 
 ขั้นที่ 6 สรางขอคำถามหรือขอความและเรียงลำดับ 
 ขั้นท่ี 7 นำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองทางภาษา ความชัดเจนของภาษา 

   ขอคำถามหรือขอความตรงกับประเดน็ทีต่องการศึกษา และสามารถวัดไดครอบคลมุสิง่ท่ีตองการศึกษา 
 ขั้นที่ 8 ปรับปรุงแกไขขอคำถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 
 ขั้นท่ี 9 จัดพิมพทำเปนฉบับสมบูรณและนำไปใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาครู ไดแก คูมือการพัฒนาครูดานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและการผลิตส่ือ

เทคโนโลยีที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและการผลิตสื่อเทคโนโลยี 
 ขั้นที่ 2 สรางคูมือการพัฒนาครูดานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและการผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เนนผูเรียน 

   เปนสำคัญ 
 ขั้นที่ 3 นำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองทางภาษา และ 

   สามารถวัดไดครอบคลุมสิ่งที่ตองการศึกษา 
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 ขั้นที่ 4 นำมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 ขั้นที่ 5 จัดทำเปนคูมือฉบับสมบูรณ 
4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบทดสอบกอน-หลังประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของครู โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ขั้นที่ 2 สรางแบบทดสอบกอน-หลังประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครู 
 ขั้นที่ 3 นำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง

ของขอคำถาม ความเหมาะสมและความถูกตองทางภาษา และสามารถวัดไดครอบคลุมสิ่งที่ตองการ
ศึกษาไดผลดังนี้ แบบทดสอบกอน-หลังประชุมเชิงปฏิบัติการมีคา IOC ทุกขอ อยูระหวาง 0.60-1.00 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ โดยใชสื่อเทคโนโลยีมีคา IOC ทุกขออยูระหวาง 0.80-1.00 

 ขั้นที่ 4 นำมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 ขั้นที่ 5 จัดพิมพทำเปนฉบับสมบูรณ 
 ขั้นที่ 6 นำไปทดลองใชกับกลุมทดลองเครื่องมือซึ่งเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 

ปที่ 1-มัธยมศึกษาปที่ 3 ในพื้นที่ใกลเคียง สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 
เขต 1 จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นพบวา แบบทดสอบกอน-หลังประชุมเชิงปฏิบัติการ 
มีคาเทากับ 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีมีคาเทากับ 0.84 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
5.1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 ถึง กุมภาพันธ 2555 
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย (PAOR) 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การวิเคราะหเอกสารและการระดมสมอง 

มาจัดหมวดหมู ตรวจสอบขอมูล และหาขอสรุปโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
6.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังประชุมเชิงปฏิบัติการของครู คะแนนเฉล่ียกอนและ 

หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีโดยใชคาเฉลี่ย รอยละ  
6.3 การวิเคราะหเชิงปริมาณขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี โดยคำนวณหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี ผูวิจัยไดนำเสนอผลออกเปน 3 ดาน 
ดังนี้ 

1. สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญัโดยใชสือ่เทคโนโลย ีพบวา นกัเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำกวาเปาหมายที่ตั้งไว ครูยังคงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  
ครูไมใชเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน ผูปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองการ 
ใหนักเรียนเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
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ที่ สื่อเทคโนโลยี 

รอยละของคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน
ความ

กาวหนา กอนเรียน หลังเรียน 

1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ตัวเรา ชั้นอนุบาล 1 8.50 87.50 79.00 

2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การบวกที่มีผลบวกไมเกิน 9  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

22.50 89.00 66.50 

3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ผักนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 50.26 84.47 34.21 

4 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง ชีวิตสัมพันธ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 51.25 82.00 30.75 

5 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สรางสรรคการเคลื่อนไหว  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

56.31 82.36 26.05 

6 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง เรียนรูเรื่องดนตรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 63.62 78.87 15.25 

7 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 59.55 82.85 23.30 

8 สื่อวีดิทัศนเร่ือง การอานคำท่ีประสมสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 42.50 80.75 38.25 

9 สื่อเทคโนโลยีเรื่อง Present Simple Tense ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 43.73 66.99 23.26 

10 สื่อประสมเรื่อง หมูออมสิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 64.75 87.15 22.40 

2. ผลการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสรางสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสำคัญ 

2.1 การเปรียบคะแนนกอนและหลังประชุมของครูผูสอน พบวา คะแนนแบบทดสอบความรู ความเขาใจในการ 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสรางส่ือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญหลังประชุม 
เชิงปฏิบัติการสูงกวากอนการประชุมเชิงปฏิบัติการรอยละ 30.53 

2.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมของครูผูสอน พบวา ครูมีความกระตือรือรน มีความต้ังใจ และสนใจในการเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มีทักษะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและสรางสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนที่มีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
มีดังน้ี 1) ดานกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.49 หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา 
ครูมีความพึงพอใจตอการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางส่ือมัลติมีเดียมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.79 รองลงมาคือการออกแบบ
หนวยการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญัโดยใชสือ่เทคโนโลย ีมคีาเฉลีย่เทากบั 4.74 2) ดานการจดักจิกรรมการเรยีนรูในภาพรวม 
มีคาเฉลี่ย 4.57 หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา ครมูีความพึงพอใจที่การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยีชวยสราง
ความสนใจ เราใจ กระตือรือรนของนักเรียนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 รองลงมาคือการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย 
สื่อเทคโนโลยีทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 และ 3) ดานนโยบายและการบริหารจัดการ
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.52 หากพิจารณาในรายละเอียดพบวา ครูมีความพึงพอใจท่ีผูบริหารใหการสนับสนุนและชวยเหลือครู
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี และผูบริหารใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ชุมชนเขามาชวยในการระดมทรัพยากรจัดหาสื่อเทคโนโลยีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 

3. ผลการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
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ที่ สื่อเทคโนโลยี 

รอยละของคะแนน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนน
ความ

กาวหนา กอนเรียน หลังเรียน 

11 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง ระบบของรางกาย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 62.50 77.50 15.00 

12 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง รอยละ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 47.50 60.10 12.60 

13 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง กรุงรัตนโกสินทร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 62.22 80.40 18.18 

14 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง สุขภาพและการปองกันโรค ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 65.00 85.00 20.00 

15 ส่ือมัลติมีเดียเรื่อง วิถีงามความพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 64.19 85.80 21.61 

16 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง การใช Present Simple Tense  
และ Past Simple Tense ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

60.45 82.30 21.85 

17 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง สารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 63.61 83.75 20.14 

18 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เชียงใหม นครแหงความงาม 
ทางวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

58.66 81.44 22.78 

19 สื่อมัลติมีเดียเรื่อง กราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 32.30 62.16 29.86 

 จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี มีคะแนนรอยละความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกชั้นเรียน คืออยูระหวาง 12.60-79.00 นอกจากนี้ยังพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ตัวเรา ชั้นอนุบาล 1 มีคะแนนรอยละความกาวหนามากท่ีสุดคือ 79.00 รองลงมาคือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การบวกท่ีมีผลบวกไมเกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนรอยละความกาวหนา คือ 66.50 
และสื่อมัลติมีเดียเรื่อง รอยละ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนรอยละความกาวหนานอยที่สุดคือ 12.60 

3.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี พบวา ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยให

นักเรียนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีที่ตรงกับ
ความตองการของตนเอง รวมไปถึงมีสวนรวมในการสรางส่ือการเรียนการสอนรวมกับครูโดยการคนหาวีดิทัศน ภาพ เสียง 
และเนื้อหาจากอินเทอรเน็ต พรอมทั้งเสนอแนะรูปแบบท่ีนักเรียนตองการ นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีการศึกษา คนควาและ
อภปิรายกลุมทำใหบรรยากาศในการเรียนมีความสนุกสนาน ตืน่ตวัอยูตลอดเวลาไมนาเบ่ือ สงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้
และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
 
การอภิปรายผล 

 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี ของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน สามารถ

อภิปรายผลในประเด็นดังตอไปนี้ 
1. ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู จากการวิเคราะหสถานการณของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน พบวา นักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนการสอน ขาดความรูในการเลือกใชและผลิตสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการสนทนากลุมนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียนพบวามีความตองการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยไดเรียนรูจากส่ือท่ีหลากหลาย 
ซึ่งจะตองเร่ิมจากการพัฒนาครูโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ สอดคลองกับแนวคิดของโกวิท ประวาลพฤกษ  
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(2541: 58) ที่สรุปวาความสามารถของครูเปนตัวแปรสำคัญท่ีจะนำไปทำนายหรือคาดหมายคุณภาพของนักเรียนไดโดยตรง 
ครูที่มีความสามารถสูง ยอมชำนาญในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนลงมือทำนำไปสูผลการเรียนที่แทจริง แตถาครูมีความ
สามารถต่ำ ก็เปนเพียงผูบอกความรู นักเรียนก็เกิดแตความรูความจำ คอยฟงคำบอกจากครู ตัดสินใจปญหาเองไมเปน นำไปสู
คุณภาพประชากรที่ไมเปนผูผลิตผลงาน 

 หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามพบวา ครูมีความรูความเขาใจในการเลือกใช ผลิตสื่อเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมกับเน้ือหาและความตองการของผูเรียน มีความรูความเขาใจ ในการวิเคราะหผูเรียน ออกแบบหนวยการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เลือกใชและผลิตสื่อเทคโนโลยีประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ 
ความตองการของผูเรียน สอดคลองกับ สำราญ วันนาพอ (2553: 101) ซึ่งพบวาหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
นิเทศติดตาม ครูมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

 นอกจากครูผูสอนยังนำความรูเก่ียวกับการผลิตสื่อเทคโนโลยีไปปรับปรุงและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีที่ไดจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเขาประกวดสื่อเทคโนโลยีจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นๆ จนไดรับรางวัลตางๆ ทั้งนี้ 
เปนเพราะครูเกิดความรัก ตระหนักที่จะผลิตสื่อเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะทำใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ 
ในเนื้อหา สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับธรรมนูญ ฤๅชา (2549: 67-71) พบวา การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติงาน และการนิเทศ ทำใหครูเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอจนเกิด 
เปนการเรียนรูอยางยั่งยืน มีความรู ความสามารถในการผลิตสื่อ ICT ที่สามารถชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาชัดเจนยิ่งข้ึน 

 สวนความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี  
ครูมีความพึงพอใจในดานนโยบายและการบริหารจัดการในระดับมากท่ีสุด เพราะผูบริหารใหการสนับสนุนและชวยเหลือ 
อยางสม่ำเสมอ ผูปกครองและชุมชนไดเขามาชวยในการระดมทรัพยากรจัดหาส่ือเทคโนโลยีซึ่งจะเห็นไดจากผูปกครอง
นักเรียนใหการสนับสนุนงบประมาณในโครงการหน่ึงหองเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร (One Class One Computer) สำหรับดาน
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ครูมีความพึงพอใจตอการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อมัลติมีเดียมากท่ีสุด 
ทั้งนี้เปนเพราะครูมีความรูพื้นฐานหรือคุนเคยกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนเบื้องตนอยูแลว นอกจากนี้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ยังสามารถนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียดวยภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ทำใหครูรูสึกมั่นใจ 
ที่จะเลือกโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาผลิตเปนสื่อมัลติมีเดีย ประกอบแผนการจัดการเรียนรูมากที่สุดถึง  
14 ราย สวนดานการจดักจิกรรมการเรยีนรู ครมูคีวามพงึพอใจทีก่ารจดักิจกรรมการเรยีนรูดวยสือ่เทคโนโลยทีีช่วยสรางความสนใจ 
เราใจ กระตือรือรนของนักเรียนมากที่สุด ทั้งเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมไดนำสื่อเทคโนโลยีมานำเสนอ 
ในรูปมัลติมีเดีย ไมมีภาพและเสียงประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ทำใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย งวงนอนขณะเรียน 
จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหครูมีความพึงพอใจ สอดคลองกับนงราม ชะลอเจริญยิ่ง (2552: 109-115) ไดศึกษาคนควาเก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส โรงเรียนบานเขาแกว อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  
พบวา ครูมีความรูความสามารถในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส บรรยากาศในการอบรมเปนกันเอง ครูมีความพึงพอใจตอการ
อบรมในระดับมาก 

2. ผลท่ีเกดิขึน้กบันกัเรยีน หลงัจากทีค่รจูดักจิกรรมเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสำคญัโดยใชสือ่เทคโนโลย ีทำใหบรรยากาศ 
ในการเรียนต่ืนเตน เราใจ ดึงดูดความสนใจของนักเรียนจากภาพและเสียง สอดคลองกับจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย (2547: 
91-98) พบวา การสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน 
ทำใหนักเรียนสนุกสนาน ตื่นเตน เกิดความกระตือรือรน อยากเรียน ในกรณีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คอยลุน
คำเฉลยของบทเรียน ทำใหไมนาเบ่ือ และรูสึกไมงวงนอนเพราะนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ 
ทุกเวลา สามารถเรียนซ้ำไดตามความตองการของตนเอง ทำใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วข้ึน สอดคลองกับประสิทธิ์พจน ทะลาสี  
(2546: 70-71) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคนิคการใชสื่อการเรียนการสอน ระบบทางไกลแบบสื่อสาร  
2 ทาง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก และเห็นวา
บทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนสามารถเรยีนไดทกุเวลาทีต่องการ ทำใหผูเรยีนเรียนไดเรว็ข้ึน และบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน
ทำใหเขาใจในเนื้อหามากขึ้น 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยส่ือเทคโนโลยี เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน ทำใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน จากการทดสอบหลังเรียนพบวา นักเรียนมีคะแนน
รอยละความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีอยูระหวาง 12.60-79.00  
ซ่ึงสอดคลองกับวสันต ชุปวา (2549: 108-112) ไดศึกษาคนควาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรดานการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนเรียนรูไดมากข้ึนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นอกจากน้ี  
อุเทน พุมจันทร (2550: 77-81) ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา เมื่อเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทำแผน
ปฏิบัติการประกอบดวยกิจกรรม 6 กิจกรรมโดยผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที่ และนิเทศติดตามการดำเนินงานวิจัยอยางตอเนื่อง สวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนและแกปญหารวมกัน อีกท้ังยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร
ใหครบทุกชั้นเรียนตามโครงการหนึ่งหองเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร สงผลใหผูวิจัยสามารถนำแผนไปสูการปฏิบัติไดซึ่งใชเวลาการ
ดำเนินการท้ังหมด 10 เดือน โดยอาศัยหลักการแบบมีสวนรวมมาใชในการดำเนินงานอยางตอเน่ือง สงผลใหครูสามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และเรียนรูอยางมีความสุข 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 
จากการดำเนินการวิจัยเรื่อง พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีครั้งนี้  

ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะแยกเปนประเด็นๆ ดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะตอการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 กอนดำเนินการวิจัยควรมีการวิเคราะหสถานการณของโรงเรียน เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงเก่ียวกับสภาพปญหา 
และความตองการที่แทจริงของครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน 

1.2 การเลือกส่ือเทคโนโลยีมาใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขึ้นอยูกับความสามารถของครูผูสอน ความพรอม 
ของวัสดุ อุปกรณ สภาพของหองเรียน 

1.3 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัทัง้ระบบโรงเรยีน ผูทีม่บีทบาทสำคญัทีส่ดุคอืผูบรหิาร ทีจ่ะผลกัดนัใหเกดิความสำเรจ็ 
จึงตองสรางความเขาใจกับผูบริหารกอนดำเนินการวิจัย 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกโรงเรียนตนแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อ

เทคโนโลยี เพื่อที่จะไดนำแนวทางมาขยายผลการปฏิบัติไดกวางขวางยิ่งข้ึน 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชสื่อเทคโนโลยี 
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตรการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ 
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจครูกับการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน
และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ
แนวทางแกไขของชุมชน และทองถ่ิน โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงช้ีสภาพการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการนำไปใชประโยชน 

 และ Citation) 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม 
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• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการ 
 นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 
โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 

การเรียงลำดับเน้ือหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลกัใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจยัถงึผลท่ีชดัเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรปูภาพใหมเีนือ้หาหรือวธิกีารอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผลการศึกษา 
เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัยของผูอื่น 
ที่มีอยูกอนหรือไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง,  
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สำนักพิมพ. สถานที่พิมพ 
สีลาภรณ บัวสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พิมพครั้งท่ี 1 อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง. 

กรงุเทพมหานคร 
 10.2 วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34) : 14-20. 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา. 

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ. 

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 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) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete  

   block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD  

บันทึกขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  

จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 3 ทานตอเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหาเพ่ือรับการประเมิน 
กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความท่ีปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 

1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน
หนังสือนำสงดวย โดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไปเพ่ือแจงผลการพิจารณา 

2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 
จำนวน 3,000 บาท 
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โทรศัพท/โทรสาร 0-5388-5958/0-5388-5950 

ราชภัฏเชียงใหม 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 




