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บทที่ 1 
บทน า 

 

สืบเนื ่องจำกโครงกำรวิจัยเพื ่อติดตำมและประเมินผลธิ์มำตรกำรเงินอุดหนุนอย่ำงมีเงื ่อนไขต่อ
พฤติกรรมและควำมมุ่งมั่นของนักเรียนยำกจนพิเศษระยะที่ 1 แสดงผลลัพธ์ว่ำ กลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกำสให้ค่ำ
คำดกำรณ์ทั้งด้ำนรำยได้ในอนำคตของตนเองไว้ต ่ำ และยังมีกำรมองอำชีพในอนำคตค่อนข้ำงแคบกว่ำนักเรียน
เด็กกลุ่มอื่นๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ ได้มำนี้สะท้อนว่ำผู้ปกครองและนักเรียนยังขำดข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจำก
กำรศึกษำและอำชีพ และมีควำมเป็นไปได้ที่พวกเขำอำจติดอยู่ในกรอบควำมคิดที่เชื่อว่ำอนำคตของพวกเขำไม่
น่ำจะดีกว่ำเดิมได้มำกนัก เนื่องจำกสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

ด้วยเหตุนี้ โครงกำรฯในระยะที่ 2 จึงต้องกำรติดตำมวัดผลสัมฤทธิ์ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือ
ท ำให้สำมำรถเข้ำใจวิธีคิดด้ำนรำยได้ และอำชีพในอนำคตของกลุ่มนักเรียนด้อยโอกำสมำกขึ้น รวมถึงหำ
มำตรกำรที่ช่วยท ำให้พวกเขำมีควำมเชื่อมั่นในตนเองและอนำคตมำกกว่ำที่เป็นอยู่ หรืออีกนัยหนึ่ง คือเพ่ิมเติม
กิจกรรมเพื่อพัฒนำ “Growth Mindset” หรือ “กรอบควำมคิดแบบเติบโต” ที่ช่วยให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ 
สมองและผลลัพธ์ที่ดีสำมำรถพัฒนำได้จำกควำมพยำยำม โดยสถำนะที่ติดตัวไม่ใช่สิ ่งที่ ก ำหนดผลลัพธ์ใน
อนำคตเสมอไป และควำมผิดพลำดต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ควำมล้มเหลวหำกแต่เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เกิดกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเอง 

อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่กระตุ้น Growth Mindset นี้จ ำเป็นต้องพิจำรณำให้ครอบคลุมทั้งตัวแปรต้นทำง 
กลำงทำง และผลลัพธ์ปลำยทำง กล่ำวคือ ตัวแปรต้นทำง (Direct output of intervention) หมำยรวมถึง
กลไกแทรกแซงที่เชื่อว่ำมีผลต่อกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งในท่ีนี้คือ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในข้อมูลอำชีพและรำยได้ รวมถึง
กำรรับหลักกำร Growth Mindset ในกำรเรียน ส่วนตัวแปรกลำงทำง (Moderators) เป็นสิ่งที่อำจได้รับ
อิทธิพลจำกตัวแปรต้นทำง ซึ่ง ณ ที่นี้คือ พฤติกรรมกำรเรียนของนักเรียน รวมถึงกำรใช้เวลำและปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงนักเรียน ผู้ปกครองและกลุ่มเพื่อน โดยตัวแปรกลำงทำงช่วยกระตุ้นให้เกิด Human capital inputs 
เพ่ือสร้ำงผลลัพธ์ปลำยทำง ซึ่งคือ ทุนมนุษย์ (Human capital achievements) ที่วัดผลผ่ำนทักษะทำงปัญญำ 
(Cognitive skill) และทักษะทำงพฤติกรรม (Non-cognitive skill)  

ดังนั้นกิจกรรมของโครงกำรในระยะที่ 2 นี้ จึงออกแบบมำตรกำรเพื่อกระตุ้น Growth Mindset ร่วม
ด้วยกำรตรวจสอบผลของมำตรกำรดังกล่ำว ว่ำประสบผลในกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปสู่ Growth Mindset ของ
นักเรียนมำกน้อยเพียงใด โดยใช้กำรทดลองภำคสนำม (Field experiment) เป็นสนำมในกำรทดสอบ
มำตรกำรแทรกแซง (Interventions) ลักษณะต่ำงๆ อันได้แก่ กำรใช้หลักสูตรกรอบควำมคิดแบบเติบโต 
หลักสูตรเกี่ยวกับอำชีพในศตวรรษที่ 21 หรือองค์ประกอบทั้งสองหลักสูตรร่วมกัน (โดยหลักสูตรทั้งหมด
ออกแบบให้สอดคล้องกับอำยุของกลุ่มตัวอย่ำง) รวมถึงใช้แนวทำงเศรษฐศำสตร์พฤติกรรม (Behavioral 
economics) ในกำรใช้แรงจูงใจทำงกำรเงิน (Financial incentive) และไม่ใช่กำรเงิน เพื่อไว้วัดผลควำม
อ่อนไหวในกำรปรับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ำงในกรณีต่ำงๆ ซึ่งกำรวัดผลทั้งก่อนกำรแทรกแซง และหลังกำร
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แทรกแซง (ถ้ำเป็นไปได้จะวัดผลอีกครั้งหนึ่งโดยทิ้งช่วงหลังกำรแทรกแซง 2 -3 เดือน) จะท ำให้ทรำบถึง
ประโยชน์ได้ว่ำควรใช้หลักสูตรแบบใดควบคู่กับกำรแทรกแซงเชิงพฤติกรรมแบบไหนถึงท ำให้เกิดกำรปรับ
ควำมคิด ทัศนคติ อย่ำงสัมฤทธิ์ผล 

เนื้อหำของรำยงำนนี้ประกอบด้วยรำยละเอียดกำรทดลองภำคสนำมในบทที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยกำร
ออกแบบกำรทดลอง หลักสูตรต่ำงๆที่ใช้เป็นมำตรกำรแทรกแซง จ ำนวนโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ำ
ร่วมกำรวิจัย ผลกำรศึกษำจำกกำรทดลองภำคสนำมในบทที่ 3 ซึ่งครอบคลุมผลกำรศึกษำของกำรให้หลักสตูร
เพ่ือพัฒนำกำรคิดแบบเติบโตและกำรให้ข้อมูลอำชีพ รวมถึงกำรให้หลักสูตรผู้ปกครองต่อพัฒนำกำรของเด็กทั้ง
ในดำ้นทักษะทำงสติปัญหำและทักษะทำงด้ำนอำรมณ์ นอกจำกนั้นในบทนี้ทำงทีมวิจัยได้รำยงำนผลกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินให้กับผู้ปกครองต่ำงช่วงเวลำมีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้รับในค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ
บุตรหลำนและค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับบุตรหลำนแตกต่ำงกันหรือไม่ และในบทที่ 3 ได้มีกำรรำยงำนผลจำกกำร
ประชุมกลุ่มย่อยกับโรงเรียนหลังจบกำรทดลองภำคสนำมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อกำร
ปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรกำรให้หลักสูตรเพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด ในบทที่ 4 
ได้รำยงำนผลกำรเก็บข้อมูลต่อเนื่องในปีที่ 2 เกี่ยวกับกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบำยอุดหนุนนักเรียน และ
บทที่ 5 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรศึกษำครั้งนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1) ศึกษำติดตำมและประเมินผลจำกมำตรกำรเงินอุดหนุนอย่ำงมีเงื่อนไขของ กสศ. ที่มีต่อนักเรียน

ทุนเสมอภำค ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพ่ือเข้ำใจผลลัพธ์ของโครงกำรเงินทุนนักเรียนยำกจนพิเศษ ในระยะยำว 
2) ท ำกำรทดลองภำคสนำม ด้วยกำรเสริมสร้ำง Career Perspective และกำรพัฒนำ Growth 

Mindset ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และวัดผลกำรเปลี่ยนแปลงของแนวคิด ทักษะ และควำมส ำเร็จของ
นักเรียน 

3) ศึกษำวิจัยปัจจัยด้ำนพฤติกรรมของนักเรียน ครอบครัว และเพื่อนร่วมชั้น ที่มีผลต่อผลลัพธ์ทำง
กำรศึกษำ หรือ ทักษะของนักเรียนยำกจนพิเศษ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดสรรเวลำกำรเรียนของนั กเรียนและ
ผู้ปกครอง หรือกำรใช้เวลำทบทวนบทเรียนกับเพ่ือน  

4) จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพมำตรกำรเงินอุดหนุนอย่ำงมีเงื่อนไขของ กสศ. ต่อ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำของนักเรียนยำกจนพิเศษท้ังในระยะสั้นและระยะยำว 

5) จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรเพิ่มควำมมุ่งมั่นกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพของนักเรียนยำกจน
พิเศษผ่ำนกำรพัฒนำ Growth Mindset และกำรเสริมควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอำชีพ ตลำดแรงงำน 
(Career Perspective) 
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บทที่ 2 
การทดลองภาคสนาม 

 

จุดประสงค์หลักของกำรท ำกำรทดลองภำคสนำมในโครงกำรนี้ สืบเนื่องจำกผลกำรศึกษำในระยะที่ 1  

พบว่ำนักเรียนและผู้ปกครองที่มีมุมมองเชิงบวกด้ำนอนำคตของนักเรียน มีแนวโน้มที่จะมีควำมมุ่งมั่นทำงกำร

ศึกษำที่สูงกว่ำกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองที่มีมุมมองในทำงตรงข้ำม  

เพื่อพัฒนำและผลักดันให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดมุมมองเชิงบวก และมีควำมมุ่งมั่นในกำรมอง

อนำคตนั้น ทำงทีมวิจัยได้พิจำรณำรูปแบบกำรแทรกแซง (Interventions) 2 ด้ำน คือ  

1) กำรให้ข้อมูลและควำมรู้ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ 

 1.1) กำรใหข้้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรมองอนำคต ด้วยกำรเสริม Career Perspective 

 1.2) กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ข้อมูล และกำรฝึกปฏิบัติปรับทัศนคติตำมหลักกำร Growth Mindset        

 (ด้ำนกำรท ำงำนของสมอง ควำมส ำคัญของควำมพยำยำม และกำรไม่กลัวควำมผิดพลำด) 

2)  พร้อมกันนี้ ทีมวิจัยได้ตั ้งสมมติฐำนเพิ่มเติมไว้ว่ำ กำรสร้ำงแรงจูงใจทำงกำรเงินกับผู้ปกครอง 

(Financial incentive) ควบคู่ไปกับกำรแทรกแซงด้วยกำรให้ข้อมูล และกำรฝึกกำรคิดแบบ Growth Mindset 

จะช่วยกระตุ้น (โดยเฉพำะในระยะสั้น) ให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเกิดกำรน ำข้อมูลที่ได้รับไปใช้จริง เพื่อให้

เห็นผลลัพธ์ในควำมส ำเร็จทำงกำรศึกษำของนักเรียนที่ดีมำกขึ้น ดังนั้น กำรแทรกแซงจึงถูกออกแบบให้มีกำร

แทรกแซงที ่ใช้ทั ้งแรงจูงใจทำงกำรเงิน (Financial incentive) และแรงจูงใจที ่ไม่ใช้เงิน (Non-financial 

incentive) ควบคู่กันไป (ดูรำยละเอียดกำรออกแบบกำรแทรกแซงในส่วนถัดไป) 

การออกแบบการทดลองภาคสนาม 
ทีมวิจัยพัฒนำรูปแบบกำรแทรกแซง เป็น 2 ลักษณะ คือ  

(A) กำรแทรกแซงเพื่อพัฒนำกระตุ้นให้เกิดควำมมุ่งมั่นในอนำคตของตน และส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำง

กำรศึกษำแบบกำรให้ข้อมูล และกำรฝึกพัฒนำทำงควำมคิดและพฤติกรรมแบบไม่ใช้เงินเป็นแรงจูงใจ (Non-

financial intervention) 

 กำรแทรกแซงจัดด ำเนินกำรเป็นลักษณะของกำรให้ข้อมูลและกำรฝึกพัฒนำทำงควำมคิดและ

พฤติกรรมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(A.1) ด้ำนโอกำสในอนำคต (Career Perspective intervention) 

(A.2) ด้ำนควำมรู้จำก Growth Mindset (Mindset intervention)  

โดยมุ่งจุดประสงค์เพื่อพัฒนำและกระตุ้นให้เกิดหลักกำรคิด และพฤติกรรมที่ช่วยสร้ำงควำมมุ่งมั่น 

และควำมเชื่อในกำรมองอนำคตของนักเรียนและผู้ปกครองที่ด้อยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม  
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 รูปแบบกำรแทรกแซงเป็นกำรให้ข้อมูลทั้งด้วยวีดิทัศน์ และกำรเสริมในแบบเรียนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง

เป็นกำรแทรกแซงอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 1 ภำคกำรศึกษำเพื่อให้เหมำะกับกระบวนกำรเรียนรู้ โดยแบ่งออกได้

เป็นกำรแทรกแซงท่ีให้แก่นักเรียนและกำรแทรกแซงที่ให้แก่ผู้ปกครอง  

i. กำรแทรกแซงที่ให้แก่นักเรียน เป็นกำรด ำเนินกำรในเวลำเรียน เช่น กำรด ำเนินกำรในระหว่ำง

ชั่วโมงแนะแนวที่มีตำมตำรำงสอนรำยสัปดำห์ โดยโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรดังกล่ำว ซ่ึงกิจกรรมหลักประกอบ

ไปด้วย 

- วีดิทัศน์และบทเรียนแบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้ำง Growth Mindset ทั้งแนวกรอบ

ควำมคิดและพฤติกรรม โดยสื่อดังกล่ำวได้ออกแบบให้เหมำะกับวัยของนักเรียน ในกำรพัฒนำ

สร้ำงสื่อทำงทีมวิจัยได้ด ำเนินกำรออกแบบกับผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนจิตวิทยำเด็ก โดยรำยละเอียด

ของบทเรียนครอบคลุมประเด็นต่ำงๆ ดังนี้  

หลักสูตรพัฒนาตนเอง 
บทที่ 1 เชื่อว่ำตนเองพัฒนำได้ 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของหลักสูตร 

2. นักเรียนเข้ำใจกรอบแนวคิดแบบเติบโตและประโยชน์ของกรอบแนวคิดแบบ
เติบโต 
3. นักเรียนเข้ำใจควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยของบุคคลและไม่น ำตัวเองไป
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน 

บทที่ 2 เรียนแบบไหนที่ใช่ฉัน 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนรู้ว่ำรูปแบบกำรเรียนรู้ของตนเองเป็นแบบใด 

2. นักเรียนรู้จักรูปแบบกำรเรียนรู้ทั้ง 4 ของรูปแบบกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัด 
(VARK) พร้อมทั้งเข้ำใจเทคนิคกำรเรียนรู้ของแต่ละรูปแบบ 

บทที่ 3 อำรมณ์และควำมรู้สึก 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเข้ำใจควำมหมำย และประเภทของอำรมณ์ 

2. นักเรียนรู้ทันอำรมณ์ (ท้ังอำรมณ์เชิงบวกและอำรมณ์เชิงลบ) ควำมคิดและกำร
กระท ำของตนเอง 

บทที่ 4 อำรมณ์และควำมรู้สึก (2) 
วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเรียนรู้สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอำรมณ์ต่ำงๆ (Trigger) 

   2. นักเรียนรู้ผลกระทบของอำรมณ์ท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น 
   3. นักเรียนรู้จักวิธีกำรจัดกำรกับอำรมณ์ 
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บทที่ 5 แว่นตำที่เรำสวมใส่ใช้มองโลก 
วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเข้ำใจ “กำรพัฒนำได้” ของสมอง ที่คล้ำยกับกล้ำมเนื้อท่ียิ่งใช้ยิ่งแข็งแรง 

ยิ่งออกแรงยิ่งเติบโต 
 2. นักเรียนสำมำรถแยกแยะระหว่ำงกรอบแนวควำมคิดแบบเติบโตและกรอบ

แนวคิดแบบหยุดนิ่ง 
 3. นักเรียนเข้ำใจว่ำกรอบแนวคิดแต่ละแบบมองควำมท้ำทำย และควำมผิดพลำด

แตกต่ำงกันอย่ำงไร 
บทที่ 6 เปลี่ยนมุมกลับ ปรับมุมมอง 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนมีควำมตระหนักต่อควำมคิดท่ีมำจำกกรอบแนวคิดแบบหยุดนิ่ง 

2. นักเรียนสำมำรถปรับเปลี่ยนควำมคิดที่เกิดจำกกรอบแนวคิดแบบหยุดนิ่งให้เป็น
กรอบแนวคิดแบบเติบโตได้ 
3. นักเรียนเข้ำใจเรื่องกำรคิดแบบเหมำรวม และกำรมีอคติ (Stereotype) 

บทที่ 7 ให้กรอบแนวคิดแบบเติบโตได้เติบโต 
วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนทรำบปัจจัยที่ส่งเสริมและบรรยำกำศท่ีสนับสนุนกรอบแนวคิดแบบ

เติบโต และสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมนั้นได้ 
   2. นักเรียนสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำชื่นชม และเรียนรู้จำกควำมผิดพลำดได้ 
   3. นักเรียนสำมำรถระบุสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมได้ยำกของชีวิต 
บทที่ 8 แผนกำรรับมือกับควำมท้ำทำยเพ่ือเอำชนะอุปสรรค 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสำมำรถระบุบุคคลต้นแบบของตัวเองที่มีกรอบแนวคิดแบบเติบโตได้ 

2. นักเรียนสำมำรถเลือกประเด็นที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง โดยสำมำรถตั้งเป้ำหมำย
และระบุควำมท้ำทำยได้ชัดเจน 
3. นักเรียนสำมำรถสร้ำงแผนพัฒนำตนเอง โดยอ้ำงอิงกรอบแนวคิดแบบเติบโตได้ 

 
- วีดิทัศน์และบทเรียนแบบ Active learning เพ่ือเสริมสร้ำง Career Perspective จำกข้อมูล

พื้นฐำนเกี่ยวกับรำยได้และโอกำสในอำชีพต่ำงๆ โดยรำยละเอียดของบทเรียนครอบคลุม

ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้  

หลักสูตรค้นหาอาชีพ 
บทที่ 1 ชีวิตไม่มีขีดจ ำกัด 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของหลักสูตร 
   2. นักเรียนได้ตระหนักถึงอคติกำรเหมำรวมเรื่องเพศท้ังในมุมมองทั่วไปและมุมมองต่ออำชีพ 
   3. นักเรียนได้รับแรงบันดำลใจและมีแรงผลักดันในกำรสร้ำงโอกำสให้กับชีวิตตัวเอง 
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บทที่ 2 เรียนแบบไหนที่ใช่ฉัน 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนรู้ว่ำรูปแบบกำรเรียนรู้ของตนเองเป็นแบบใด 

2. นักเรียนรูจักรูปแบบกำรเรียนรู้ทั้ง 4 ของรูปแบบกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัด 
(VARK) พร้อมทั้งเข้ำใจเทคนิคกำรเรียนรู้ของแต่ละรูปแบบ 

บทที่ 3 อำรมณ์และควำมรู้สึก 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเข้ำใจควำมหมำย และประเภทของอำรมณ์ 

2. นักเรียนรู้ทันอำรมณ์ (ท้ังอำรมณ์เชิงบวกและอำรมณ์เชิงลบ) ควำมคิด และกำร
กระท ำของตัวเอง    

บทที่ 4 อำรมณ์และควำมรู้สึก (2) 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเรียนรู้สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอำรมณ์ต่ำงๆ (Trigger) 
   2. นักเรียนรู้ผลกระทบของอำรมณ์ท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่น 
   3. นักเรียนรู้จักวิธีกำรจัดกำรกับอำรมณ์ 
บทที่ 5 ส ำรวจควำมสนใจทำงอำชีพและทักษะที่ใช้ RIASEC 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรตัดสินใจเลือกอำชีพ 
   2. นักเรียนรู้จักอำชีพมำกขึ้น จำกอำชีพพ้ืนฐำนที่เคยรู้จักอยู่แล้ว 
บทที่ 6 ส ำรวจควำมสนใจทำงอำชีพและทักษะที่ใช้ RIASEC (2) 
 วัตถุประสงค์ 1.นักเรียนรู้ว่ำควำมสนใจทำงอำชีพ RIASEC คืออะไร 
   2. นักเรียนรู้ว่ำตัวอักษร RIASEC ของตัวเองคืออะไร 
บทที่ 7 ส ำรวจควำมสนใจทำงอำชีพและทักษะที่ใช้ RIASEC (3) 
         วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรมีประสบกำรณ์ทั้ง 6 อักษร RIASEC มำกกว่ำ 1 
บทที่ 8 ตั้งเป้ำหมำยและวำงแผนส ำรวจอำชีพ 
 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนได้ลองวำงแผนเพื่อทดลองท ำกิจกรรมในแต่ละด้ำนของ RIASEC 

2. นักเรียนสำมำรถประยุกต์ใช้ SMART Goal เพ่ือให้แผนจับต้องได้ชัดเจนและ
สำมำรถลงมือท ำได้ทันที 
 

นอกจำกวีดิทัศน์ ผู้พัฒนำหลักสูตรได้ออกแบบสมุดกิจกรรมตำมเนื้อหำหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้ท ำ
กิจกรรมประกอบกับกำรดูวีดิทัศน์ 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่ำงหน้ำปกสมุดกิจกรรมของนักเรียน 

 
ii. กำรแทรกแซงที ่ให้แก่ผู ้ปกครอง (Parent School) เป็นกำรจัดด ำเนินกำรท ำนอกเวลำเรียน       

โดยเชิญผู้ปกครองมำเข้ำ “ห้องเรียน” แบบให้ค่ำตอบแทน (Show-up fee) โดยเป็นกำรแทรกแซงในรูปแบบ

ที่คล้ำยกับกำรแทรกแซงกับกลุ่มนักเรียนและเพ่ิมเติมอีก 1 ชุดข้อมูล และแบบฝึกด้ำน “Praising effort, Not 

praising result” ให้กำรสร้ำง Growth Mindset กับผู้ปกครองและนักเรียนเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในระยะเวลำ

ใกล้เคียงกัน โดยหลักสูตรของผู้ปกครองมีรำยละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการลูก 
บทที่ 1 ภำพรวมหลักสูตรพัฒนำกำรลูก 
 วัตถุประสงค์ 1. ผู้ปกครองเข้ำใจเนื้อหำภำพรวมของหลักสูตรส่งเสริมพัฒนำกำรลูก 
   2. ผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของหลักสูตรพัฒนำกำรลูก 
บทที่ 2 ผลักดันลูกสู่ควำมส ำเร็จ ด้วยแนวคิดไม่ติดกรอบ 
 วัตถุประสงค์ 1. ผู้ปกครองสำมำรถเข้ำใจเรื่องแนวคิดไม่ติดกรอบ 
   2. ผู้ปกครองสำมำรถสร้ำงแนวคิดไม่ติดกรอบให้กับลูกได้ 
บทที่ 3 สื่อสำรกับลูกด้วยแนวคิดไม่ติดกรอบ 

วัตถุประสงค์ 1. ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรเลี้ยงดูลูกด้วยวิธี
เชิงบวก 

 2. ผู้ปกครองมีเทคนิคในกำรสื่อสำรกับลูกอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึนที่จะช่วยสำน
สัมพันธ์ภำยในครอบครัว และลดควำมขัดแย้งภำยในครอบครัว 

 3. ผู้ปกครองมีวิธีในกำรส่งเสริมให้ลูกมีแนวคิดไม่ติดกรอบ 
บทที่ 4 ค้นหำอำชีพ สูตรส ำเร็จในอนำคตยุคใหม่ของลูก 
 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองสำมำรถเข้ำใจหลักกำรของกำรค้นหำตนเองของวัยรุ่น 
   2. เพ่ือให้ผู้ปกครองสำมำรถช่วยลูกค้นหำเป้ำหมำยของตนเองได้ 
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บทที ่5 วิธีกำรประยุกต์ใช้ส ำหรับผู้ปกครองในชีวิตประจ ำวัน 
 วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองสำมำรถเข้ำใจหลักกำรของกำรประยุกต์ใช้กับลูกของตนเอง 

   2. เพ่ือให้ผู้ปกครองสำมำรถประยุกต์ใช้กับลูกในสถำนกำรณ์ชีวิตประจ ำวัน 

 เช่นเดียวกันกับกรณีของนักเรียน ผู้พัฒนำหลักสูตรได้ออกแบบคู่มือผู้ปกครองซึ่งสรุปเนื้อหำจำก   
วีดิทัศน์และมีกิจกรรมระหว่ำงบทเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองมีควำมเข้ำใจในบทเรียนมำกขึ้นจำกกำรดูวีดิทัศน์  
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่ำงหน้ำปกสมุดกิจกรรมของผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) กำรแทรกแซงด้วยแรงจูงใจทำงกำรเงิน (Financial intervention) 

 กำรแทรกแซงด้วยกำรสร้ำงแรงจูงใจทำงกำรเงินจะด ำเนินกำรกับผู้ปกครอง โดยหลักกำรคือกำรจูงใจ

ทำงกำรเงินเพ่ือให้ผู้ปกครองใช้เวลำที่ให้คุณภำพกับกำรศึกษำของบุตรหลำนมำกขึ้น ดังนั้นในภำพรวม รำงวัล

ที่ผู้ปกครองจะได้รับขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำทักษะของบุตรหลำนเป็นหลัก เพ่ือทดสอบประสิทธิภำพของกำรจูงใจ

ทำงกำรเงิน ทีมวิจัยได้แบ่งรูปแบบค่ำตอบแทนที่ผู้ปกครองจะได้รับเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

o ผู้ปกครองได้รับเพียงค่ำเสียเวลำในกำรมำร่วมโครงกำร 

o ผู้ปกครองได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มแบบ Unconditional reward กรณีนี้ถ้ำผู้ปกครองมำเข้ำร่วม

หลักสูตรครบก็จะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมเติมจำกค่ำเสียเวลำในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

o ผู้ปกครองได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มก็ต่อเมื่อเข้ำร่วมหลักสูตรครบ และบุตรหลำนมีกำรพัฒนำของ

ทักษะ ซึ่งวัดได้จำกแบบทดสอบแบบก่อนและหลังเรียน ได้แก่ กำรวัด Standardized cognitive 

and Non-cognitive test (Conditional reward)  
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กลุ่มการทดลอง 
ในกำรจัดกลุ่มกำรทดลองจะด ำเนินกำรโดยจัดกลุ่มกำรทดลองร่วมกันระหว่ำงนักเรียนและผู้ปกครอง 

โดยกลุ่มกำรทดลองท่ีด ำเนินกำรในกำรศึกษำเป็นดังนี้ 

กลุ่มทดลองท่ี 1 (TS1): นักเรียนได้รับเฉพำะข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Career Perspective  

กลุ่มทดลองท่ี 2 (TS2): นักเรียนได้รับเฉพำะข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Growth Mindset  

กลุ่มทดลองที่ 3 (TS3): นักเรียนได้รับข้อมูลทั้งกำรสร้ำง Career Perspective และ Growth 

Mindset  

กลุ่มทดลองที่ 4 (TS4): นักเรียนได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Career Perspective และ Growth 

Mindset และผู้ปกครองได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Growth Mindset 

กลุ่มทดลองที่ 5 (TS5): นักเรียนได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Career Perspective และ Growth 

Mindset และผู้ปกครองได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Growth Mindset รวมถึงแรงจูงใจทำงกำรเงินซึ่งไม่ผูก

ติดกับกำรพัฒนำทำงทักษะของบุตรหลำน  

กลุ่มทดลองที่ 6 (TS6): นักเรียนได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Career Perspective และ  Growth 

Mindset และผู้ปกครองได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Growth Mindset รวมถึงแรงจูงใจทำงกำรเงินซึ่งผูกติด

กับกำรพัฒนำทำงทักษะของบุตรหลำน  

กลุ่มทดลองท่ี 7 (C): เป็นกลุ่มควบคุม ซ่ึงทั้งนักเรียนและผู้ปกครองในกลุ่มนี้ไม่ได้รับกำรแทรกแซงใดๆ  
 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของแต่ละกลุ่มกำรทดลอง 

กลุ่มการ
ทดลอง 

การเก็บข้อมูล 
การแทรกแซง 

รับข้อมูล 
แรงจูงใจทางการเงิน 

นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่ใช้ 
ค่าตอบ 
แทน 

รางวัล
พิเศษ 

กลุ่มทดลอง 
(1) 

YES NO Career Perspective  YES NO NO 

กลุ่มทดลอง 
(2) 

YES NO Growth Mindset  YES NO NO 

กลุ่มทดลอง 
(3) 

YES NO 
Career Perspective 

& 
 Growth Mindset 

YES NO NO 
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กลุ่มการ
ทดลอง 

การเก็บข้อมูล 
การแทรกแซง 

รับข้อมูล 
แรงจูงใจทางการเงิน 

นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่ใช้ 
ค่าตอบ 
แทน 

รางวัล
พิเศษ 

กลุ่มทดลอง 
(4) 

YES YES 
Career Perspective 

& 
 Growth Mindset 

NO YES NO 

กลุ่มทดลอง 
(5) 

YES YES 
Career Perspective 

& 
 Growth Mindset 

NO YES YES 

กลุ่มทดลอง 
(6) 

YES YES 
Career Perspective 

& 
 Growth Mindset 

NO YES YES 

กลุ่มควบคุม 
(7) 

YES YES None NO NO NO 

 

กลุ่มตัวอย่างของการทดลองภาคสนามและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการทดลองภาคสนาม 
 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงถูกสุ่มจำกโรงเรียนที่มีจ ำนวนเด็กนักเรียนยำกจนพิเศษอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่

จังหวัดขอนแก่นและอุดรธำนี โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือก

โรงเรียนคือโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 อย่ำงน้อยเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของทุกโรงเรยีน

ในจังหวัดและมีจ ำนวนนักเรียนสถำนะยำกจนพิเศษในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของทุก

โรงเรียนในจังหวัด และหรือในขณะเดียวกันคือมีจ ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย

ของทุกโรงเรียนในจังหวัดและมีจ ำนวนนักเรียนสถำนะยำกจนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มำกกว่ำ

ค่ำเฉลี่ยของทุกโรงเรียนในจังหวัด  

หลังจำกนั้นโรงเรียนทั้งหมดที่เหลืออยู่จะถูกแบ่งกลุ่มตำมลักษณะของพื้นที่ โดยแบ่งแยกตำมจังหวัด 

และในแต่ละจังหวัดจะถูกจัดกลุ่มโดยอ ำเภอ หำกมีอ ำเภอที่มีจ ำนวนโรงเรียนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 6 โรงเรียน 

(มำจำกจ ำนวนกลุ่ม treatment ในกำรศึกษำ) จะถูกตัดออกท้ังอ ำเภอ  

จำกเกณฑ์ดังกล่ำวมีจ ำนวนโรงเรียน 346 โรงเรียนที่เข้ำเกณฑ์เพื่อน ำไปสุ่มเป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

ซึ่งสำมำรถแบ่งตำมรำยจังหวัดได้ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 201 โรงเรียน จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 145 

โรงเรียน  
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เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณและระยะเวลำในกำรศึกษำ ทำงทีมวิจัยได้สุ่มตัวอย่ำงโรงเรียน

จำกทั้งสองจังหวัด จ ำนวน 245 แห่ง เพื ่อเป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำ โดยจังหวัดขอนแก่นมีจ ำนวน 145 

โรงเรียน หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 58 ของจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมดในกำรศึกษำ และจังหวัดอุดรธำนีมี

จ ำนวน 100 โรงเรียน หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 40 ของจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมดในกำรศึกษำ นอกจำกนั้น

ทำงทีมวิจัยได้เพิ่มโรงเรียนจำกจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 6 โรงเรียนเข้ำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงด้วย ท ำให้มีจ ำนวน

โรงเรียนรวมทั้งหมด 251 โรงเรียน  

 

การสุ่มกลุ่มทดลอง 
 จำกประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 251 โรงเรียนซึ่งมีรำยละเอียดตำมข้ำงต้นนั้น และเพื่อให้ในแต่ละ

กลุ่มกำรทดลองมีกลุ่มตัวอย่ำงของจ ำนวนเด็กนักเรียนยำกจนพิเศษที่มีกำรกระจำยตัวตำมพ้ืนที่ และขนำดของ

โรงเรียน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 251 โรงเรียน จึงถูกสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) เข้ำกลุ่มกำร

ทดลองที ่1- 7 โดยกำรแบ่งกำรสุ่มตำมจังหวัดได้แก่ ขอนแก่น อุดรธำนี กำฬสินธุ์ และขนำดของโรงเรียนได้แก่ 

โรงเรียนขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ และขนำดใหญ่พิเศษ โดยมีผลกำรสุ่มกำรทดลองดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมกลุ่มกำรทดลอง 

จังหวัด กลุ่มการทดลอง 
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 

ป.4 ม.1 ป.4/ม.1 รวม 

ขอนแก่น 

1 11 1 7 19 

2 7 2 11 20 

3 10 4 8 22 
4 10 2 9 21 

5 5 1 10 16 

6 7 4 9 20 
7 8 4 10 22 

อุดรธำนี 

1 3 1 10 14 
2 6 2 6 14 

3 5 3 9 17 

4 3 2 9 14 
5 8 3 5 16 

6 3 3 7 13 
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จังหวัด กลุ่มการทดลอง 
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 

ป.4 ม.1 ป.4/ม.1 รวม 

7 5 3 9 17 

กำฬสินธุ์ 

1 - - - 0 

2 1 - - 1 

3 - 1 - 1 
4 - 1 - 1 

5 1 - - 1 

6 - 1 - 1 
7 1 - - 1 

รวม 94 38 119 251 

 

จำกนั้นทำงทีมวิจัยได้ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มกำรทดลองซึ่งแสดงในตำรำงที่ 3 ผลจำก

กำรสุ่มแสดงให้เห็นว่ำ จ ำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มกำรทดลองเมื่อพิจำรณำรำยจังหวัดมีควำมแตกต่ำงกันอยู่

บ้ำง อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียนโดยรวม จ ำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มกำรทดลองมีควำม

ใกล้เคียงกันค่อนข้ำงมำก นอกจำกนั้นจ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษในแต่ละกลุ่มกำรทดลองก็มีจ ำนวนที่

ใกล้เคียงกันเช่นกัน   
 

ตารางท่ี 3 จ ำนวนนักเรียนแบ่งตำมกลุ่มกำรทดลอง 

จังหวัด 
กลุ่มการ
ทดลอง 

นักเรียนทั้งหมด นักเรียนยากจนพิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม 

ขอนแก่น 1 395 388 783 122 58 180 

2 472 739 1211 111 88 199 

3 469 604 1073 98 160 258 

4 391 736 1127 86 97 183 

5 337 317 654 84 88 172 

6 370 512 882 101 110 211 

7 362 853 1215 79 44 123 

อุดรธำนี 1 442 606 1048 114 135 249 

2 419 477 896 123 103 226 

3 532 792 1324 151 255 406 
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จังหวัด 
กลุ่มการ
ทดลอง 

นักเรียนทั้งหมด นักเรียนยากจนพิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม 

4 372 490 862 80 120 200 

5 418 798 1216 73 82 155 

6 515 643 1158 107 149 256 

7 419 1198 1617 84 193 277 

กำฬสินธุ์ 1 - - 0 - - 0 

2 18 - 18 7 - 7 

3 - 407 407 - 3 3 

4 - 59 59 - 26 26 

5 17 - 17 14 - 14 

6 - 420 420 - 41 41 

7 95 - 95 25 - 25 

รวม 6043 10039 16082 1459 1752 3211 

 

 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนผู้ปกครองของนักเรียนยำกจนพิเศษที่จะได้รับหลักสูตรแยกตำมกลุ่มทดลอง 

(เฉพำะกลุ่มทดลอง 4, 5, และ 6) จ ำนวนผู้ปกครองดังกล่ำวมีจ ำนวนโดยเฉลี่ยไม่แตกต่ำงกันมำกนักระหว่ำง

กลุ่มกำรทดลอง โดยข้อมูลดังกล่ำวแสดงในตำรำงที่ 4  
 

ตารางท่ี 4 จ ำนวนผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษแบ่งตำมกลุ่มกำรทดลอง 

จังหวัด กลุ่มการทดลอง 
ผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม 

ขอนแก่น 1 - - 0 
2 - - 0 

3 - - 0 
4 86 97 183 

5 84 88 172 

6 101 110 211 
7 79 44 123 

อุดรธำนี 1 - - 0 

2 - - 0 
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จังหวัด กลุ่มการทดลอง 
ผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม 
3 - - 0 

4 80 120 200 

5 73 82 155 
6 107 149 256 

7 84 193 277 

กำฬสินธุ์ 1 - - 0 
2 - - 0 

3 - - 0 
4 - 26 26 

5 14 - 14 

6 - 41 41 
7 25 - 25 

รวม 733 950 1683 

 

การวัดความสัมฤทธิ์ผลของการแทรกแซง  
 เพ่ือวัดผลของกำรให้ข้อมูล ควำมรู้ และรำงวัลว่ำมีผลต่อกำรเพ่ิมควำมมุ่งมั่นของนักเรียนหรือไม่ 

ทีมวิจัยได้ท ำกำรวัดประเมินผล (i) เวลำก่อนกำรแทรกแซง และ (ii) หลังจำกกำรแทรกแซง ทั้งนี้ รูปแบบหลัก

ในกำรวัดผลมีดังนี ้

 กำรท ำแบบทดสอบทักษะเชิงปัญญำวัด (Standardized test) ด้ำนคณิตศำสตร์ และภำษำไทย 

ซึ่งมีสองระดับชั้นคือ ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยกำรออกแบบทดสอบดังกล่ำวในทั้ง

สองระดับชั้นมีขั้นตอนเหมือนกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษำหัวข้อเรื่องในวิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และ

มัธยมศึกษำปีที่ 1 เรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2. สืบค้นตัวอย่ำงข้อสอบของแต่ละหัวข้อเรื่องในวิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 จำกหนังสือและแหล่งอ้ำงอิงที่น่ำเชื่อถือ เพ่ือให้ได้ข้อสอบ

ทีห่ลำกหลำย 

3. พิจำรณำคัดเลือกข้อสอบที่สืบค้นมำโดยเลือกออกมำทีละข้อ เพื่อให้จ ำนวนข้อสมดุลกับหัวข้อเรื่อง

ต่ำงๆ ให้มำกท่ีสุดตำมควำมเหมำะสม ซึ่งข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด 



15 
 

15 

 

- ชุดง่ำย เทอม 1 และ 2 วิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ วิชำละ 15 ข้อ ของระดับชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1  

- ชุดยำก เทอม 1 และ 2 วิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ วิชำละ 15 ข้อ ของระดับชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ซึ่งจะได้ข้อสอบวิชำละ 2 ชุดต่อระดับชั้น รวมทั้งหมด 8 ชุด 

4. น ำข้อสอบทั้งหมดที่ถูกคัดเลือกไปท ำกำรทดสอบตำมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเลือก

โรงเรียนที่จะร่วมท ำข้อสอบจำกโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและชำนเมืองผสมกันไป เพื่อทดสอบว่ำอัตรำ

กำรท ำข้อสอบได้หรือไม่ได้นั้นมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใด โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5 

5. ท ำกำรทดสอบข้อสอบกับโรงเรียนตัวอย่ำง 5 โรงเรียน เพื่อวิเครำะห์ค่ำสถิติต่ำงๆ ของคะแนน เช่น 

Variance, Item-test correlation และ Alpha เพื่อคัดข้อสอบ 30 ข้อส ำหรับแต่ละวิชำจำก 60 

ข้อที่ไม่ยำกหรือง่ำยจนเกินไป จำกนั้นปรับและน ำแบบทดสอบไปทดสอบอีกครั้งก่อนลงภำคสนำม

ของจริง เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรกระจำยของคะแนนกำรสอบมีลักษณะใกล้เคียงกำรแจกแจงแบบปกติ 

ซึ่งส ำคัญต่อกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติต่ำงๆ ในภำยหลัง 

6. หลังจำกท่ีท ำกำรวิเครำะห์ข้อสอบเสร็จแล้วก็คัดเลือกข้อสอบทั้งชุดง่ำยและชุดยำกมำรวมกันวิชำละ 

15 ข้อ เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่เหมำะสมไปใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนต่อไป รำยละเอียดของ

ข้อสอบที่ใช้ในกำรทดสอบก่อนกำรทดลองแสดงในภำคผนวก ค 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลโรงเรียนที่ร่วมทดสอบข้อสอบส ำหรับกำรประเมินผล 

ครั้งที่

ทดสอบ 
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

จ านวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ครั้งที่ 1 โรงเรียนในเมือง 1  46 60 106 

ครั้งที่ 2 โรงเรียนในเมือง 2 101 - 101 

ครั้งที่ 3 โรงเรียนชำนเมือง 1 - 50 50 

ครั้งที่ 4 โรงเรียนชำนเมือง 2 40 75 115 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด(คน) 187 185 372 
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การออกแบบแบบทดสอบเชิงทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ (Non-cognitive test measurements)  
 กำรท  ำแบบทดสอบท ักษะเช ิ งพฤต ิกรรม โดยใช ้  Strength-and-Difficult Questionnaire 

(Goodman, 1997) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และจัดสร้ำงไว้แล้วให้เหมำะสมกับวัยของผู้ตอบเป็น

ภำษำไทย โดยกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค ำถำมย่อย 25 ข้อทีม่ีทั้งค ำถำมเชิง

บวก และค ำถำมขอที่เป็นปัญหำที่สำมำรถน ำไปค ำนวณเป็นหมวดต่ำงๆ ได้อีก 5 หมวด คือ ด้ำนพฤติกรรม

เกเร (Conduct problem), ปัญหำทำงอำรมณ์ (Emotional), พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity), ปัญหำ

ควำมสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer relation) รวมทั้งด้ำนควำมสัมพันธภำพทำงสังคมที่จะแสดงถึงด้ำนที่ดีของเด็ก 

(Pro-social) (โดยรำยละเอียดของแบบทดสอบเชิงพฤติกรรมแนบในภำคผนวก ก) 
 

ผลการทดสอบก่อนการทดลอง 

 ผลการทดสอบภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
ค่ำเฉลี่ยคะแนนอยู่ประมำณร้อยละ 40 ทั้งภำษำไทย และคณิตศำสตร์ในทั้งสองระดับชั้น โดยคะแนน

กำรทดสอบทั้งสองวิชำมีลักษณะกำรกระจำยตัวใกล้เคียงกับกำรแจกแจงแบบปกติและยังมีควำมคล้ำยกันทั้ง 7 

กลุ่มทดลอง 
 

ภาพที่ 3 ข้อมูลกำรกระจำยตัวของคะแนนวิชำภำษำไทย และคณิตศำสตร์ของทั้งสองระดับชั้น 

 
 ทำงทีมวิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลเบื้องต้นของคะแนนรวม คะแนนวิชำภำษำไทย และคะแนนวิชำ

คณิตศำสตร์ระหว่ำงกลุ่มกำรทดลอง ด้วย OLS โดยมีแบบจ ำลองในกำรทดสอบส ำหรับคะแนนทั้ง 3 ส่วนดังนี้ 
 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛿𝑔𝐺𝑔 + ∑ 𝛾𝑛𝑃𝑛

2

𝑛=1

6

𝑔=1

+ 𝑒𝑖  

ควำมหมำยของตัวแปรที่ใช้ในกำรประมำณค่ำแสดงในตำรำงที่ 6 



17 
 

17 

 

ตารางท่ี 6 ตัวแปรในสมกำร 

ล าดับ ชื่อตัวแปร ความหมาย ค าอธิบาย 
1. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖

𝑡  คะแนนสอบของนักเรียน i  ในวิชำ 
t โดย t  คือ คะแนนรวม คะแนน
วิชำภำษำไทย หรือวิชำ
คณิตศำสตร์ 

วิชำภำษำไทย 15 คะแนน  
วิชำภำษำไทย 15 คะแนน  
รวมทั้งหมด 30 คะแนน 

2. 𝐺𝑔 กลุ่มกำรทดลองที่ 𝑔 ในกำร
ประมำณค่ำคะแนนสอบของ
นักเรียนในกลุ่มควบคุม (กลุ่มกำร
ทดลองที่ 7) ถูกใช้เป็นฐำนในกำร
เปรียบเทียบ 

กลุ่มท่ี 1 = Career Perspective 
group 
กลุ่มท่ี 2 = Growth Mindset 
group 
กลุ่มท่ี 3 = Career Perspective + 
Growth Mindset group 
กลุ่มท่ี 4 = Career Perspective + 
Growth Mindset + Parent's 
Guide for Children 
Development (Show up fee) 
group 
กลุ่มท่ี 5 = Career Perspective + 
Growth Mindset + Parent's 
Guide for Children 
Development (Unconditional) 
group 
กลุ่มท่ี 6 = Career Perspective + 
Growth Mindset + Parent's 
Guide for Children 
Development (Conditional) 
group 
กลุ่มท่ี 7 = Control group 

3. 𝑃𝑛 จังหวัดที่ท ำกำรศึกษำ โดยจังหวัด
อุดรธำนีถูกใช้เป็นฐำนในกำร
เปรียบเทียบ 

1 = จังหวัดขอนแก่น   
2 = จังหวัดกำฬสินธุ์  
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 ผลกำรประมำณค่ำคะแนนทดสอบระหว่ำงกลุ่มแยกตำมวิชำคณิตศำสตร์และภำษำไทยในระดับ

ประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 แสดงในตำรำงที่ 7 และตำรำงที่ 8 ตำมล ำดับ ผลกำรทดสอบแสดง

ให้เห็นว่ำถึงแม้จะมีบำงกลุ่มกำรทดลองมีคะแนนกำรทดสอบในบำงวิชำแตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุมอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ แต่ระดับคะแนนที่แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุมไม่ได้มีค่ำควำมแตกต่ำงมำก โดยระดับคะแนนที่

แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม (ซึ่งอำจจะมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ) อยู่ที่ประมำณ 0.3-1 คะแนน และเมื่อพิจำรณำ

ควำมแตกต่ำงของระดับคะแนนระหว่ำงกลุ ่มทดลอง 1-6 ส่วนใหญ่แล้วมีระดับคะแนนไม่แตกต่ำงกัน 

นอกจำกนั้นในกำรวิเครำะห์ผลหลังกำรให้หลักสูตรและข้อมูล ทีมวิจัยได้วิเครำะห์ข้อมูลในลักษณะกำร

เปลี่ยนแปลงโดยใช้กำรเปลี่ยนแปลงของคะแนนกำรทดสอบก่อนและหลังกำรได้รับหลักสูตรในกำรวิเครำะห์ท ำ

ให้สำมำรถลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของคะแนนกำรทดสอบก่อนกำรให้หลักสูตรได้ 

ตารางท่ี 7 ผลกำรประมำณค่ำคะแนนนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 ระหว่ำงกลุ่มกำรทดลอง 
ตัวแปร คะแนนรวม คะแนนภำษำไทย คะแนนคณิตศำสตร์ 

กลุ่มกำรทดลอง 1  0.475* 
(0.051) 

0.480*** 
(0.000) 

-0.005 
(0.973) 

กลุ่มกำรทดลอง 2 0.961*** 
(0.000) 

1.012*** 
(0.000) 

-0.051 
(0.731) 

กลุ่มกำรทดลอง 3 -0.503** 
(0.029) 

0.003 
(0.979) 

-0.507*** 
(0.001) 

กลุ่มกำรทดลอง 4 -0.438* 
(0.079) 

0.045 
(0.743) 

-0.483*** 
(0.003) 

กลุ่มกำรทดลอง 5 0.410* 
(0.087) 

0.313** 
(0.019) 

0.097 
(0.532) 

กลุ่มกำรทดลอง 6 -0.441* 
(0.065) 

0.120 
(0.364) 

-0.561*** 
(0.000) 

ขอนแก่น -0.019 
(0.883) 

0.254*** 
(0.000) 

-0.273*** 
(0.001) 

กำฬสินธุ์ -0.389 
(0.373) 

-0.145 
(0.551) 

-0.244 
(0.390) 

Constant 11.237*** 
(0.000) 

5.006*** 
(0.000) 

6.230*** 
(0.000) 

R2 0.013 0.021 0.009 
จ ำนวนตัวอย่ำง 5375 5375 5375 
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หมำยเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่ำ p-value ***, **, และ * แสดงระดับนัยส ำคัญที่ร้อยละ 1, 5 และ 10 
 

 

ตารางท่ี 8 ผลกำรประมำณค่ำคะแนนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ระหว่ำงกลุ่มกำรทดลอง  

ตัวแปร คะแนนรวม คะแนนภำษำไทย คะแนนคณิตศำสตร์ 
กลุ่มกำรทดลอง 1  -0.005 

(0.973) 
-0.597*** 
(0.000) 

0.457*** 
(0.000) 

กลุ่มกำรทดลอง 2 -0.051 
(0.731) 

0.464*** 
(0.000) 

0.602*** 
(0.000) 

กลุ่มกำรทดลอง 3 -0.507*** 
(0.001) 

-1.152*** 
(0.000) 

-0.302*** 
(0.000) 

กลุ่มกำรทดลอง 4 -0.483*** 
(0.003) 

-0.578*** 
(0.000) 

0.132 
(0.110) 

กลุ่มกำรทดลอง 5 0.097 
(0.532) 

-0.249** 
(0.033) 

0.414*** 
(0.000) 

กลุ่มกำรทดลอง 6 -0.561*** 
(0.000) 

-0.146 
(0.174) 

0.260*** 
(0.001) 

ขอนแก่น -0.273*** 
(0.001) 

-0.444*** 
(0.000) 

-0.045 
(0.371) 

กำฬสินธุ์ -0.244 
(0.390) 

0.285** 
(0.041) 

0.226** 
(0.033) 

Constant 11.771*** 
(0.000) 

7.165*** 
(0.000) 

4.605*** 
(0.000) 

R2 0.009 0.037 0.019 
จ ำนวนตัวอย่ำง 7807 7807 7807 

หมำยเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่ำ p-value ***, **, และ * แสดงระดับนัยส ำคัญที่ร้อยละ 1, 5 และ 10 
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ผลการทดสอบทักษะเชิงพฤติกรรม 
ผลกำรประเมินของกำรใช้ SDQ ในแต่ละระดับกำรศึกษำ แสดงกำรกระจำยตัวแบบปกติ ไม่มีกำร

เกำะกลุ่มของข้อมูลดังนี้ 
 

ภาพที่ 4 แสดงกำรประเมินผล SDQ ใน 5 ด้ำน ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 

1. Conduct 

 

2. Emotional 

 
3. Hyperactivity 

 

4. Peer relation 

 
5. Pro-social 
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ภาพที่ 5 แสดงกำรประเมินผล SDQ ใน 5 ด้ำน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 

1. Conduct 

 

2. Emotional 

 
3. Hyperactivity 

 

4. Peer relation 

 
5. Pro-social 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

  

 ในบทนี้ทำงทีมวิจัยได้ด ำเนินกำรอธิบำยผลกำรศึกษำจำกกำรทดลองภำคสนำมซึ่งประกอบไปด้วยกำร

ประเมินประสิทธิผลของกำรให้หลักสูตรต่ำงๆ ต่อ Cognitive skill ด้วยแบบทดสอบทักษะเชิงปัญญำ           

(Standardized test)  Non-cognitive skill ด้วยแบบทดสอบทำงพฤติกรรมและอำรมณ์ของนักเรียน และผล

กำรศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิผลของแรงจูงใจทำงกำรเงินว่ำมีผลต่อกำรจูงใจให้ผู ้ปกครองให้ควำมสนใจกับ

พัฒนำกำรของบุตรหลำนหรือไม่ นอกจำกนั้นทำงทีมวิจัยได้น ำเสนอผลกำรศึกษำว่ำช่วงระยะเวลำในกำรจ่ำย

เงินทุนให้ผู้ปกครองแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรใช้เงินทุนไปกับค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำและไม่เกี่ยวกับกำรศึกษำ

ของบุตรหลำนแตกต่ำงกันหรือไม่ 

นอกจำกนั้นทำงทีมวิจัยได้น ำเสนอผลจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยกับทำงโรงเรียนหลังจำกด ำเนินกำร

ทดลองภำคสนำมเสร็จสิ้นเพ่ือให้ทำงโรงเรียนช่วยประเมินและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร รวมถึงเสนอแนะ

แนวทำงในกำรจัดกำรกำรให้หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพในทำงปฏิบัติมำกข้ึน 

 

การวัดประสิทธิผลของการให้หลักสูตร  

 จ านวนตัวอย่างนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

หลังจำกได้ด ำเนินกำรทดลองภำคสนำมเสร็จสิ้น ทำงทีมวิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลหลังกำรทดลอง

ซึ่งประกอบไปด้วยผลกำรทดสอบทักษะเชิงปัญญำ (Standardized test) ผลกำรทดสอบทำงพฤติกรรมและ

อำรมณ์ของนักเรียน และแบบสอบถำม โดยทำงโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรภำยใต้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือจำก

ทีมวิจัย จำกกำรเก็บข้อมูลพบว่ำมีบำงโรงเรียนที ่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเก็บข้อมูลได้เพรำะไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรหลักสูตรได้ครบถ้วน เนื่องจำกบุคลำกรผู้ด ำเนินกำรไม่เพียงพอรวมถึงระบบและอุปกรณ์ส ำหรับ

จัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ไม่เอ้ืออ ำนวย นอกจำกนั้นยังมีบำงโรงเรียนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำก

นักเรียนได้ทุกคน ซึ่งเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น นักเรียนขำดเรียนในวันท ำกำรทดสอบและเก็บข้อมูล และ

นักเรียนย้ำยตำมผู้ปกครองไปต่ำงจังหวัด ท ำให้จ ำนวนโรงเรียนและจ ำนวนนักเรียนหลังจำกจบกำรทดลอง

แตกต่ำงกับก่อนเริ่มกำรทดลอง ตำรำงที่  9 แสดงจ ำนวนโรงเรียนก่อนและหลังกำรทดลองโดยแบ่งตำมกลุ่ม

กำรทดลองและจังหวัด   
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนโรงเรียนก่อนและหลังด ำเนินกำร แยกตำมกลุ่มกำร

ทดลอง  

จังหวัด 
กลุ่มการ
ทดลอง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ านวนโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

ป.4 ม.1 ป.4/ม.1 รวม ป.4 ม.1 ป.4/ม.1 รวม 

ขอนแก่น 1 11 1 7 19 10 1 6 17 

2 7 2 11 20 7 2 11 20 

3 10 4 8 22 10 4 8 22 
4 10 2 9 21 10 1 9 20 

5 5 1 10 16 5 1 10 16 
6 7 4 9 20 6 4 8 18 

7 8 4 10 22 8 4 10 22 

อุดรธำนี 1 3 1 10 14 2 1 10 13 
2 6 2 6 14 6 2 5 13 

3 5 3 9 17 5 3 9 17 

4 3 2 9 14 3 2 9 14 
5 8 3 5 16 8 3 5 16 

6 3 3 7 13 3 3 7 13 

7 5 3 9 17 6 3 10 19 
กำฬสินธุ์ 1 - - - 0 - - - 0 

2 1 - - 1 1 - - 1 
3 - 1 - 1 - 1 - 1 

4 - 1 - 1 - 1 - 1 

5 1 - - 1 1 - - 1 
6 - 1 - 1 - 1 - 1 

7 1 - - 1 1 - - 1 

รวม 94 38 119 251 92 37 117 246 
 
จำกผลในตำรำงที่ 9 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดแล้วจะเห็นว่ำจ ำนวน

โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงก่อนด ำเนินกำรและหลังด ำเนินกำรทดลองมีกำรเปลี่ยนแปลง จำก 251 โรงเรียน 
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เป็น 246 โรงเรียนหลังจำกจบกำรทดลอง โดยมีโรงเรียนที่ขอถอนตัวออกจำกโครงกำรทั้งหมด 5 โรงเรียน 
และเมื่อสรุปตำมรำยจังหวัดและกลุ่มทดลองสำมำรถสรุปได ้ดังนี้ 
ในจังหวัดขอนแก่น มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 กลุ่มกำรทดลอง ดังนี้  

กลุ่มกำรทดลองท่ี 1 จำกเดิม 19 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน หรือลดลงร้อยละ 11  

กลุ่มกำรทดลองท่ี 4 จำกเดิม 21 โรงเรียนเป็น 20 โรงเรียน หรือลดลงร้อยละ 5  

กลุ่มกำรทดลองท่ี 6 จำกเดิม 20 โรงเรียนเป็น 18 โรงเรียน หรือลดลงร้อยละ 10  

ในจังหวัดอุดรธำนี มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 กลุ่มกำรทดลอง ดังนี้  

กลุ่มกำรทดลองท่ี 1 จำกเดิม 14 โรงเรียนเป็น 13 โรงเรียน หรือลดลงร้อยละ 7  

กลุ่มกำรทดลองท่ี 2 จำกเดิม 14 โรงเรียนเป็น 13 โรงเรียน หรือลดลงร้อยละ 7  

กลุ่มกำรทดลองท่ี 7 จำกเดิม 17 โรงเรียนเป็น 19 โรงเรียน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12  

และในจังหวัดกำฬสินธุ์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง  

จำกนั้นทำงทีมวิจัยได้ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนระหว่ำงก่อนและหลังด ำเนินกำรทดลอง โดยแบ่งตำม

กลุ่มกำรทดลองและจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวแสดงในตำรำงที่ 10 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนนักเรียนก่อนและหลังกำรด ำเนินกำร แยกตำมกลุ่มกำร

ทดลอง 

จังหวัด 
กลุ่ม
การ

ทดลอง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม 

ขอนแก่น 1 395 388 783 122 58 180 270 268 538 122 58 180 
2 472 739 1211 111 88 199 434 662 1096 111 88 199 

3 469 604 1073 98 160 258 465 534 999 98 160 258 

4 391 736 1127 86 97 183 354 513 867 86 80 166 
5 337 317 654 84 88 172 313 237 550 84 88 172 

6 370 512 882 101 110 211 216 342 558 92 107 199 
7 362 853 1215 95 102 197 300 568 868 95 102 197 

อุดรธำนี 1 442 606 1048 114 135 249 488 493 981 97 135 232 

2 419 477 896 123 103 226 367 394 761 114 96 210 
3 532 792 1324 151 255 406 504 686 1190 151 255 406 
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จังหวัด 
กลุ่ม
การ

ทดลอง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน
ยากจนพิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม 

4 372 490 862 80 120 200 299 359 658 87 106 193 
5 418 798 1216 73 82 155 429 432 861 73 82 155 

6 515 643 1158 107 149 256 480 594 1074 107 149 256 
7 419 1198 1617 84 193 277 330 690 1020 110 200 310 

กำฬสินธุ์ 1 - - 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 

2 18 - 18 7 - 7 18 - 18 7 0 7 
3 - 407 407 0 3 3 - 94 94 0 3 3 

4 - 59 59 0 26 26 - 56 56 0 26 26 

5 17 - 17 14 - 14 17 - 17 14 0 14 
6 - 420 420 0 41 41 - 318 318 0 41 41 

7 95 - 95 25 - 25 90 - 90 25 0 25 
รวม 6043 10039 16082 1475 1810 3285 5374 7240 12614 1473 1776 3249 

 

จำกข้อมูลในตำรำงที่ 10 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนทั้งหมดแล้ว จะเห็นว่ำจ ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำงก่อนด ำเนินกำรและหลังด ำเนินกำรมีกำรลดลงในทุกกลุ่มกำรทดลอง จำกจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 

16,082 คน ก่อนเริ่มกำรทดลอง จ ำนวนข้อมูลที่เก็บได้หลังจำกจบกำรทดลองลดลง เป็น 12,614 คน หรือ

ลดลงร้อยละ 22 แบ่งเป็นจ ำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 จำก 6,043 คน ลดลงเหลือ 5,374 คน 

หรือลดลงร้อยละ 11 และจ ำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จำก 10,039 คน ลดลงเหลือ 7,240 

คน หรือลดลงร้อยละ 28 โดยเหตุผลหลักเนื่องจำกบำงโรงเรียนมีกำรขอลดจ ำนวนนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจำกจ ำนวนคุณครูผู้ด ำเนินกำรไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง และบำงโรงเรียนขอถอนตัว

ออกจำกทำงโครงกำรวิจัย เนื่องจำกควำมไม่พร้อมในกำรจัดกิจกรรมออนไลน์แก่นักเรียนตำมที่โครงกำรวิจัย

ต้องกำร 

ในส่วนของจ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษจะเห็นว่ำมีจ ำนวนรวมทีล่ดลงเล็กน้อยหลังจำกจบกำรทดลอง 

ซึ่งเป็นผลจำกกำรเก็บข้อมูลหลังกำรทดลอง เนื่องจำกนักเรียนยำกจนพิเศษบำงส่วนไม่ได้มำโรงเรียนในวันเก็บ

ข้อมูล โดยจ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษมีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลองจำกเดิม 3,285 คน 

ก่อนกำรทดลอง ลดลงเหลือ 3,249 คน หลังกำรทดลอง หรือลดลงร้อยละ 1 แบ่งเป็นจ ำนวนนักเรียนในระดับ
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ประถมศึกษำปีที่ 4 จำกเดิม 1,475 คน ลดลงเหลือ 1,473 คน หรือลดลงร้อยละ 0.1 และจ ำนวนนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จำกเดิม 1,810 คน ลดลงเหลือ 1,776 คน หรือลดลงร้อยละ 2 และเมื่อพิจำรณำ

จ ำนวนกำรเปลี่ยนแปลงของนักเรียนยำกจนพิเศษตำมแต่ละจังหวัด และกลุ่มกำรทดลอง                                

มีรำยละเอียด ดังนี้  

ในจังหวัดขอนแก่น มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลอง

ทั้งหมด 2 กลุ่มกำรทดลอง ดังนี้ 

- กลุ่มกำรทดลองท่ี 4 จำกเดิม 183 คน เป็น 166 คน หรือลดลงร้อยละ 9  
- กลุ่มกำรทดลองท่ี 6 จำกเดิม 211 คน เป็น 199 คน หรือลดลงร้อยละ 6  

ในจังหวัดอุดรธำนี มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลอง

ทั้งหมด 3 กลุ่มกำรทดลอง ดังนี้  

- กลุ่มกำรทดลองท่ี 1 จำกเดิม 249 คน เป็น 232 คน หรือลดลงร้อยละ 7 
- กลุ่มกำรทดลองท่ี 2 จำกเดิม 226 คน เป็น 210 คน หรือลดลงร้อยละ 7 

- กลุ่มกำรทดลองท่ี 4 จำกเดิม 200 คน เป็น 193 คน หรือลดลงร้อยละ 4 

- กลุ่มกำรทดลองท่ี 7 จำกเดิม 277 คน เป็น 310 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 121  

และในจังหวัดกำฬสินธุ์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษ  

 

จ านวนตัวอย่างผู้ปกครองเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

หลังจำกได้ด ำเนินกำรทดลองภำคสนำมเสร็จสิ้นในส่วนของผู้ปกครองพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวน

ผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลอง โดยจ ำนวนผู้ปกครองหลังกำรทดลองลดลง

เมื่อเทียบกับก่อนกำรทดลอง เนื่องจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิค 19 ท ำให้ไม่สำมำรถนัดหมำย

ผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษในบำงโรงเรียนมำท ำกิจกรรมในครั้งสุดท้ำย รวมถึงกำรนัดหมำยเพ่ือเก็บข้อมูล

แบบสอบถำมกับผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษได้ และผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษบำงส่วนมีบุตรหลำนที่

เป็นฝำแฝด รวมถึงเป็นผู้ปกครองของบุตรหลำนที่เป็นนักเรียนยำกจนพิเศษที่ศึกษำอยู่ทั้งในระดับประถมศึกษำ

ปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยจ ำนวนตัวอย่ำงผู้ปกครองระหว่ำงก่อนและหลังกำรทดลองแยกตำมกลุ่มกำร

ทดลองและจังหวัดแสดงในตำรำงที่ 11 

 

 

 
1 จ ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษเพ่ิมขึ้นจำกกำรเพ่ิมโรงเรียนสองโรงเรียนเข้ำมำในกลุ่มกำรทดลองที่ 7 ของจังหวัดอุดรธำนี 
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ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษก่อนและหลังกำร
ด ำเนินกำร แยกตำมกลุ่มกำรทดลอง 

จังหวัด 
กลุ่มการ
ทดลอง 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ านวนผู้ปกครองนักเรียนยากจน
พิเศษ 

จ านวนผู้ปกครองนักเรียนยากจน
พิเศษ 

ป.4 ม.1 รวม ป.4 ม.1 รวม 
ขอนแก่น 1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 
4 86 97 183 84 80 164 

5 84 88 172 72 67 139 

6 101 110 211 87 95 182 
7 79 44 123 87 48 135 

อุดรธำนี 1 - - - - - - 

2 - - - - - - 
3 - - - - - - 

4 80 120 200 58 104 162 
5 73 82 155 73 71 144 

6 107 149 256 95 141 236 

7 84 193 277 76 120 196 
กำฬสินธุ์ 1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 
4 - 26 26 - 26 26 

5 14 - 14 14 - 14 
6 - 41 41 - 41 41 

7 25 - 25 25 - 25 

รวม 733 950 1683 671 793 1464 

 

จำกตำรำงที่ 11 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษทั้งหมดแล้ว จะเห็นว่ำ

จ ำนวนผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษก่อนด ำเนินกำรและหลังด ำเนินกำรทดลองมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นและลดลง
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ตำมแต่ละจังหวัดและกลุ่มกำรทดลอง อันเนื่องจำกเหตุผลที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ จ ำนวน

ผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษก่อนกำรทดลองทั้งหมด จำก 1,683 คน ลดลงเหลือ 1,464 คนหลังกำรทดลอง

เสร็จสิ้น หรือลดลงร้อยละ 13 โดยแบ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 จำก 733 คน 

ลดลงเหลือ 671 คนหลังกำรทดลองเสร็จสิ้น หรือลดลงร้อยละ 8 และจ ำนวนผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 1 จำก 950 คน ลดลงเหลือ 793 คนหลังกำรทดลองเสร็จสิ้น หรือลดลงร้อยละ 17 และใน

จังหวัดกำฬสินธุ์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษหลังจำกจบกำรทดลอง 
 

ผลการศึกษาการวัดประสิทธิผลการให้หลักสูตร 

ผลการศึกษา 

 ส ำหรับกำรทดสอบผลของจำกกำรทดลองแบบ RCT ที่ให้นักเรียนบำงกลุ่มได้รับข้อมูลส ำหรับกำร

สร้ำง Career Perspective, Growth Mindset และผู้ปกครองได้รับข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำง Growth Mindset 

ตำมกลุ่มทดลองที่ได้แจกแจงไปแล้วในตอนต้น ทำงทีมวิจัยได้สร้ำงแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติเพื่อช่วยในกำร

ประเมินโดยใช้ Specification แบบ Value added โดยมีผลคะแนนแต่ละรูปแบบ เพื่อวัดทักษะทำงปัญญำ 

(Cognitive skill) ทักษะทำงพฤติกรรม (Non-cognitive skill) และกำรมีกรอบควำมคิดแบบเติบโต (Growth 

Mindset) ที่วัดหลังจำกกำรให้หลักสูตรจบสิ้นเป็น Dependent variable (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑝𝑜𝑠𝑡 ) และใช้ผลคะแนน

นั้นๆ ที่วัดไว้ก่อนเริ่มกำรทดลองเป็น Explanatory variable หลัก (𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑝𝑟𝑒 ) 

 ตัวแปรที่สร้ำงเพ่ิมเติมอีก 3 ตัวแปร เพ่ือเป็นตัวแปรหลักท่ีใช้ในกำรประเมินผล คือ 

 (i) 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑚𝑖𝑛𝑑𝑠𝑒𝑡𝑖  เท่ำกับ 1 หำกนักเรียนได้รับหลักสูตร Growth-Mindset และเท่ำกับ 0 

หำกไม่ได้ 

(i) 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑟𝑒𝑒𝑟𝑖  เท่ำกับ 1 หำกนักเรียนได้รับหลักสูตร Career Perspective และเท่ำกับ 0 

หำกไม่ได้ 

(i) 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖  เท่ำกับ 1 หำกผู้ปกครองของนักเรียนได้รับหลักสูตร และเท่ำกับ 0 หำก

ไม่ได ้

 

โดยสมกำรที่ x มีรำยละเอียดดังนี้ คือ 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑝𝑜𝑠𝑡

= 𝛾0 + 𝛾1𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑚𝑖𝑛𝑑𝑠𝑒𝑡𝑖 + 𝛾2𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑟𝑒𝑒𝑟𝑖

+ 𝛾3𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝛾4𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑚𝑖𝑛𝑑𝑠𝑒𝑡𝑖 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡_𝑐𝑎𝑟𝑒𝑒𝑟𝑖

+  𝛾5𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖
𝑝𝑟𝑒

+ 휀𝑖 
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ในกำรวิเครำะห์นั้น เรำจะท ำกำรวิเครำะห์โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่ำง ตำมระดับกำรศึกษำของนักเรียน     

(มีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1)  

ส ำหรับผลด้ำน Cognitive skills นั้น เรำใช้คะแนนจำกกำรทดสอบวิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์ 

(โดยใช้ทั้งคะแนนดิบและคะแนนแบบ Standardize) เป็นตัวชี้วัด หำกกำรให้หลักสูตรใดๆก็ตำมให้ผลดีกับ 

Cognitive skill เรำจะเห็นค่ำของ 𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4 มีค่ำเป็นบวก 

ส ำหรับผลด้ำน Non-cognitive skills นั้น เรำใช้คะแนนจำก Strength-and-Difficulty Score ที่

แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ด้ำน และเรำได้สร้ำงผลคะแนนเพิ่มเติมจำก SDQ อีก 2 ตัว คือ คะแนน Internalized 

Behavior (Emotional + Peer Problem) และคะแนน Externalized Behavior (Conduct + Hyperactive) 

ที่เป็นคะแนนมำตรฐำนที่ใช้ในกำรชี ้ถ ึงปัญหำด้ำน Non-cognitive ดังนั ้น ส ำหรับคะแนน SDQ ทุกตัว     

ยกเว้น Pro-Social หำกกำรให้หลักสูตรใดๆก็ตำมให้ผลดีกับ Non-cognitive skill เรำจะเห็นว่ำ ค่ำของ 

𝛾1, 𝛾2, 𝛾3, 𝛾4 จะมีค่ำเป็นลบ (นั ่นคือคะแนนปัญหำเชิงพฤติกรรมที่ค่ำลดลง) (ผลเป็นบวก ส ำหรับ       

Pro-social) 

ส ำหรับผลด้ำน Growth Mindset นั้น เรำใช้คะแนนที่วัดจำกกำรตอบแบบสอบถำมที่สื่อถึงลักษณะ

ควำมคิดแบบ Growth Mindset ซึ่งนักเรียนได้ให้ค ำตอบไว้แบบสอบถำมทั้งก่อน และหลังกำรได้รับหลักสูตร 

โดยค ำถำมมีทั้งหมด 8 ข้อ (ให้ตอบว่ำ ไม่เห็นด้วยเลย , ไม่เห็นด้วยบ้ำง, ค่อนข้ำงเห็นด้วย, เห็นด้วยมำก)     

โดยน ำมำค ำนวณคะแนนรวมที่มีค่ำระหว่ำง 0 ถึง 1 (1 คือ มีควำมคิดแบบ Growth Mindset มำกที่สุด) โดย

ค ำถำมท้ัง 8 ข้อ ได้แก่ 

1. ได้คะแนนดีเวลำสอบเพรำะโชคดี (-) 

2. ทบทวนหนังสือยังไง ก็ได้คะแนนสอบแย่อยู่ดี (-) 

3. คนเกิดมำเก่ง ไม่ต้องฝึก ยังไงก็เก่งตลอด (-) 

4. คนเรำเกิดมำเก่งไม่เท่ำกัน ช่วยไม่ได้ (-) 

5. เรำอำจไม่เก่งในตอนแรก แต่เรำสำมำรถฝึกให้เก่งขึ้นได้ (+) 

6. ไม่ชอบเลย เวลำพ่อแม่ คุณครู หรือ เพื่อนให้ข้อแนะน ำ เวลำเรำท ำบำงอย่ำงไม่ได้ (-) 

7. กำรบ้ำนข้อที่ยำกๆ ถ้ำทบทวนอีกรอบ เดี๋ยวก็ท ำได้ (+) 

8. น้องชอบวิชำที่ยำกๆ เพรำะมันท้ำทำยดี (+) 
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ตารางที่ 12-16 แสดงผลกำรประมำณค่ำสมกำรของทั้งสองกลุ่มระดับกำรศึกษำในแต่ละผลคะแนน

แต่ละรูปแบบ จำกตำรำงที่ 12 ซึ่งแสดงผลของหลักสูตรต่อ SDQ ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4   จะ

เห็นได้ว่ำ บทเรียนด้ำนอำชีพนั้นท ำให้พฤติกรรมภำยในของเด็กแย่ลง ในขณะที่บทเรียนด้ำนกรอบควำมคิด

แบบเติบโตและบทเรียนที่ครอบคลุมทั้งสองหัวข้อนั้น ไม่ว่ำจะให้กับเด็กหรือให้กับผู้ปกครอง ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมภำยในของเด็กอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ ยกเว้นกรณี Pro-social ที่เด็กที่ได้รับหลักสูตรทั้งสองหัวข้อและ

ผู้ปกครองได้รับหลักสูตรมีแนวโน้มกำรพัฒนำด้ำน Pro-social มำกกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ หรือ

ได้รับเฉพำะหลักสูตรด้ำนกรอบควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพ (ดูรำยละเอียดใน Column Pro-social ใน

ตำรำงที่ 12) นอกจำกนั้นกำรที่ผู้ปกครองได้รับหลักสูตรร่วมกับบุตรหลำน (แสดงโดยตัวแปร Parent) ท ำให้

เด็กมี Externalised Behaviour (Conduct + Hyperactive) ที่ดีขึ้น ทั้งในด้ำนพฤติกรรมเกเรที่ลดลง (ดูที่ 

Column conduct) และพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งที่ดีขึ ้น (ดูที่ Column hyper) เมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้รับ

หลักสูตรใดๆ พฤติกรรมเกเร (Conduct problem), ปัญหำทำงอำรมณ์ (Emotional),  พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 

(Hyperactivity), ปัญหำควำมสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer relation) รวมทั้งด้ำนควำมสัมพันธภำพทำงสังคมที่จะ

แสดงถึงด้ำนที่ดีของเด็ก (Pro-social) 
 

ตารางท่ี 12 SDQ ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 

หมำยเหตุ: ***, **, และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติระดับร้อยละ 1, 5, และ 10 ตำมล ำดับ  

  emotion peer internalise conduct hyper externalise pro social 

Mindset 0.14 0.1 0.12 -0.04 -0.11 -0.09 -0.30*** 
 [0.11] [0.09] [0.08] [0.09] [0.11] [0.08] [0.10] 

Career 0.36*** 0.09 0.22*** 0.13 -0.13 -0.01 -0.37*** 
 [0.12] [0.10] [0.09] [0.10] [0.12] [0.09] [0.11] 

Parent -0.07 -0.1 -0.1 -0.16** -0.27*** -0.21*** 0.24*** 
 [0.09] [0.07] [0.06] [0.08] [0.09] [0.06] [0.07] 

Mindset x  -0.12 0.02 -0.04 0.19 0.47*** 0.34*** 0.29** 
Career [0.16] [0.13] [0.11] [0.14] [0.16] [0.12] [0.14] 
pre-RCT  0.38*** 0.20*** 0.35*** 0.19*** 0.36*** 0.31*** 0.29*** 
own score [0.02] [0.02] [0.02] [0.01] [0.02] [0.02] [0.02] 
Constant 2.14*** 3.46*** 2.52*** 2.96*** 2.44*** 2.56*** 4.33*** 
  [0.10] [0.10] [0.09] [0.09] [0.10] [0.08] [0.11] 
จ ำนวนตัวอย่ำง 3,937 3,937 3,939 3,937 3,939 3,939 3,941 
R2 0.143 0.043 0.12 0.05 0.129 0.109 0.104 
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เมื่อพิจำรณำผลวิเครำะห์เดียวกันในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ซึ่งแสดงในตำรำงที่ 13 พบว่ำ

กำรได้รับหลักสูตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ว่ำจะเป็นกำรได้บทเรียนด้ำนกรอบควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพ 

มีผลให้นักเรียนที่ได้รับบทเรียนมีพัฒนำกำรภำยในที่ดีขึ้น เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดพบว่ำบทเรียนด้ำนกำร

พัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตและด้ำนอำชีพ (ตัวแปร Mindset และ Career) น่ำจะมีผลต่อพัฒนำกำร

ภำยใน (ดู Column internalized) ของเด็กผ่ำนกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ (Emotion) ของเด็กเป็นหลักใน

ขณะที่พัฒนำกำรภำยในด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer) ไม่ได้มีกำรพัฒนำแตกต่ำงจำกนักเรียนที่ไม่ได้รับ

หลักสูตรใดๆ นอกจำกนั้นผลกำรวิเครำะห์แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนที่ได้รับบทเรียนด้ำนกำรพัฒนำกรอบ

ควำมคิดแบบเติบโตเพียงอย่ำงเดียวและนักเรียนที่ได้รับหลักสูตรร่วมกับผู้ปกครองมีพัฒนำกำรภำยนอก

โดยรวมดีขึ ้น (ดู Column externalized) อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำพฤติกรรมภำยนอกที่ดีขึ ้นทั ้งกำรลด

พฤติกรรมเกเร (Conduct) และลดกำรไม่อยู่นิ่ง (Hyper) เกิดเฉพำะนักเรียนที่ได้รับหลักสูตรร่วมกับผู้ปกครอง 

ในขณะที่นักเรียนที่ได้รับเฉพำะบทเรียนด้ำนกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตเพียงอย่ำงเดียวมีกำรพัฒนำ

พฤติกรรมภำยนอกที่ดีข้ึนเฉพำะกำรลดกำรไม่อยู่นิ่ง (Hyper) เท่ำนั้น 

 จำกผลกำรวิเครำะห์กำรให้หลักสูตรในรูปแบบต่ำง ๆ ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และ

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำผลของหลักสูตรต่อ Non-cognitive skills จะค่อนข้ำงชัดเจนในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษำปีที ่1 มำกกว่ำนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 โดยเฉพำะกำรได้รับหลักสูตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ระหว่ำงด้ำนกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพ นอกจำกนั้นผลกำรศึกษำยังพบว่ำกำรที่

ผู้ปกครองได้รับหลักสูตรร่วมกับบุตรหลำนไม่ว่ำจะเป็นบุตรหลำนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 หรือ มัธยมศึกษำ

ปีที่ 1 มีผลให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนพฤติกรรมภำยนอกและด้ำนกำร Pro-social ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนที่

ไม่ได้รับหลักสูตรใด ๆ  

ตารางท่ี 13 SDQ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 

  emotion peer internalise conduct hyper externalise pro social 
Mindset -0.22** -0.11 -0.17*** 0.29*** -0.54*** -0.12** 0.33***  

[0.09] [0.07] [0.06] [0.07] [0.09] [0.06] [0.08] 
Career -0.32*** 0.01 -0.18** 0.13 -0.31*** -0.09 0.36***  

[0.12] [0.09] [0.08] [0.09] [0.11] [0.08] [0.10] 
Parent 0.01 -0.02 0 -0.11* -0.15** -0.13*** 0  

[0.07] [0.06] [0.05] [0.06] [0.07] [0.05] [0.06] 
Mindset x 0.19 -0.01 0.11 -0.26** 0.44*** 0.08 -0.35*** 
Career [0.15] [0.12] [0.10] [0.11] [0.14] [0.10] [0.13] 
pre-RCT  0.57*** 0.33*** 0.53*** 0.40*** 0.51*** 0.52*** 0.48*** 
own score [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] 
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Constant 1.98*** 3.08*** 2.18*** 2.05*** 2.26*** 1.94*** 2.71*** 
  [0.09] [0.08] [0.07] [0.06] [0.08] [0.06] [0.10] 
จ ำนวนตัวอย่ำง 4,884 4,884 4,885 4,885 4,882 4,885 4,885 
R2 0.3 0.108 0.262 0.154 0.264 0.264 0.215 

หมำยเหตุ: ***, **, และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติระดับร้อยละ 1, 5, และ 10 ตำมล ำดับ  

 

ในด้ำนทักษะทำงปัญญำ (Cognitive skill) ทีมวิจัยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองของกำรให้

หลักสูตรในลักษณะต่ำงๆ กับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 ตำรำงที่ 14 แสดงผล

กำรศึกษำของนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำกำรให้หลักสูตรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง

ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) หรือด้ำนอำชีพ (Career) นอกจำก    

ไม่ช่วยเพิ่มทักษะทำงปัญญำแล้วอำจลดทักษะทำงปัญญำได้ เพรำะนักเรียนที่ได้รับหลักสูตรกำรพัฒนำกรอบ

ควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพมีผลคะแนนทดสอบทั้งภำษำไทยและคณิตศำสตร์ต ่ำกว่ำเมื่อเทียบกับ

นักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำกรณีที่นักเรียนได้รับหลักสูตรทั้งสองพร้อมกันหรือ

ผู้ปกครองได้รับหลักสูตรร่วมด้วย นักเรียนเหล่ำนี้จะมีคะแนนทักษะทำงปัญญำโดยรวมสูงกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้

รับหลักสูตรใดๆ เลย  
 

ตารางท่ี 14 Cognitive Score ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 (คะแนนดิบ และแบบ Standardized) 

 คะแนนดิบ  Standardized 

  Thai Maths Total  Thai Maths Total 
Mindset -0.85*** -0.71*** -2.10***  -0.31*** -0.24*** -0.43***  

[0.16] [0.17] [0.27]  [0.06] [0.06] [0.05] 
Career -0.22 -0.57*** -1.32***  -0.08 -0.20*** -0.27***  

[0.17] [0.18] [0.29]  [0.06] [0.06] [0.06] 
Parent 0.30*** 0.09 0.35*  0.11*** 0.03 0.07*  

[0.11] [0.12] [0.19]  [0.04] [0.04] [0.04] 
Mindset x Career 0.15 1.13*** 1.88***  0.05 0.39*** 0.39*** 
 [0.22] [0.22] [0.36]  [0.08] [0.08] [0.07] 
pre-RCT own score 0.25*** 0.37*** 0.42***  0.24*** 0.39*** 0.41*** 

 [0.02] [0.02] [0.02]  [0.02] [0.02] [0.02] 
Constant 4.45*** 3.90*** 7.63***  0.24*** 0.12** 0.29*** 
  [0.15] [0.17] [0.28]  [0.05] [0.05] [0.04] 

จ ำนวนตัวอย่ำง 3,916 3,916 3,916  3,916 3,916 3,916 
R2 0.062 0.151 0.167  0.062 0.151 0.167 

หมำยเหตุ: ***, **, และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติระดับร้อยละ 1, 5, และ 10 ตำมล ำดับ  
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เมื่อพิจำรณำคะแนนด้ำน Cognitive ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ซึ่งแสดงในตำรำงที่ 15 

พบว่ำนักเรียนในกลุ่มที่ได้รับเฉพำะบทเรียนด้ำนอำชีพ (Career) มีผลคะแนนด้ำนทักษะทำงปัญญำสูงกว่ำ

นักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ เลยอย่ำงชัดเจนทั้งในวิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์ ในขณะที่นักเรียนในกลุ่ม

ที่ได้รับหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มีคะแนนทักษะทำงปัญญำ

สูงขึ้นกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ เลยอย่ำงชัดเจนเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนที่ได้รับ

หลักสูตรทั ้งกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และด้ำนอำชีพ (Career) รวมถึง

นักเรียนในกลุ่มที่ผู้ปกครองได้รับหลักสูตรด้วยมีกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำที่ไม่ชัดเจนและอำจน้อยกว่ำ

นักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ  

ผลกำรวิเครำะห์กำรให้หลักสูตรในรูปแบบต่ำงๆ ต่อทักษะทำงปัญญำของนักเรียนพบว่ำ ผลของกำร

ให้หลักสูตรในรูปแบบต่ำงๆ มีผลต่อทักษะทำงปัญญำระหว่ำงนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และ 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 แตกต่ำงกัน กล่ำวคือส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 กำรให้หลักสูตรทั้งสอง

หลักสูตรพร้อมกันหรือกำรให้หลักสูตรทั้งสองร่วมกับกำรให้หลักสูตรผู้ปกครองสำมำรถเพิ่มทักษะทำงปัญญำ

ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 ได้ค่อนข้ำงชัดเจน ในขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 กำรให้

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งระหว่ำงกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพมีผลค่อนข้ำงชัดเจนใน

กำรเพ่ิมทักษะทำงปัญญำมำกกว่ำกำรให้หลักสูตรทั้งสองร่วมกัน นอกจำกนั้นกำรให้หลักสูตรด้ำนอำชีพมีผลต่อ

กำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำชัดเจนกว่ำกำรให้หลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโต ซึ่งผลควำม

แตกต่ำงดังกล่ำวระหว่ำงนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 อำจเป็นผลจำกที่นักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 อำจมีแนวคิดหรือกำรรับรู้เกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ ที่ตนเองอยำกเป็นหรืออยำกท ำชัดเจน

กว่ำนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 ท ำให้กำรได้รับข้อมูลด้ำนอำชีพที่ชัดเจนมำกขึ้นอำจน ำไปสู่กำร

ตั้งเป้ำหมำยในชีวิตที่ชัดเจนมำกกว่ำซึ่งส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรเรียน 
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ตารางท่ี 15 Cognitive Score ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 (คะแนนดิบ และแบบ Standardized) 

 คะแนนดิบ  Standardized 

  Thai Maths Total  Thai Maths Total 
Mindset 0.09 0.37*** -0.18  0.03 0.14*** -0.04  

[0.14] [0.13] [0.22]  [0.04] [0.05] [0.04] 
Career 1.53*** 0.68*** 1.56***  0.49*** 0.25*** 0.31***  

[0.18] [0.15] [0.28]  [0.06] [0.05] [0.06] 
Parent -0.19* -0.18* -0.59***  -0.06* -0.07* -0.12***  

[0.11] [0.10] [0.19]  [0.04] [0.04] [0.04] 
Mindset x Career -1.44*** -0.72*** -1.25***  -0.46*** -0.27*** -0.25*** 
 [0.23] [0.20] [0.37]  [0.07] [0.07] [0.07] 
pre-RCT own score 0.35*** 0.21*** 0.44***  0.32*** 0.17*** 0.35*** 

 [0.01] [0.02] [0.02]  [0.01] [0.01] [0.01] 
Constant 4.00*** 4.35*** 7.14***  -0.06** -0.10*** -0.01 
  [0.13] [0.11] [0.24]  [0.03] [0.03] [0.03] 
จ ำนวนตัวอย่ำง 5,428 5,428 5,428  5,428 5,428 5,428 
R2 0.113 0.033 0.123  0.113 0.033 0.123 

หมำยเหตุ: ***, **, และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติระดับร้อยละ 1, 5, และ 10 ตำมล ำดับ  

 

ส ำหรับผลของกำรให้หลักสูตรในรูปแบบต่ำงๆ ต่อระดับคะแนน Growth Mindset ของนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 แสดงในตำรำงที่ 16 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแสดงให้เห็น

ชัดเจนว่ำนักเรียนทั้งสองระดับที่ได้รับหลักสูตรเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมคิดแบบเติบโต (ตัวแปร Mindset) มี

ระดับคะแนน Growth Mindset หลังจำกกำรทดลองสูงกว่ำนักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ ในขณะที่กำรให้

หลักสูตรในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพำะกำรให้หลักสูตรด้ำนอำชีพและกำรให้หลักสูตรผู้ปกครองร่วมด้วยมีผลต่อ

กำรพัฒนำ Growth Mindset ไม่ชัดเจน จำกผลกำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นว่ำเนื้อหำที่พัฒนำเพื่อพัฒนำ Growth 

Mindset สำมำรถเพ่ิมระดับ Growth Mindset ของนักเรียนได้ค่อนข้ำงชัดเจน 
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ตารางท่ี 16 Growth Mindset Score ของนักเรียนแต่ละระดับ  

  P4 M1 

Mindset 0.06*** 0.18*** 
 [0.02] [0.02] 
Career -0.08*** 0.03* 
 [0.02] [0.02] 
Parent -0.05*** -0.09*** 
 [0.01] [0.01] 
Mindset x Career 0.07*** -0.03 
 [0.03] [0.02] 
pre-RCT own score 0.25*** 0.45*** 
 [0.03] [0.03] 
Constant 0.46*** 0.12*** 
  [0.02] [0.02] 

จ ำนวนตัวอย่ำง 4,693 6,917 
R2 0.034 0.069 

หมำยเหตุ: ***, **, และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติระดับร้อยละ 1, 5, และ 10 ตำมล ำดับ  

 

ผลการศึกษาการจ่ายเงินต่างช่วงเวลาต่อการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษา 

เนื่องจำกกลุ่มกำรทดลองที่ 5 และ 6 ผู้ปกครองของนักเรียนยำกจนพิเศษได้รับแรงจูงใจทำงกำรเงิน

ซึ่งไม่ผูกติดกับกำรพัฒนำทักษะของบุตรหลำน (กลุ่มกำรทดลองที่ 5) และได้รับแรงจูงใจทำงกำรเงินซึ่งผูกติด

กับกำรพัฒนำทักษะของบุตรหลำน (กลุ่มกำรทดลองที่ 6) โดยแรงจูงใจที่ได้รับมีมูลค่ำ 500 บำทต่อครัวเรือน 

และจำกกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำมเกี่ยวกับช่วงเวลำที่ผู้ปกครองมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำของบุตรหลำน

ค่อนข้ำงสูงพบว่ำในช่วงเดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นช่วงเวลำในกำรเปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 เป็นเดือนที่ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ (มำกกว่ำร้อยละ 80) ให้ค ำตอบว่ำมีภำระค่ำใช้จ่ำยกำรศึกษำมำกที่สุด ทีมวิจัยได้ด ำเนินกำร

ออกแบบกำรทดลองเพ่ือทดสอบว่ำช่วงระยะเวลำที่แตกต่ำงกันในกำรจ่ำยเงิน 500 บำท มีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงิน

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำและไม่เกี ่ยวข้องกับกำรศึกษำแตกต่ำงกันหรือไม่ เพื่อตอบค ำถำมดังกล่ำว      

ทีมวิจัยได้จัดกลุ่มกำรทดลองสองกลุ่มคือ 

- กลุ่มกำรทดลองที่ 1P: ผู้ปกครองในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 500 บำท ภำยในสองสัปดำห์หลังจำกจบ

กิจกรรมกำรรับหลักสูตร ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำวจะอยู่ระหว่ำงกลำงเดือนเมษำยน-สิ้นเดือนเมษำยน 2564 ซึ่งเป็น

ช่วงเริ่มต้นของกำรปิดเทอม และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของบุตรหลำนอำจจะไม่ได้เป็นสิ่งจ ำเป็น
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และเร่งรีบในช่วงเวลำดังกล่ำว ดังนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้ที่เงินจ ำนวน 500 บำทนี้ บำงส่วนหรือทั้งหมดอำจจะ

ถูกใช้ในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 

- กลุ่มกำรทดลองที่ 2P: ผู้ปกครองในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 500 บำท หนึ่งถึงสองสัปดำห์ก่อนเปิดภำค

เรียนที่ 1 ซึ่งช่วงเวลำดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงปลำยเดือนพฤษภำคม-ต้นเดือนมิถุนำยน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เปิด

กำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำอำจจะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและเร่งรีบในช่วงเวลำดังกล่ำว  

ดังนั้น เงินจ ำนวนดังกล่ำวอำจถูกใช้ในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำมำกกว่ำกรณีที่ได้รับเงินในช่วงเวลำอ่ืน  

 

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มการทดลอง 

เพื่อทดสอบช่วงระยะเวลำที่แตกต่ำงกันในกำรจ่ำยเงิน 500 บำท มีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินส ำหรับ

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำและไม่เกี ่ยวข้องกับกำรศึกษำแตกต่ำงกันหรือไม่ กลุ่มตัวอย่ำงในกำรทดลองเป็น

ผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษที่อยู่ในกลุ่มกำรทดลองที่ 5 และ 6 ซึ่งได้รับหลักสูตรเดียวกัน และมีโอกำส

ได้รับเงินที่เป็นแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมหลักสูตรมูลค่ำ 500 บำท โดยผู้ปกครองที่อยู่ในกลุ่มกำรทดลองที่ 5 

(ได้รับแรงจูงใจทำงกำรเงินซึ่งไม่ผูกติดกับกำรพัฒนำทักษะของบุตรหลำน ) ซึ่งเข้ำร่วมหลักสูตรอย่ำงน้อย    

ร้อยละ 80 ได้รับเงินมูลค่ำดังกล่ำวเป็นตัวอย่ำงในกำรทดลองนี้ทั้งหมด ในขณะที่ผู้ปกครองที่อยู่ในกลุ่มกำร

ทดลองที่ 6 (ได้รับแรงจูงใจทำงกำรเงินซึ่งผูกติดกับกำรพัฒนำทักษะของบุตรหลำน) ซึ่งเข้ำร่วมหลักสูตรอย่ำง

น้อยร้อยละ 80 และบุตรหลำนสำมำรถท ำคะแนนทดสอบ Standardized test เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 30 

จะได้รับเงินมูลค่ำ 500 บำท ผู้ปกครองดังกล่ำวจะเป็นตัวอย่ำงในกำรทดสอบนี้เช่นกัน  จำกเงื่อนไขดังกล่ำว

จ ำนวนผู้ปกครองที่เป็นตัวอย่ำงในกำรทดสอบนี้มีจ ำนวนทั้งสิ้น 502 คน โดยมำจำกกลุ่มกำรทดลอง 5 จ ำนวน 

246 คน และกลุ่มกำรทดลอง 6 จ ำนวน 256 คน  
 

ตารางท่ี 17 จ ำนวนตัวอย่ำงผู้ปกครองแยกตำมกลุ่มจ่ำยช้ำและจ่ำยเร็ว 

กำรจ่ำยเงิน 
เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน รวม 

ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข  

เร็ว (1P) 127 99 226 

ช้ำ (2P) 119 157 276 

รวม 246 256 502 

 

 



37 
 

37 

 

จำกนั้นได้ทดสอบว่ำลักษณะของผู้ปกครองในกลุ่มจ่ำยเร็ว (1P) และกลุ่มจ่ำยช้ำ (2P) มีควำมแตกต่ำง

กันหรือไม่ ตำรำงที่ 17 แสดงผลกำรทดสอบดังกล่ำว ผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำสัดส่วนเพศของผู้ปกครอง 

อำยุของผู้ปกครอง และสัดส่วนเพศของบุตรหลำนในควำมดูแลไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ปกครองที่อยู่ใน

กลุ่มกำรทดลอง 1P และกลุ่มกำรทดลอง 2P อย่ำงไรก็ตำมระดับรำยได้ต่อเดือนและค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนของ

ผู้ปกครองในกลุ่มจ่ำยเร็ว (กลุ่มกำรทดลอง 1P) สูงกว่ำผู้ปกครองในกลุ่มจ่ำยช้ำ (กลุ่มกำรทดลอง 2P) อย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ  
 

ตารางท่ี 18 คุณลักษณะของผู้ปกครองแบ่งตำมกลุ่มกำรทดลอง 
ตัวแปร จ่ำยช้ำ (2P) จ่ำยเร็ว (1P)  p-value 

เพศผู้ปกครอง (ชำย) 0.163 0.132 0.344 
อำยุของผู้ปกครอง (ปี) 48.887 48.256 0.561 
ค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนต่อเดือน (บำท) 6,270 7,575 0.059* 
รำยได้ครัวเรือนต่อเดือน (บำท) 7,338 8,997 0.046** 
เพศบุตรหลำน (ชำย) 0.467 0.473 0.892 
จ ำนวนตัวอย่ำง 276 226  

หมำยเหตุ: ** และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ตำมล ำดับ 

 

 จำกที่ได้กล่ำวข้ำงต้นว่ำกำรศึกษำนี้ต้องกำรตอบค ำถำมว่ำกำรจ่ำยเงินต่ำงช่วงเวลำกันระหว่ำงกำร

จ่ำยเงินใกล้ช่วงเวลำกำรเปิดภำคเรียนกับกำรจ่ำยเงินหลังจำกพึ่งปิดภำคเรียนมีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินใน

กำรศึกษำและไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำแตกต่ำงกันหรือไม่ ดังนั้นตัวแปรผลลัพธ์ ที่สนใจในกำรวัดคือกำรใช้

จ่ำยเงินมูลค่ำ 500 บำทที่ผู ้ปกครองได้รับในสิ่งที่เกี ่ยวข้องและไม่เกี ่ยวข้องกับกำรศึกษำ ทำงทีมวิจัยได้

ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำวโดยโทรศัพท์สัมภำษณ์ผู้ปกครองทั้งสองกลุ่ม 1-2 สัปดำห์หลังจำกเปิดภำคเรียน 

(ระหว่ำงกลำงเดือนมิถุนำยน-สิ้นเดือนมิถุนำยน) โดยใช้แบบสอบถำมที่เกี ่ยวกับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น      

ดังแสดงในภำคผนวกที่ ต 

  

ผลการศึกษา 

 ส ำหรับกำรทดสอบระยะเวลำในกำรจ่ำยเงินที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินแตกต่ำงกันหรือไม่ 

ทำงทีมวิจัยได้สร้ำงแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติสองแบบจ ำลองคือ แบบจ ำลองที่อธิบำยกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือ

กำรศึกษำ (สมกำรที่ (1)) และแบบจ ำลองใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ (สมกำรที่ (2)) โดยทั้งสอง

สมกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 



38 
 

38 

 

𝑒𝑥𝑝𝑖
𝑒𝑑𝑢 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑃𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=2 + 𝑒𝑖     (1) 

 

𝑒𝑥𝑝𝑖
𝑛𝑒𝑑𝑢 = 𝛼 + 𝛽𝑇𝑃𝑖 + ∑ 𝛾𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=2 + 𝑒𝑖     (2) 

 โดยควำมหมำยของตัวแปรในสมกำรที่ 1 และ 2 แสดงในตำรำงที่ 19 
 

ตารางท่ี 19 ตัวแปรในสมกำร  

ล าดับ ชื่อตัวแปร ความหมาย ค าอธิบาย 

1. 𝑒𝑥𝑝𝑖
𝑒𝑑𝑢 มูลค่ำกำรใช้จ่ำยที่เก่ียวกับ

กำรศึกษำของผู้ปกครอง i   
มูลค่ำบำท 

2. 𝑒𝑥𝑝𝑖
𝑛𝑒𝑑𝑢 มูลค่ำกำรใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับ

กำรศึกษำของผู้ปกครอง i   
มูลค่ำบำท 
 

3. 𝑇𝑃𝑖  กลุ่มกำรทดลองจ่ำยเร็ว จ่ำยช้ำ 𝑇𝑃𝑖  มีค่ำเท่ำกับ 1 เมื่อตัวอย่ำงอยู่
ในกลุ่มกำรทดลองจ่ำยเร็ว และเป็น 
0 เมื่อตัวอย่ำงอยู่ในกลุ่มกำรทดลอง
จ่ำยช้ำ 

4.  
 

𝑋𝑖  ตัวแปรควบคุมต่ำง ๆ ที่แสดงใน
ตำรำงที ่18 (คุณลักษณะ
ผู้ปกครอง) และตัวแปรจังหวัดที่
ท ำกำรศึกษำ โดยกำฬสินธุ์ถูกใช้
เป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบ 

 

 

 สมกำรที่ 1 และ 2 ถูกประมำณค่ำด้วยวิธีก ำลังสองน้อยที่สุดเพื่อทดสอบว่ำระยะเวลำในกำรจ่ำยเงิน

แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำและเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของบุตรหลำนแตกต่ำง

กันหรือไม่ ตำรำงที ่20 แสดงผลกำรประมำณค่ำสมกำรทั้งสอง 

 จำกผลกำรประมำณค่ำพบว่ำระยะเวลำกำรจ่ำยเงินที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินจ ำนวน 500 
บำทแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ปกครองที่ได้รับเงินหลังจำกปิดภำคเรียนทันที (กลุ่มจ่ำยเร็ว) และผู้ปกครองที่ได้รับ
เงินก่อนเปิดภำคเรียนประมำณ 1-2 สัปดำห์ (กลุ่มจ่ำยช้ำ) เริ่มจำกผลกำรประมำณค่ำค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (สมกำรที่ (1)) ผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำตัวแปร “จ่ำยเร็ว” มีนัยส ำคัญทำงสถิติ หมำยควำมว่ำ
ผู้ปกครองที่ได้รับเงิน 500 บำททันทีหลังจำกปิดภำคเรียนใช้จ่ำยเงินไปกับค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับกำรศึกษำสูง
กว่ำผู้ปกครองที่ได้รับเงิน 500 บำทก่อนเปิดภำคเรียน 1-2 สัปดำห์ โดยเฉลี่ยประมำณ 105 บำทต่อคนหรือคิด
เป็นร้อยละ 21 ของเงินที่ได้รับ โดยค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรในครัวเรือนเป็นค่ำใช้จ่ำยหลั กที่ท ำให้เกิดควำมต่ำง
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ระหว่ำงกำรใช้จ่ำยในกลุ่มค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวกับกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่มจ่ำยช้ำและจ่ำยเร็ว เมื่อพิจำรณำตัวแปร
ควบคุมอ่ืนๆ พบว่ำไม่มีตัวแปรควบคุมใดมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
 เมื่อพิจำรณำสมกำรที่ (2) ซึ่งทดสอบกำรใช้จ่ำยเงินในค่ำใช้จ่ำยที่เกี ่ยวข้องกับกำรศึกษำระหว่ำง
ผู้ปกครอง 2 กลุ่ม ผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำผู้ปกครองที่ได้รับเงินทันทีหลังปิดภำคเรียน (จ่ำยเร็ว) มีกำรใช้
เงินที่ได้รับไปกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรหลำนต ่ำกว่ำผู้ปกครองที่ได้รับเงินตอนใกล้เปิดเทอม 
โดยเฉลี่ยประมำณ 50 บำทต่อคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ เมื่อพิจำรณำกำรใช้จ่ำยเงินในด้ำน
กำรศึกษำของบุตรหลำนของกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับเงินในช่วงเวลำใกล้ก่อนเปิดเรียน ผู้ปกครองกลุ่มดังกล่ำวจะ
ใช้เงินที่ได้รับ 500 บำทไปกับกำรศึกษำของบุตรหลำนโดยเฉลี่ยประมำณ 312 บำทต่อคน (ตัวแปร “ค่ำคงที่”) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 62.4 ของเงินที่ได้รับ และผู้ปกครองที่ได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวทันทีหลังปิดภำคเรียนจะใช้
จ่ำยเงินไปกับกำรศึกษำของบุตรหลำนโดยเฉลี่ยประมำณ 262 บำทต่อคน (312-50=262) หรือคิดเป็นร้อยละ 
52.4 ของเงินที่ได้รับ โดยกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อให้บุตรหลำนน ำไปโรงเรียนเพื่อซื้ออำหำรและซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับ
กำรเรียนเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักด้ำนกำรศึกษำที่ท ำให้กำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ปกครอง  2 
กลุ่มนี้ นอกจำกนั้นทีมวิจัยพบว่ำค่ำใช้จ่ำยหลักด้ำนกำรศึกษำของผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มที่ได้ใช้จ่ำยเงินที่ ได้รับ
คือค่ำชุดนักเรียน โดยผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มใช้จ่ำยเงินที่ได้รับไปกับค่ำชุดนักเรียนไม่แตกต่ำงกัน โดยมีมูลค่ำ
เฉลี่ยประมำณ 190 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของเงินที่ได้รับ 

นอกจำกระยะเวลำในกำรจ่ำยเงินจะมีผลต่อค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำแตกต่ำงกันแล้ว อำยุของ
ผู้ปกครองก็มีผลเช่นเดียวกัน ผู้ปกครองที่มีอำยุน้อยมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ำยเงินที่ได้รับไปกับกำรศึกษำของบุตร
หลำนมำกกว่ำผู้ปกครองที่มีอำยุมำก ส่วนตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ เช่น รำยได้ครัวเรือน ผลกำรเรียนของบุตรหลำน 
และเพศของบุตรหลำน ไม่มีผลต่อกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 ตัวแปรจังหวัดมีนัยส ำคัญทำงสถิติแตอ่ำจไม่ได้มีนัยในกำรแปลผลเพรำะตัวอย่ำงในจังหวัดกำฬสินธุ์ซึ่งเป็นตัวแปรเปรียบเทียบมีจ ำนวนน้อย
มำกเมื่อเทียบกับจ ำนวนตัวอย่ำงของจังหวัดขอนแก่นและอุดรธำนี และตัวอย่ำงเกือบทั้งหมดของจังหวัดกำฬสินธุถ์ูกจัดให้อยู่กลุ่มจ่ำยเร็ว 
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ตารางท่ี 20 ผลกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติ 
ตัวแปร ค่ำใช้จ่ำยไม่เกีย่วกับกำรศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
จ่ำยเร็ว 105.177*** 

(0.000) 
-50.295** 
(0.020) 

เพศผู้ปกครอง (ชำย) 17.210 
(0.405) 

6.560 
(0.824) 

อำยุผู้ปกครอง (ปี) 0.657 
(0.285) 

-3.026*** 
(0.001) 

รำยได้ครัวเรือนต่อเดือน (บำท) 0.000 
(0.868) 

-0.001 
(0.283) 

เกรดของนักเรียน -2.763 
(0.567) 

-3.963 
(0.566) 

เพศนักเรียน (ชำย) -11.135 
(0.450) 

32.660 
(0.122) 

ขอนแก่น 31.263 
(0.348) 

107.230** 
(0.025) 

อุดรธำน ี 25.902 
(0.432) 

115.659** 
(0.014) 

ค่ำคงท่ี -16.475 
(0.718) 

311.983*** 
(0.000) 

R2 0.104 0.049 
จ ำนวนตัวอย่ำง 502 502 

หมำยเหตุ: ***, **, และ * แสดงถึงระดับนัยส ำคัญทำงสถิติระดับร้อยละ 1, 5, และ 10 ตำมล ำดับ  

 
จำกผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำระยะเวลำในกำรได้รับเงินเป็นตัวแปรหลักที่ท ำให้กำรใช้จ่ำยเงิน

แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะกรณีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ตรงนี้อำจอธิบำยได้ว่ำเมื่อผู้ปกครองซึ่งมี
สถำนะยำกจนและมีสภำพคล่องทำงกำรเงินค่อนข้ำงต ่ำได้เงินช่วยเหลือ พวกเขำมักใช้เงินจ ำนวนดังกล่ำวไป
เพื่อสภำพควำมจ ำเป็นของครัวเรือนในช่วงเวลำที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นพฤติกรรมนี้ 
ดังทีผู่้ปกครองที่ได้รับเงินทันทีหลังปิดเทอมได้น ำเงินที่ได้รับไปใช้ในกำรบริโภคในครัวเรือนมำกกว่ำผู้ปกครองที่
ได้รับเงินช่วงใกล้เปิดเทอม ในขณะที่ผู้ปกครองที่ได้รับเงินช่วงใกล้เปิดเรียนได้ใช้เงินไปกับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำของบุตรหลำนมำกกว่ำ ดังนั้นถ้ำต้องกำรให้เงินช่วยเหลือถูกใช้ในกิจกรรมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรหลำนมำกขึ้น ผู้ก ำหนดนโยบำยควรพิจำรณำช่วงเวลำในกำรให้เงินช่วยเหลือให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลำที่ผู้ปกครองต้องใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำแก่บุตรหลำน ก็ย่อมที่จะบรรลุเป้ำหมำยกำรส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำได้ดีขึ้น 
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ผลการศึกษาจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 

1. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อย  

ตำมท่ีผู้จัดท ำโครงกำรวิจัยจัดท ำหลักสูตรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำตนเองและค้นหำอำชีพให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองเพื่อสร้ำงควำมมุ่งมั่นทำงกำรศึกษำกำรประกอบอำชีพของนักเรียนและพัฒนำศักยภำพของ
นักเรียน ในจ ำนวนกลุ ่มเป้ำหมำย 246 โรงเรียนและด ำเนินกำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ทำงผู ้จ ัดท ำ
โครงกำรวิจัยจึงได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยคณะครู โดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องกำรระดมควำมคิดเห็นของ
คุณครูที ่เข้ำร่วม ในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรกำรให้หลักสูตรกับนักเรียนและผู ้ปกครองให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น รวมถึงหำแนวทำงต่อยอดท ำกิจกรรมเพื ่อปรับหลักสูตรและส่งเสริมนักเรียนใน
กลุ่มเป้ำหมำยให้ดีขึ ้น พร้อมทั้งน ำข้อมูลประกอบกำรศึกษำวิจัย ให้โครงกำรวิจัยสมบูรณ์ยิ ่งขึ้นและเป็น
แนวทำงส ำหรับจัดท ำโครงกำรวิจัยด้ำนกำรศึกษำในครั้งต่อไป  
 

2. กระบวนการและรายละเอียดของการประชุมกลุ่มย่อย  

        2.1 กระบวนการจัดการประชุม 

2.1.1. การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ทีมวิจัยได้แบ่งเกรดโรงเรียนตำมผลกำรมีส่วนร่วมและ
กำรปฏิบัติงำน โดยแบ่งได้ตำมล ำดับดังนี้ เกรด A=ดีมำก B=ดี C=ปำนกลำง และ F=พอใช้ และเมื่อมีกำรแบ่ง
เกรดแล้ว ทีมวิจัยจะคละเกรดโรงเรียนในแต่ละรอบ เพื่อที่จะให้แต่ละโรงเรียนน ำเสนอและออกควำมคิดเห็น
ในมุมมองที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรแบ่งเกรดโรงเรียนไม่ได้หมำยควำมว่ำ เป็นกำรตัดสินว่ำโรงเรียนดี
หรือไม่ดี เนื่องจำกกำรร่วมมืองำนวิจัยย่อมมีตัวแปรมำกมำยที่ท ำให้เกิดผลกระทบ เช่น สถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด19 และกิจกรรมภำยในโรงเรียน ดังนั้น เป็นเพียงควำมสะดวกต่อกำรจัดกลุ่มและ
สร้ำงเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแชร์เทคนิคต่ำงๆ เพื่อให้ทีมวิจัยและโรงเรียนน ำมำปรับใช้ในกระบวนกำร
ต่อไปได ้  

2.1.2. การจัดเตรียมค าถาม ทีมวิจัยได้สรุปประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นหลังจำกจบกำรทดลองภำคสนำม 
ในแต่ขั้นตอนมีปัญหำหรือข้อขัดข้องอย่ำงไรบ้ำง เนื่องจำกโครงกำรลักษณะเช่นนี้เป็นกำรท ำครั้งแรกและ
อำจจะต้องน ำปัญหำมำเพื่อวำงแผนและปรับปรุง จึงจ ำเป็นต้องระบุปัญหำทุกกระบวนกำรไว้ หลังจำกนั้น    
ทีมวิจัยน ำประเด็นปัญหำมำสร้ำงค ำถำมเพ่ือชวนคุณครูแสดงออกถึงควำมคิดเห็นและมุมมอง 4 ด้ำน ได้แก่ 

1. ผลกระทบ กำรท ำหลักสูตรเกิดผลกระทบกับโรงเรียนอย่ำงไรบ้ำง 

1.1 ผลกระทบที่เกิดจำกคุณครูผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1.2 ผลกระทบที่เกิดจำกคุณครูผู้รับผิดชอบในวิชำหรือสำยอื่นๆ  

1.3 ผลกระทบที่มีต่อฝ่ำยบริหำร 
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2. การปรับตัว ทำงโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีรูปแบบกำรปรับตัวอย่ำงไรบ้ำง 

2.1 Device อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรรองรับ  

2.2 กำรปรับตัวที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำใช้ Platform  

2.3 กำรปรับตัวที่เก่ียวข้องกับกำรจัดหลักสูตร ปริมำณ เวลำ เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

2.4 กำรปรับตัวเพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินผลในแบบสอบถำม  

2.5 โครงกำรที่ทีมวิจัยท ำเป็นกำรด ำเนินกำรครั้งแรก ในมุมมองของคุณครูได้เห็นข้อขัดข้อง
หรือปัญหำของโครงกำรอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือทีมวิจัยจะได้น ำไปปรับปรุง 

3. หลักสูตร ในฐำนะที่คุณครูเป็นผู้ เข้ำร่วมโครงกำรที ่มีควำมใกล้ชิดกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง คุณครูมีควำมเห็นต่อหลักสูตรอย่ำงไรบ้ำง 

3.1 ควำมคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหำและหลักสูตร (ด-ีไม่ด,ี ยำก-ง่ำย, สนุก-ไม่สนุก)  

3.2 เวลำของเนื้อหำและควำมยำวมีควำมเหมำะสมหรือไม่ 

3.3 คุณครูสำมำรถสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับตัวเด็ก (ผู้ปกครอง) หลังจำกที่ผ่ำนกำร
อบรมหรือไม่ และด้ำนใดบ้ำง 

3.4 หลักสูตรนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน (ผู้ปกครอง) ในอนำคตหรือไม่ 

3.5 คุณครูมองเห็นข้อดีข้อเสียหรือมองเห็นประโยชน์ของหลักสูตรนี้ต่อตนเองหรือไม่ เช่น 
กำรพิจำรณำกำรเลื่อนขั้น ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้ในเนื้อหำ
ทำงเลือกมำกข้ึน 

3.6 คุณครูคิดว่ำหลักสูตรประมำณนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือไม่ ควรปรับลดหรือเพ่ิมเนื้อหำอย่ำงไร 

4. อนาคต หำกด ำเนินกำรต่อในอนำคต โอกำสที่จะด ำเนินโครงกำรในหลักสูตรพัฒนำตนเอง 
หลักสูตรค้นหำอำชีพ และหลักสูตรส่งเสริมพัฒนำกำรลูก คุณครูมีมุมมองต่ออนำคตของกำร
น ำหลักสูตรเหล่ำนี้มำใช้ในโรงเรียนอย่ำงไรบ้ำง 

4.1 ถ้ำหำกต้องกำรที่จะด ำเนินกำรโครงกำรนี้ต่อไป คุณครูคิดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรใน
ระยะยำวได้หรือไม่ และต้องกำรกำรสนับสนุนอย่ำงไรบ้ำง รำยละเอียดทั้งหมดนี้จะถูก
อธิบำยในส่วนถัดไป  

2.1.3. การจัดเตรียมสถานที่ ทีมวิจัยใช้ห้องประชุม คณะเศรษฐศำสตร์ จัดประชุมรูปแบบ 

ออนไลน์ (Zoom) โดยมีกำรจัดอุปกรณ์และเครื่องมือเตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้ำ เช่น เครื่องเสียง สัญญำณ
อินเตอร์เน็ต แสงไฟ และโต๊ะกำรประชุม เพ่ือให้ด ำเนินกำรไปอย่ำงรำบรื่น  
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2.1.4. การส่งรายละเอียดการประชุมให้คุณครู สิ่งที่ทีมวิจัยต้องเตรียม  

1. ลิงก์กำรลงทะเบียนเข้ำร่วม  

2. กำรเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์และโปรแกรม Zoom ของคุณครู  

3. รำยละเอียดห้องประชุมและรหัสเข้ำห้องประชุม  

4. รำยละเอียดรอบวันประชุมและอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น  
 

3. รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย 

 3.1. รูปแบบการจัดประชุม 

• จัดประชุมออนไลน์ (Zoom) และกำรสัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท ์

3.2. ผู้ด าเนินรายการ  

• อำจำรย์รับผิดชอบโครงกำรวิจัยจ ำนวน 4 คน 
• ผู้ช่วยทีมวิจัยจ ำนวน 6 คน   

3.3. สรุปตารางการจัดประชุม  

• รอบวันที่ 5 สิงหำคม 2564 ตำรำงที่ 21 
• รอบวันที่ 6 สิงหำคม 2546 ตำรำงที่ 22 

 

ตารางท่ี 21 แสดงจ ำนวนโรงเรียนและคุณครูที่เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย รอบวันที่ 5 สิงหำคม 2564    

รอบ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 
จ านวนโรงเรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ร่วม (โรงเรียน) 

จ านวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

(โรงเรียน) 

จ านวนคุณครู
ที่เข้าร่วม

ประชุม (คน) 

 09.00-12.00 น. 

ขอนแก่น  

1 2 2 4 

2 5 5 11 

3 3 3 5 

อุดรธำนี  
2 2 2 3 

3 1 1 4 

13.00-16.00 น. 
ขอนแก่น  

1 2 1 2 

3 3 3 6 

อุดรธำนี  1 4 4 6 
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รอบ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 
จ านวนโรงเรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ร่วม (โรงเรียน) 

จ านวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วม
ประชุม 

(โรงเรียน) 

จ านวนคุณครู
ที่เข้าร่วม

ประชุม (คน) 

2 1 1 1 

3 2 2 4 

รวมทั้งหมด 25 24 46 
 
 

ตารางท่ี 22 แสดงจ ำนวนโรงเรียนและคุณครูที่เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย รอบวันที่ 6 สิงหำคม 2564    

รอบ จังหวัด 
กลุ่มการ
ทดลอง  

จ านวนโรงเรียน
ที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วม (โรงเรียน) 

จ านวน
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมประชุม 
(โรงเรียน) 

จ านวนคุณครู
ที่เข้าร่วม

ประชุม (คน) 

 09.00-12.00 น. 

ขอนแก่น  

4 6 5 11 

5 3 1 2 

6 1 1 1 

อุดรธำนี  

4 1 1 2 

5 5 5 8 

6 1 1 2 

กำฬสินธุ์ 4 1 1 2 

13.00-16.00 น. 

ขอนแก่น  

4 6 4 8 

5 3 3 6 

6 4 4 4 

อุดรธำนี  
4 2 2 3 

6 2 2 4 

รวมทั้งหมด 35 30 53 
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4. ผลการวิเคราะห์การประชุมกลุ่มย่อย  
 4.1 ภาพรวม 

• โรงเรียนที่มีกำรประสำนงำนกับทีมวิจัยเป็นอย่ำงด ีมักให้ควำมร่วมมือดี 

• กำรจัดประชุมออนไลน์อำจเกิดกำรทับซ้อนกับตำรำงงำนคุณครูตำมปกติได้ ท ำให้กำรแสดงควำมเห็น

มีควำมไม่ต่อเนื่อง เช่น ระหว่ำงกำรประชุมมีกำรจัดกำรสอนควบคู่ไปด้วย 

• คุณครูจำกโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มกำรทดลองที่มีผู้ปกครอง มีแนวโน้มในกำรให้ควำมร่วมมือดี  

• โรงเรียนที่เข้ำอบรมในช่วงเช้ำมีกำรให้ข้อมูลครบถ้วนมำกกว่ำโรงเรียนช่วงบ่ำย จำกกำรสังเกตพบว่ำ 

กำรคละเกรดของโรงเรียน ในช่วงเช้ำจะมีกลุ ่มเกรดระหว่ำง A และ B มำกกว่ำช่วงบ่ำย ท ำให้

ข้อสังเกตข้ำงต้นอำจเป็นไปได้ 

• กำรจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ เป็นกำรจัดรูปแบบใหม่ที่ปรับตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ

ไวรัสโควิด19 ท ำให้คุณครูรู ้สึกไม่คุ ้นชินและไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็น อำจกล่ำวต่อได้ว่ำถ้ำหำก

อธิบำยไปแล้วอำจผิดประเด็นไป หรือมีผลต่อกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  

5. การวิเคราะห์รายประเด็นประชุมกลุ่มย่อย ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้  

5.1. การท าหลักสูตรเกิดผลกระทบกับโรงเรียน 

 ตำมที่ทีมวิจัยได้ด ำเนินกำรแทรกหลักสูตรเข้ำไปในโรงเรียน โดยเป็นหลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน 
ท ำให้สร้ำงผลกระทบกับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภำยในหลักสูตร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โครงสร้ำง
กำรบริหำรในโรงเรียนและคุณครูที่ร่วมประสำนงำนโดยตรง สิ่งที่ทีมวิจัยพบเจอผลกระทบและได้รับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มตัวอย่ำงมีดังนี้  

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T5GA) จังหวัดขอนแก่น ช่วงเช้า มีผลกระทบที่เก่ียวข้องกับ  

1. ตารางกิจกรรมของโรงเรียนและตารางการท าหลักสูตรของทีมวิจัย เนื่องจำกหลักสูตรที่ถูกแทรกเข้ำ
ไปเดิมไม่ได้เป็นหลักสูตรที่มีอยู่ในโรงเรียน โดยปกติแล้วทำงโรงเรียนจะมีกิจกรรมของโรงเรียนที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกกำรท ำวิจัยอยู่ในช่วงเทอมปลำยซ่ึงเป็นช่วงที่ทำงโรงเรียนมี
กิจกรรมเกิดขึ ้นมำกมำยตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เช่น กิจกรรมกีฬำสี งำนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมในโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครู เป็นต้น ดังนั้น ท ำให้คุณครูต้องจัดหำชั่วโมงสอนเพิ่มและไม่
สำมำรถจัดสรรเวลำกำรท ำวิจัยได้ดีเท่ำที่ควร  

2. ผลกระทบที่เกี่ยวกับตารางสอนของคุณครูและตารางการท าหลักสูตร กล่ำวคือ คุณครูบำงท่ำนจะมี
วิชำสอนเป็นหลัก เช่น คุณครูสอนวิชำสังคมศึกษำ คุณครูสอนวิชำคณิตศำสตร์ และยังรวมถึงคุณครูบำง
ท่ำนไม่ได้เป็นคุณครูสอนวิชำแนะแนวโดยตรง ถ้ำหำกชั่วโมงสอนในวิชำหลักตรงกับชั่วโมงเรียนวิชำแนะ
แนวของนักเรียนจะท ำให้คุณครูไม่สำมำรถสอนได้  
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 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T1GF) จังหวัดขอนแก่น ช่วงบ่าย มีผลกระทบที่เกี ่ยวข้องกับวัสดุ
อุปกรณ์ส่งผลให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนหลักสูตรได้ แม้ว่ำโรงเรียนที่มีขนำดใหญ่พิเศษจะมีฝ่ำย
อ ำนวยกำรเรื่องอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่พร้อม แต่ก็ยังมีจ ำนวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนห้องที่
ท ำวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T1GB) จังหวัดขอนแก่น ช่วงเช้า มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับสัญญำณ
อินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ท ำให้คุณครูจ ำเป็นส ำรองจ่ำยเพื่อซื้อแพ็คเกจอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมี
ปัญหำกับโรงเรียนขนำดเล็กที่ห่ำงไกลจำกตัวเมืองเป็นหลัก  

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T4GA) จังหวัดขอนแก่น ช่วงเช้า มีผลกระทบเกี ่ยวข้องกับกำร
ประสำนงำน กำรนัดหมำยผู้ปกครองได้ยำก เนื่องจำกผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุและไม่ใช่ผู้ปกครอง
โดยตรง เช่น ปู่ย่ำ ตำยำย พ่อแม่บุญธรรม บำงคนมีภำระงำนเพื่อหำเงินมำจุนเจือครอบครัว ดังนั้น ถ้ำ
ผู้ปกครองมำรับหลักสูตรแล้วก็จะขำดรำยได้ มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงผลกระทบกับผู้ปกครองเท่ำนั้น แต่มันยัง
กระทบตอ่คุณครูที่ต้องตำมผู้ปกครองเป็นภำระท่ีเพ่ิมมำกขึ้น 

 

5.2. รูปแบบการปรับตัวของทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 เมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้น แต่ที่ผ่ำนมำทีมวิจัยก็สำมำรถเก็บข้อมูลได้ตำมเป้ำหมำย ท ำให้ทรำบว่ำ
โรงเรียนในโครงกำรได้มีกำรปรับตัวต่ำงๆ สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้  

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T1GB) จังหวัดอุดรธานี ช่วงบ่าย  ได้มีกำรปรับตัวที่เก่ียวกับ  

1. ตารางกิจกรรมโรงเรียนและตารางการท าหลักสูตร แม้ว่ำผลที่เกิดขึ้นจะกระทบโรงเรียนเป็นหลัก แต่
ในทำงปฏิบัติคุณครูคือผู้ด ำเนินกำรร่วมต้องปรับไปตำมโครงสร้ำงกำรท ำงำน กล่ำวคือหำกสัปดำห์นั้นมี
กำรจัดกิจกรรมโรงเรียนขึ้นและไม่สำมำรถจัดท ำหลักสูตรได้  คุณครูจ ำเป็นต้องหำชั่วโมงสอนเพิ่มเพ่ือ
ทดแทนชั่วโมงเรียนที่หำยไป และอีกวิธีกำรหนึ่งคือกำรเข้ำมำปรึกษำกับทีมวิจัยเรื่องกำรขอรวมเนื้อหำ
บทเรียนให้เป็น 2 บทต่อชั่วโมงเรียนต่อสัปดำห์ เดิมกำรรับหลักสูตรของนักเรียนถูกออกแบบให้เข้ำเรยีน 
1 บท ต่อชั่วโมงเรียนต่อสัปดำห์  ซ่ึงเป็นกรณีพิเศษเท่ำนั้น  

2. ความไม่สอดคล้องของตารางสอนและตารางของการท าหลักสูตร อำจถูกแทรกเข้ำไปช่วงหลังของ
กำรแจกแจงชั่วโมงสอน ท ำให้คุณครูมีชั่วโมงสอนไม่ตรงกับชั่วโมงเรียนโฮมรูมและชั่วโมงเรียนวิชำแนะ
แนวของห้องเรียนที่ท ำวิจัย  ดังนั้น วิธีกำรของคุณครูคือจะใช้ชั่วโมงสอนของตนเองมำด ำเนินกำรหลักสูตร
แทน และถ้ำหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรในชั่วโมงสอนของตนเองได้ คุณครูจะขอควำมอนุเครำะห์จำก
คุณครูท่ำนอ่ืนที่ไม่ได้ร่วมรับผิดชอบมำด ำเนินกำรแทนเช่นเดียวกัน   

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T1GA) จังหวัดขอนแก่น ช่วงเช้า กำรปรับตัวที่เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัด เนื่องจำกกำรท ำวิจัยทดลองภำคสนำมนั้นอุปกรณ์เครื่องมือเป็นสื่อส ำคัญในกำรท ำกำร
ทดลอง เพรำะเป็นกำรเปิดวีดิทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนในแต่ละหลักสูตร ฉะนั้นทุกโรงเรียนจะต้องมีสื่อที่
เป็นเครื่องฉำยวีดิทัศน์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่ำง โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสัญญำณอินเตอร์เน็ตให้มี



47 
 

47 

 

จ ำนวนเพียงพอต่อห้องเรียนท ำวิจัย และอำจกล่ำวต่อได้อีกว่ำ สิ่งต่ำงๆเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดต้นทุนกับทำง
โรงเรียนเป็นหลัก แต่เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไม่สำมำรถรอทำงโรงเรียนจะมำ
จัดสรรให้ทันที กำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำคือหมุนเวียนใช้ห้องแนะแนว รวมไปถึงกำรสมัครใช้สัญญำณ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของคุณครูเอง ดังนั้น มันจึงเป็นต้นทุนที่ส่งผลไปยังตัวคุณครูเป็นหลักแทน  

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T5GA) จังหวัดอุดรธานี ช่วงเช้า กำรปรับตัวที่เกี ่ยวกับควำมยำก
ส ำหรับกำรประสำนงำนนัดหมำยผู้ปกครองมำท ำกิจกรรม โดยสำเหตุมำจำกกลุ่มผู้ปกครองที่ท ำวิจัยจะมี
ปัญหำแตกต่ำงกัน ได้แก่ 1. ผู้ปกครองในรุ่นปู่ย่ำตำยำยจะล ำบำกเรื่องกำรเดินทำง 2. ผู้ปกครองวัย
กลำงคนจะล ำบำกเรื่องกำรแบ่งเวลำมำท ำกิจกรรม กล่ำวคือวันเวลำที่คุณครูนัดผู้ปกครองมำท ำหลักสตูร
จะตรงกับวันที่ผู้ปกครอง (วัยกลำงคน) ต้องท ำงำนรับจ้ำงหำรำยได้เป็นหลัก 3. ผู้ปกครองบำงคนไม่มี
เครื่องมือสื่อสำร หรือบำงคนมี แต่เป็นรูปแบบที่ไม่สำมำรถใช้แอพพลิเคชันไลน์และเฟสบุ๊คที่สะดวก     
และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงได้ ซึ ่งหำกกล่ำวถึงปัญหำหลักดังกล่ำวแล้ว ท ำให้ทรำบดีว่ำทำงคุณครูได้มีกำร
ปรับตัวโดยด ำเนินกำรหลักสูตรนอกเวลำงำนโดยปรับตำมเวลำที่ผู้ปกครองสะดวก เช่น ช่วงเย็นหลังเลิก
เรียน ช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ หรือแม้แต่กำรออกไปท ำหลักสูตรถึงที่บ้ำนของผู้ปกครอง ก็เป็นอีกวิธีกำร
หนึ่งเช่นเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรร่วมฟังเสนอควำมคิดเห็นชี้ให้เห็นว่ำปัญหำนี้เกิดขึ้นกับแค่บำง
โรงเรียนเท่ำนั้น 

 

 กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T3GA) จังหวัดขอนแก่น ช่วงเช้า  กำรปรับตัวที่เกี ่ยวกับกำรเก็บ
แบบสอบถำมก่อนและหลังมีควำมซ ้ำซ้อนและใช้เวลำนำน เนื่องจำกปัญหำที่พบมีกำรเก็บข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งในนักเรียนและผู้ปกครอง แต่จะมีบำงส่วนที่ทีมวิจัยชี้แจ้งให้เข้ำใจว่ำ ไม่มีกำร
ซ ้ำซ้อนอย่ำงแน่นอน เช่น กำรขอข้อมูลที่เกี่ยวกับอำชีพใฝ่ฝันทั้งก่อนและหลัง กำรขอข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ควำมเข้ำใจด้ำนรำยได้ทั้งก่อนและหลัง และกำรขอข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดสรรเวลำท ำกิจกรรม โดยข้อมูล
ต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้หมำยถึงกำรเก็บซ ้ำซ้อน แต่เป็นส่วนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลว่ำ หลังจำกที่
นักเรียนและผู้ปกครองได้รับหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วจะมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนข้อมูลต่ำงๆ ทั้งก่อนและหลัง
หรือไม่อย่ำงไร ทั้งนี้ผลวิจัยที่ต่ำงย่อมเป็นผลที่มีประโยชน์อย่ำงยิ่งในงำนวิจัย แต่จะมีบำงส่วนที่ทีมวิจัย
อำจจะมีกำรท ำให้กระชับขึ้น โดยเฉพำะส่วนของกำรเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ต้อง
ด ำเนินกำรเก็บรอบเดียวตอนท ำแบบสอบถำมก่อนเรียน ส่วนหลังเรียนไม่ต้องกรอกอีก แต่อย่ำงไรก็ตำม
ทีมวิจัยจะน ำประเด็นกำรปรับตัวกำรเก็บแบบสอบถำมนอกเหนือในประเด็นอื่นๆ มำปรับปรุงและท ำใหด้ี
ขึ้นไประยะต่อไป  
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5.3. ข้อคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร   

 กำรร่วมอภิปรำยถึงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหำในหลักสูตรถึง ควำมยำกง่ำย ควำมสนุก  และควำม
สนใจของนักเร ียนและผู ้ปกครอง รวมไปถึงหลังจำกเร ียนจบแล้วมีข ้อสังเกตกำรเปลี ่ยนแปลง             
และประโยชน์ที่ได้รับที่มีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูอย่ำงไรบ้ำง ดังนั้น ทีมวิจัยได้สรุปข้อคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดและอธิบำยเป็นภำพรวมเป็นข้อๆ ตำมข้ำงล่ำงนี้  

1. สืบเนื่องจำกพ้ืนที่ท ำกำรทดลองภำคสนำมคือในเขตภำคอีสำน มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพำะตัวที่อำจ
ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมในส่วนภำคกลำง (กรุงเทพมหำนคร) ซึ ่งเนื ้อหำของกำรน ำเสนอมีลักษณะ      
เข้ำถึงยำก โดยเฉพำะรูปแบบวัฒนธรรมของภำษำ มีกำรใช้ค ำทับศัพท์จำกภำษำอังกฤษและภำษำกลำง
มำกจนเกินไป ซึ่งบำงทีอำจท ำให้ไม่เกิดกำรเข้ำถึง ทั้งในกรณีของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 

2. ควำมเร่งรัดของหลักสูตรโดยเฉพำะหลักสูตรด้ำนอำชีพ ควรที่จะมีกำรน ำเสนอแบบค่อยเป็นค่อยไป 
กรณีดังกล่ำวคุณครูหมำยถึงเนื้อหำบทที่ 5-7 จะให้บทเรียนเกี่ยวกับกำรรู้จักอำชีพมำกขึ้น โดยมีกำร
น ำเสนอกลุ่มตัวอย่ำงอำชีพมำกจนเกินไป จนนักเรียนไม่สำมำรถจับประเด็นได้ รวมไปถึงแบบฝึกหัดมี
รำยละเอียดค่อนข้ำงเยอะและมีเวลำท ำน้อย หำกกล่ำวถึงเวลำรวมทั้งหมดใน 1 ชั่วโมง นักเรียนไม่
สำมำรถท ำกิจกรรมตำมท่ีก ำหนดไดแ้ล้วเสร็จตำมเวลำ  

3. กำรมีส่วนรวม กำรท ำแบบฝึกหัดของผู้ปกครองมีควำมยำกและใช้เวลำนำน ท ำให้ประสบปัญหำ
เรื่องกำรสื่อสำรและกำรลงมือท ำแบบฝึกหัด เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้อธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ คุณครูจ ำเป็นต้อง
คอยอธิบำยบทเรียนอย่ำงใกล้ชิดและพูดทวนค ำถำมซ ้ำๆ เพื่อให้ผู ้ปกครองเข้ำใจมำกขึ้น และยังให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในอนำคตว่ำ จะเป็นไปได้ไหมถ้ำหำกจะมีการจัดท าคู่มือ ซึ่งบอกวิธีการท า
ตั้งแต่ต้นและจนกระทั่งจบทุกกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการท าแบบฝึกหัด ขั้นตอนการอธิบายความ
เข้าใจข้อค าถาม เป็นต้น โดยเฉพาะแบบฝึกหัดท าให้ง่ายเหมาะกับผู้ปกครองในภาคอีสาน สิ่งเหล่านี้
จะท าใหส้ามารถกระชับเวลาขึ้นได้ไม่มากก็น้อย 

4. ชั่วโมงเรียนหลักสูตรในแต่ละชั่วโมงเรียนใช้เวลำไม่เท่ำกัน กลุ่มตัวอย่ำงให้ข้อมูลว่ำ ชั่วโมงเรียน
หลักสูตรของนักเรียนมี 8 บท โดยบทที่ 1-4 จะใช้เวลำสอดคล้องกับชั่วโมงเรียนเวลำเรียนปกติของทำง
โรงเรียน แต่บทเรียนที่ 5-8 จะเริ่มใช้เวลำนำนและแน่นจนเกินไป ท ำให้ใช้เวลำในกำรท ำกิจกรรมเกิน     
1 ชั่วโมงและจ ำเป็นต้องแทรกเนื้อหำที่ยังเรียนไม่จบเข้ำไปในชั่วโมงสอนของตนเองแทน 

5. กำรน ำเสนอเนื้อหำ มองว่ำมีควำมน่ำสนใจอยู่แล้ว แต่กำรน ำเสนออำจจะยังสร้ำงระยะห่ำงระหว่ำง 
หลักสูตรและเด็กนักเรียน เพรำะว่ำคุณครูมีควำมคิดเห็นว่ำหลักสูตรมีควำมน่ำสนใจในมุมมองของทีมวิจัย 
แต่ในมุมมองของนักเรียน หลักสูตรสำมำรถให้ควำมรู้และควำมสนุกสนำนได้ แต่ไม่สำมำรถดึงดูดควำม
สนใจของนักเรียนได้มำกเท่ำที่ควร โดยเฉพำะจำกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนหนึ่ง (T6GC) จังหวัดขอนแก่น 
ช่วงบ่าย ได้ให้ค ำนิยำมหลักสูตรว่ำ “ตลกฝืด” ซึ่งสื่อควำมหมำยว่ำ กำรสื่อสำรที่ต้องกำรให้เกิดควำมรู้
และควำมบันเทิง แต่รูปแบบของกำรน ำเสนอนั้นไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของนักเรียนในภำคอีสำน ทั้งนี้ 
ควำมสนใจอำจไม่ได้มำจำกแค่เนื้อหำอย่ำงเดียว แต่รวมไปถึงลักษณะควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลใน
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ด้ำนกำรรับรู้และให้ควำมสนใจของนักเรียนที่มีไม่เท่ำกัน โดยเฉพำะนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนยำกจนพิเศษ
จะมีควำมสนใจมำกกว่ำนักเรียนยำกจนพิเศษ    

  ทั้งนี้ ข้อวิจำรณ์ของหลักสูตรที่กล่ำวมำข้ำงต้น ภำพรวมของคุณครูส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นถึงประโยชน์
ของหลักสูตรไปในทิศทำงที่เป็นบวก และเป็นกำรเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักเรียน อย่ำงไรก็ตำม คุณครู ใน
บำงกลุ่มตัวอย่ำงมองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เพรำะคุณครูยังมีควำมคิดที่ว่ำเนื้อหำของ
หลักสูตรทับซ้อนกับวิชำแนะแนว โดยควำมเป็นจริงแล้วไม่ได้ทับซ้อนแต่อย่ำงใด เพรำะว่ำเนื้อหำของ
หลักสูตรเป็นเนื้อหำที่ไม่เคยมีกำรด ำเนินกำรที่ใดมำก่อน และโครงกำรวิจัยต้องด ำเนินกำรอย่ำงกระทันหัน  
ซึ่งรูปแบบกำรทดลองวิจัยมีกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัย อำจส่งผลกระทบกับโรงเรียนที่ยังไม่ได้
เตรียมควำมพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ บุคลำกร เวลำ และอ่ืนๆ อีกท้ัง โครงกำรวิจัยนี้ยังเป็นงำนวิจัย
ครั้งแรกจึงอำจพบข้อขัดข้องได้ อย่ำงไรก็ตำม ในมุมของคุณครูที่คิดแบบนั้น ทีมวิจัยคิดว่ำกระบวนกำร
สื่อสำรของทีมวิจัยยังชี้แจงวัตถุประสงค์ได้ไมช่ัดเจนเท่ำท่ีควรจึงท ำให้เกิดกำรสื่อสำรคลำดเคลื่อนได้  

 

5.4. การด าเนินโครงการในอนาคต  

 กำรร่วมอภิปรำยถึงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรในอนำคต ทำงโรงเรียนและคณะครูต้องกำร
ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรอย่ำงไรบ้ำง โดยกำรสรุปอภิปรำยจะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ำย ดังนี้  

 

ฝ่ายคณะครู  

 กลุ่มตัวอย่างหนึ่งจากโรงเรียน (ในกลุ่มการทดลองที่ 1-3 ) เป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ได้รับค่ำตอบแทน
ที่เป็นทรัพยำกรทำงกำรเงิน ทำงโรงเรียนมองเห็นว่ำควรจะมีทรัพยำกรทำงกำรเงินส ำหรับคุณครูเพ่ือ
สนับสนุนกำรเก็บข้อมลูและแบบสอบถำมให้กับทีมวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างหนึ่งจากโรงเรียน (T1GB) จังหวัดอุดรธานี มีควำมเห็นว่ำ หลักสูตรควรจัดอยู่ในช่วง
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยด้วย เพรำะจะท ำให้นักเรียนเห็นภำพและเข้ำใจหลักสูตรได้ชัดเจนมำกขึ้น 
เนื่องจำกเด็กในช่วงวัยดังกล่ำวจะให้ควำมสนใจในกำรมองภำพในอนำคตมำกกว่ำระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำตอนต้น และในอนำคตข้ำงหน้ำจะมีควำมเป็นไปได้หรือไม่ว่ำ จะสำมำรถจัดให้หลักสูตรของทำง
โครงกำรวิจัยเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในวิชำแนะแนวได้หรือไม่ 

 

ฝ่ายคณะทีมวิจัย  

 ทีมวิจัยร่วมกันหำแนวทำงว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรให้คุณครูเห็นว่ำ กำรเข้ำร่วมด ำเนินกำรกับทีมวิจัย 
คุณครูจะได้รับประโยชน์โดยตรงกับตัวคุณครูเอง ซึ ่งจำกที ่ผ่ำนมำทีมวิจัยได้ปรึกษำหำรือกับทำง
ศึกษำนิเทศก์ว่ำมีควำมเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณครูผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะน ำข้อมูลที่ทีมวิจัยจัดท ำไปใช้ในกำร
ท ำวิจัยส่วนตัว ซึ่งผลในครั้งนี้ ท ำให้ทีมวิจัยได้ทรำบว่ำคุณครูส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องกำรข้อมูลแต่ต้องกำรใบ
ประกำศนียบัตรรับรองกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยเพื่อน ำไปเป็นผลงำน ซึ่งไม่ได้สร้ำงแรงจูงใจให้กับคุณครู
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หลำยๆท่ำนเท่ำที่ควร และถ้ำจะกล่ำวถึงเรื่องทรัพยำกรทำงกำรเงินอำจจะต้องมีให้ทุกกลุ่มกำรทดลอง 
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงไรให้เกิดควำมเหมำะสม  

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรร่วมประชุมกลุ่มย่อยและทีมวิจัยได้เปิดประเด็นว่ำ ถ้ำหำกข้อมูลงำนวิจัยเป็น
ประโยชน์ต่อคุณครู ทีมวิจัยยินดีให้ข้อมูลและแนวทำงที่คุณครูจะสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผล
ปรำกฏว่ำมีคุณครูท่ำนหนึ่งได้กล่ำวถึง กิจกรรม PLC (ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ) เป็นกิจกรรมที่อำจ
เชื่อมโยงกำรใช้ข้อมูลวิจัยร่วม เพื่อให้คุณครูน ำไปใช้ด ำเนินกำรเลื่อนขั้นวิทยฐำนะ โดยบูรณำกำรเข้ำสู่
กิจกรรม PLC ที่มีวัตถุประสงค์ที่ว่ำ 1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
2. เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสู่คุณภำพของผู้เรียน 3. เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำวิชำชีพคุณครูด้วยกำรพัฒนำผู้เรียน ดังนั้น ทีมวิจัยต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ข้อมูลอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้คุณครูสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรท ำวิจัยเพื่อประกอบกำรด ำเนินกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

6. การวิเคราะห์ประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย  
 หลังจำกทีมวิจัยได้ร่วมรับฟังปัญหำและระดมควำมคิดเห็นจำกคุณครูในกำรที่จะหำแนวทำงต่อยอด
กิจกรรม เพ่ือปรับหลักสูตรและส่งเสริมนักเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยให้ดีขึ้นแล้ว ทีมวิจัยรู้ดีว่ำปัญหำและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจำกหลำยปัจจัย เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด19 กิจกรรมภำยใน
โรงเรียนที่ไม่เพียงเป็นปัจจัยภำยนอกของคุณครูที่ต้องท ำตำมนโยบำย แต่ยั งเป็นปัจจัยภำยนอกของทีมวิจัยที่
นอกเหนือกำรควบคุมเช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกำรท ำครั้งแรกจึงสำมำรถพบปัญหำ
อุปสรรคได้เป็นเรื่องปกติ และยังคงต้องกำรค ำแนะน ำและกำรระดมสมองจำกคุณครูเพื่อค้นหำทำงออก ปลด
ล็อค และปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกำสต่อไป ดังนั้น ทีมวิจัยได้สรุปวิเครำะห์ประเด็นที่ได้จำกกำรประชุมกลุ่มย่อย
พร้อมกับแนวทำงกำรแก้ไข ดังนี้  
 
ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม *ต้นทุน *ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

ประโยชน์ที่คุณครูเห็นไม่ใช่ผลประโยชน์ที่
เกิดกับตัวคุณครูโดยตรง แต่เกิดกับตัว
นักเรียนเป็นหลัก และผลประโยชน์ไม่อำจ
เกิดขึ้นได้เต็มที่ตำมค ำแนะน ำของคุณครู
คนที่ให้ข้อมูล สำเหตุจำก *ต้นทุน ที่เกิด
จำกกำรด ำเนินงำนซึ ่งข้อมูลถูกแสดงไว้  
ในคอลัมน์ในถัดไปทั ้ งหมด พร ้อมกับ            
*ข ้อเสนอแนะ แนวทางแก ้ ไข  ไว้สิ่ ง
เหล่ำนี้อำจท ำให้เกิดประโยชน์กับนักเรยีน

-กำรจัดตำรำงสอนให้สอดคล้องกับ
ก ิจกรรมว ิจ ัย  เน ื ่ องจำกกำรจัด 
หลักสูตรท ำให้คุณครูต้องมีภำระงำน
ที่เพ่ิมมำกข้ึน 
- กำรจัดตำรำงกำรท ำหลักสูตรให้
สอดคล ้องก ับก ิจกรรมโรงเร ียน 
เนื ่องจำกหลักสูตรถูกจัดขึ ้นในช่วง
เทอมปลำยที ่ม ีก ิจกรรมโรงเร ียน
จ ำนวนมำก 

ท ีมว ิ จ ั ยต ้องประสำนงำนไปยั ง
โรงเร ียนในช ่วงเวลำท ี ่ค ุณครูจัด
ตำรำงสอน เพ่ือแทรกหลักสูตรเข้ำไป
ในชั่วโมงเรียนที่สำมำรถจัดกำรสอน
ได้ เพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งคุณครู
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน ก่อนที่ทีม
วิจัยจะเชิญมำอบรม เป็นล ำดับต่อไป 
- ทีมวิจัยต้องขยำยกรอบระยะเวลำ
กำรท ำหลักสูตรไม่ให้แน่นจนเกินไป 
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ได้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำม คุณครูไม่ได้มอง
ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับงำนวิจัยมำก
นัก และข้อมูลที ่ได้นั ้นไม่ได้ถูกน ำไปใช้
ประกอบกำรเลื่อนขั้นวิทยฐำนะด้วย 
 

 อำจมีกำรปรับระยะเวลำโดยเริ่มท ำ
ตั้งแตช่่วงต้นเทอม 

Infrastructure บำงโรงเร ียนขำด
แคลนสัญญำณอินเตอร์เน็ต ท ำให้
คุณครูบำงท่ำนต้องสมัครแพ็คเกจ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของตนเอง
เพ ิ ่ ม เต ิม เพ ื ่ อกระจำยส ัญญำณ
อินเตอร์เน็ตส ำหรับกำรเข้ำเรียน
หลักสูตร ซึ่งต้นทุนนี้สืบเนื่องมำจำก
ร ูปแบบกำรต ิดล ิขส ิทธิ์ ท  ำให้ ไม่
สำมำรถดำวน์โหลดหลักสูตรเพ่ือ
น ำมำใช้ในรูปแบบออฟไลน์  

ในอนำคต ท ีมว ิจ ัยวำงแผนที ่จะ
ร่วมกันหำรือกับทีมผู้ผลิตหลักสูตร 
เพื่อหำทำงออกในเรื่องควำมเป็นไป
ได้ของกำรคล่องตัวในกำรจัดกำรไฟล์
ให้สำมำรถดำวน์โหลดหรือจัดเก็บใน
รูปแบบออฟไลน์ ไว้ในอุปกรณ์ของ
คุณครูเองได้ เพื่อที่จะช่วยลดปัญหำ
ของสัญญำณอินเตอร์เน็ตทีไ่ม่เสถียร 
 

กำรใช้เวลำในกำรเก็บแบบสอบถำม 
โดยเน ื ้อหำมีควำมซับซ้อนและมี
จ  ำนวนมำกเกินไป  ท ำให ้ประสบ
ปัญหำเรื ่องกำรใช้เวลำในกำรท ำ
แบบสอบถำม 

-ทีมวิจัยปรึกษำหำรือเพิ่มเติมเรื ่อง
แนวทำงกำรจ ั ดสรรทร ัพยำกร
ทำงกำร เง ินส  ำหร ับค ุณคร ู เ พ่ือ
สนับสนุนกำรเก็บข้อมูลให้กับทีมวิจัย 
(หำกเป็นไปได้) โดยเฉพำะกลุ่มกำร
ทดลองที ่1-3  
-ปรับรูปแบบค ำถำมที่ซ ้ำซ้อนทั้งก่อน
และหลังหลักสูตรเพื่อลดเวลำกำรท ำ
แบบสอบถำม 
-จัดท ำคู่มือครู เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในแบบสอบถำมและเนื้อหำหลักสูตร  

ควำมเร่งรัดของหลักสูตร โดยเฉพำะ 
หลักสูตรค้นหำอำชีพ  

กำรปรับเนื้อหำจะต้องลดกำรบีบอัด
เนื ้อหำ กำรจัดกำรสอนควรด ำเนิน
แบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงกำรใช้
เวลำของแต่ละหลักสูตรควรเท่ำกับ
เวลำเรียนปกติในโรงเรียน (ประมำณ 
1 ชั่วโมง)  

หลักสูตรของนักเรียนใช้เวลำนำน
และเนื้อหำอัดแน่นจนเกินไป ท ำให้
กิจกรรมใช้เวลำในชั่วโมงเรียนไม่พอ
ท ำให้คุณครูต้องน ำเนื้อหำที่ยังเรียน
ไม่จบไปสอนชั่วโมงสอนตนเองแทน  
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ควำมแตกต่ำงของรูปแบบวัฒนธรรม
ทำงภำษำมีควำมห่ำงเหินกันมำก
เก ินไป ม ีกำรใช ้ค  ำท ับศ ัพท ์จำก
ภำษำอังกฤษและภำษำกลำง ซึ่ง
บำงครั้งท ำให้เข้ำถึงยำก ทั้งในกรณี
ของนักเรียนและผู้ปกครอง 

มีกำรปรับรูปแบบกำรน ำเสนอด้ำน
ควำมบันเทิงและภำษำในหลักสูตรให้
มีควำมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
คน ในท ้ อ ง ถ ิ ่ น  โ ด ยอำจม ี ก ำ ร
ผสมผสำนระหว่ำงภำษำอีสำนและ
ภำษำกลำง และสอดแทรกตัวอย่ำง
ของบุคคลที ่มีช ื ่อเสียงและประสบ
ควำมส ำเร็จ ที่เป็นตัวอย่ำงของอำชีพ
ใหม่ๆ และมีกรอบควำมคิดท่ีเติบโต 

คุณครูไม่ได้มองถึงประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับงำนวิจัยมำกนัก และข้อมูลที่
ได้นั ้นไม่ได้ถูกน ำไปใช้ประกอบกำร
เลื่อนขั้นวิทยฐำนะด้วย 

ทีมวิจัยร่วมกันหำแนวทำงในกำรท ำ
ให้คุณครูเห็นประโยชน์ของกำรเข้ำ
ร ่วมโครงกำรซึ ่งส ่งผลโดยตรงกับ
คุณครู ทีมวิจ ัยต้องสร้ำงกำรรับรู้
แบบต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงผ่ำนกำร
เสนอข้อมูลงำนวิจัยในมิติต่ำงๆ และ
บูรณำกำรเข้ำสู่กิจกรรม PLC เพื่อให้
คุณครูเข้ำใจและสำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรเลื ่อนขั ้นว ิทยฐำนะที ่พ ึ ่งออก
หลักเกณฑ์ใหมไ่ด้ 
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บทท่ี 4 
การส ารวจนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านพฤติกรรมและความมุ่งม่ันของนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อติดตาม

และประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข แบบต่อเนื่องในปีท่ี 2 

  
 กำรศึกษำในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจนพิเศษระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 (ของปีกำรศึกษำ 2562) ในสถำนศึกษำขยำยโอกำสสังกัด สพฐ. 
ที่ได้ผ่ำนกำรส ำรวจกับโครงกำรระยะท่ี 1 (ปี 2562) โดยทีมวิจัยได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
 2.1 ปรับปรุงแบบสอบถำมทั้งชุดส ำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยปรับปรุงค ำถำมให้มีควำม
กระชับและเรียงล ำดับค ำถำมให้เป็นหมวดหมู่มำกขึ้น กำรปรับปรุงดังกล่ำวเป็นกำรปรับปรุงเฉพำะรูปแบบแต่
ไม่ได้มีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหำของค ำถำม ดังนั้นรำยกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำมรอบ
ที ่2 จึงไม่แตกต่ำงจำกกำรส ำรวจในรอบที่ 1 แบบสอบถำมที่ได้มีกำรปรับปรุงแสดงในภำคผนวก ข  
 

ตารางท่ี 23 พ้ืนที่กำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำม 
ภาค จังหวัด จ านวนอ าเภอ จ านวนโรงเรียน 

เหนือ เชียงใหม่ 4 6 

อีสำน 
ขอนแก่น 12 30 
อุดรธำนี 10 14 

กลำง 
ชลบุร ี 4 9 

นครปฐม 5 17 

ใต ้
นครศรีธรรมรำช 11 24 

สุรำษฎร์ธำนี 2 4 

ปริมณฑล นนทบุรี 4 11 
รวม 8 จังหวัด 52 115 

 

รายละเอียดการด าเนินการของ Annual Survey ระยะท่ี 2 
1. ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ (Sample)  

1.1. กลุ่มจังหวัดเป้าหมายในการส ารวจ 
คณะวิจัยได้พิจำรณำเลือกจังหวัดเป้ำหมำยกำรศึกษำจ ำนวน 8 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของ 5 ภูมิภำค

ในประเทศไทย ซึ่งแต่ละจังหวัดที่เลือกมำนั้นเป็นจังหวัดที่ทำง กสศ. มีควำมเห็นชอบในเบื้องต้น (ตำมตำรำงที่ 
24) และเป็นกลุ่มจังหวัดเดียวกับกันที่ได้ท ำหำรส ำรวจไปในระยะที่ 1 (Annual Survey 2019/2020) ได้แก่  

I. นนทบุรี และ นครปฐม เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในภำคกลำง  
II. ขอนแก่น และ อุดรธำนี เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  



54 
 

54 

 

III. เชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในภำคเหนือ  
IV. นครศรีธรรมรำช และ สุรำษฎร์ธำนี เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในภำคใต้  
V. ชลบุรี เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดในภำคตะวันออก  

 

ตารางท่ี 24 จังหวัดเป้ำหมำยทั้งหมดในกำรส ำรวจ Annual Survey ระยะที่ 2 (ปี 2563)   

ภาค จังหวัด จ านวนอ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
เหนือ เชียงใหม่ 4 7 

อีสำน 
ขอนแก่น 12 30 

อุดรธำนี 10 14 

กลำง 
ชลบุร ี 4 9 

นครปฐม 5 17 

ใต ้
นครศรีธรรมรำช 11 24 

สุรำษฎร์ธำนี 2 4 

ปริมณฑล นนทบุรี 4 11 
รวม 8 จังหวัด 52 116 

 
1.2. กลุ่มนักเรียนเป้าหมาย (รายบุคคล) ในการส ารวจต่อเนื่อง ระยะที่ 2 (รอบปีการศึกษา 2563) 

ขั้นตอนกำรสุ่มเลือกกลุ่มส ำรวจของนักเรียน เริ่มจำกกำรสุ่มขั้นแรกที่ระดับโรงเรียน ( Sampling at 
school level) ที่เป็นกำรสุ่มกระจำยโรงเรียนตำมปัจจัยควำมแตกต่ำงด้ำนต่ำงๆ ที่คัดได้จำกฐำนข้อมูล ISEE 
ของ กสศ. ในรำยละเอียดนั้น ปัจจัยระดับโรงเรียนที่ใช้เพ่ือพิจำรณำกำรสุ่มเลือกโรงเรียน ได้แก่  

• เขตเทศบำล-นอกเขตเทศบำล 
• ขนำดโรงเรียน (ขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ และ ใหญ่พิเศษ) 
• สัดส่วนนักเรียนยำกจน และนักเรียนยำกจนพิเศษในสถำนศึกษำ ที่พิจำรณำด้วยเกณฑ์

หลักกำรคัดกรอง PMT (ตำมแบบคัดกรอง นร.01) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนยำกจน
พิเศษ (PMT 0.91-1.00) กลุ่มนักเรียนที่ยำกจน (PMT 0.71-0.90) และ กลุ่มนักเรียนใกล้จน 
(PMT 0.51-0.70)  

โดยที่กำรคัดเลือกโรงเรียนนั้นมีเกณฑ์หลักคือ โรงเรียนนั้นๆ จ ำเป็นที่ต้องมีนักเรียนในแต่ละชั้นปี (ที่จะ
ถูกส ำรวจ) มำจำกกลุ่ม PMT ทั้งสำมกลุ่มคละกัน โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยคือ สัดส่วนกลุ่มยำกจนพิเศษ:กลุ่มยำกจน:
กลุ่มใกล้จน คิดเป็น 40:30:30 โดยประมำณ นักเรียนยำกจนพิเศษคือกลุ่มที่อยู่ในโครงกำรทุนของ กสศ. 
นักเรียนยำกจนคือกลุ่มที่อยู่ในโครงกำรทุนของ สพฐ. และกลุ่มนักเรียนใกล้จนไม่ได้อยู่ร่วมโครงกำรทุนสอง
ประเภทที่กล่ำวมำ (หรือบำงทีถูกเรียกว่ำกลุ่มทั่วไป) 

กำรสุ่มเพ่ือให้ได้ตัวอย่ำงรำยบุคคลเป็นกำรสุ่มที่ระดับนักเรียน โดยแรกเริ่มของกำรออกแบบกำรส ำรวจ 
ทีมวิจัยได้ตั้งจ ำนวนนักเรียนเพื่อเป็นกลุ่มส ำรวจจ ำนวนทั้งสิ้น 10,000 คน ที่รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับเงินโอน
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ช่วยเหลือ (กลุ่มนักเรียนยำกจนพิเศษ) และกลุ่มนักเรียนที่มีฐำนะใกล้เคียงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มยำกจนพิเศษ  
และอยู่นอกกลุ่มท่ีได้รับเงินโอนช่วยเหลือที่มำจำกสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. โดยในขั้นแรกเริ่มได้แบ่งสัดส่วนและ
จ ำนวนนักเรียนเป็น 

i. นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 ในปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 1,000 คน จำกแต่ละภำค  
(5 ภำค) รวมทั้งสิ้น 5,000 คน  

ii. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ในปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 1,000 คน จำกแต่ละภำค  
(5 ภำค) รวมทั้งสิ้น 5,000 คน 

 
ตำรำงที่ 25 แสดงรำยละเอียดของจ ำนวนนักเรียนตำมระดับชั้น โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือนักเรียนทุน 

กสศ. เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ ำนวน 4,887 ตัวอย่ำง จำกฐำนข้อมูลนักเรียนทุน 6,543 คิดเป็นร้อยละ 75 จำก
ที่ตั้งเป้ำไว้ และมีนักเรียนทุน สพฐ. และ นักเรียนกลุ่มทั่วไปจ ำนวน 2,874 และ 2,964 คน ตำมล ำดับ 

 

ตารางท่ี 25 จ ำนวนนักเรียนใน Annual Survey ระยะที่ 2-2563 
ประเภท นักเรียนยำกจนพิเศษ นักเรียนยำกจน นักเรียนทั่วไป รวม 

ป.4 645 375 414 1,434 
ป.5 880 401 362 1,643 
ป.6 628 428 493 1,549 
ม.1 825 324 529 1,678 
ม.2 985 636 595 2,216 
ม.3 924 710 571 2,205 

รวม 4,887 2,874 2,964 10,725 

 
1.3. กลุ่มผู้ปกครองเป้าหมาย (รายบุคคล) ในการส ารวจต่อเนื่องระยะท่ี 2 (รอบปีการศึกษา 2563) 
ขั้นตอนกำรสุ่มเลือกกลุ่มผู้ปกครองเป้ำหมำย (รำยบุคคล) ท ำในลักษณะขั้นตอนตำมกำรท ำกำรส ำรวจ

ในระยะที่ 1 (รอบปีกำรศึกษำ 2562)  
โดยมีกำรด ำเนินกำรตำมแบบขั้นตอนตำมที่วำงไว้ในเบื้องต้นของกลุ่มนักเรียนเป้ำหมำย นั่นคือเริ่มจำก

กำรสุ่มขั้นแรกที่ระดับโรงเรียน (Sampling at school level) ที่เป็นกำรสุ่มเลือกจำกโรงเรียนที่ได้สุ่มไว้แล้วใน
กำรส ำรวจของนักเรียน  

โดยแบ่งผู้ปกครองเป้ำหมำยในแต่ละภำค และแต่ละกลุ่มระดับชั้นตำมสัดส่วนกลุ่มยำกจนพิเศษ:กลุ่ม
ยำกจน:กลุ่มใกล้จน คิดเป็นประมำณ 40:30:30 โดยมีนิยำมแต่ละกลุ่มเหมือนกับกรณีของนักเรียนด้ำนบน 
เพ่ือให้ได้จ ำนวนผู้ปกครองเป็นกลุ่มส ำรวจจ ำนวนทั้งสิ้น 10,000 คน ที่มำจำก  

I. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่  4-6 ในปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 1,000 คน 
จำกแต่ละภำค (5 ภำค) รวมทั้งสิ้น 5,000 คน  
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II. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ในปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 1,000 คน  
จำกแต่ละภำค (5 ภำค) รวมทั้งสิ้น 5,000 คน 

 
ตำรำงที่ 26 แสดงรำยละเอียดของจ ำนวนนักเรียนตำมระดับชั้น โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลักคือผู้ปกครอง

ของนักเรียนทุน กสศ. เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ ำนวน 2 ,375 ตัวอย่ำง และมีผู้ปกครองของนักเรียนทุน สพฐ. 
และผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มทั่วไปจ ำนวน 1,154 คน และ 1,061 คน ตำมล ำดับ 

 

ตารางท่ี 26 จ ำนวนผู้ปกครองใน Annual Survey ระยะที่ 2-2563  

ประเภท 
นักเรียนยำกจน

พิเศษ 
นักเรียนยำกจน 

นักเรียน
ทั่วไป 

รวม 

ป.4 316 155 130 601 
ป.5 435 156 126 717 
ป.6 304 158 227 689 
ม.1 340 105 184 629 
ม.2 477 257 199 933 
ม.3 503 323 195 1,021 
รวม 2,375 1,154 1,061 4,590 

 
2. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล 

กำรออกแบบสอบถำมเพื่อติดตำมและประเมินผล แบ่งเป็นแบบสอบถำมผู้ปกครองและแบบสอบถำม
นักเรียน ตำมหมวดหลักรวมทั้งสิ้น 7 หมวด โดยแบบสอบถำมเป็นกำรท ำกำรปรับปรุงจำกแบบส ำรวจที่ได้ใช้
เดิมในระยะท่ี 1 โดยที่ทำงคณะวิจัยได้ท ำกำรจัดกลุ่มหมวดค ำถำมทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน  

และเพี่อให้สอดคล้องกับค ำถำมวิจัยในส่วนของท ำกำรแทรกแซง (RCT) ทำงคณะวิจัยได้เพิ่มข้อค ำถำม
อีก 2 ชุดย่อย ที่ถำมท้ังนักเรียนและผู้ปกครองด้ำนควำมคิดในรูปแบบของ Growth Mindset และค ำถำมด้ำน
กำรมีกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงนักเรียนและผู้ปกครอง ด้ำนกำรเรียน และกำรมองอนำคต เพ่ือให้ทรำบลึกซึ่ง
มำกขึ้น ถึงท้ังด้ำนคุณภำพและปริมำณของกำรมีปฏิสัมพันธ์ภำยในครัวเรือน 

 
2.1. แบบส ารวจความคิดเห็นส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ประกอบไปด้วย 
ส่วนที่ 1 แบบแผนควำมพอใจ   
 1.1. ควำมอดทนอดกลั้น ควำมกลั้นใจ  
 1.2. ควำมชอบควำมเสี่ยง 
(ส่วนที่ 1 ไม่มีในชุดส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6)  
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ส่วนที่ 2 ควำมเชื่อม่ัน  
 2.1. ผลตอบแทนที่คำดว่ำตนเองจะได้จำกกำรศึกษำ 
 2.2. ผลตอบแทนที่คำดว่ำคนอ่ืนจะได้จำกกำรศึกษำ 
 2.3. กำรเปรียบเทียบตัวเองต่อสภำพแวดล้อม     
 2.4. ควำมปรำรถนำในกำรศึกษำ  
 2.5. ควำมปรำรถนำในกำรประกอบอำชีพ  
 2.6. กำรมองบทบำทของปัจจัยภำยนอก-ภำยใน 
  2.7. กำรใช้ควำมคิดแบบ Growth Mindset 
  2.8. กำรคุยปรึกษำด้ำนกำรเรียน และด้ำนอนำคตระหว่ำงนักเรียนกับบุคคลกลุ่มต่ำงๆ  
ส่วนที่ 3 เงื่อนไข  
 3.1. กำรจัดสรรรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของครัวเรือนให้กับนักเรียน (จ่ำยจริงและสถำนกำรณ์สมมติ)         

 3.2. กำรจัดสรรเวลำในชีวิตประจ ำวัน (ในวันจันทร์ถึงศุกร์และในวันหยุด)  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนตัวและลักษณะครอบครัว 
 4.1. ข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียน และสถำนะกำรได้รับเงินสมทบของนักเรียน  
 4.2. ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน 
 
2.2 แบบส ารวจความคิดเห็นส าหรับผู ้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  4-6 และ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ประกอบไปด้วย 
ส่วนที่ 1 แบบแผนควำมพอใจของตัวผู้ปกครอง   
 1.1. ควำมอดทนอดกลั้น ควำมกลั้นใจ  
 1.2. ควำมชอบควำมเสี่ยง 
ส่วนที่ 2 ควำมเชื่อมั่นที่เก่ียวกับตัวบุตร 
 2.1. ผลตอบแทนที่คำดว่ำตนเองจะได้จำกกำรศึกษำ 
 2.2. ผลตอบแทนที่คำดว่ำคนอ่ืนจะได้จำกกำรศึกษำ 
 2.3. กำรเปรียบเทียบตัวเองต่อสภำพแวดล้อม     
 2.4. ควำมปรำรถนำในกำรศึกษำ  
 2.5. ควำมปรำรถนำในกำรประกอบอำชีพ  
 2.6. กำรมองบทบำทของปัจจัยภำยนอก-ภำยใน 
  2.7. กำรใช้ควำมคิดแบบ Growth Mindset 
  2.8. กำรคุยปรึกษำด้ำนกำรเรียน และด้ำนอนำคตระหว่ำงตนเอง กับนักเรียน และกับบุคคลกลุ่มต่ำงๆ  
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ส่วนที่ 3 เงื่อนไข  
 3.1. กำรจัดสรรรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของครัวเรือนให้กับนักเรียน (จ่ำยจริงและสถำนกำรณ์สมมติ)         

 3.2. กำรจัดสรรเวลำในชีวิตประจ ำวัน (ในวันจันทร์ถึงศุกร์และในวันหยุด)  
ส่วนที่ 4 ข้อมูลส่วนตัวและลักษณะครอบครัว 
 4.1. ข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียน และสถำนะกำรได้รับเงินสมทบของนักเรียน  
 4.2. ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน และของผู้ปกครอง ได้แก่ รำยได้เฉลี่ย และกำรประกอบอำชีพ 
รำยงำนฉบับนี ้ขอน ำเสนอแบบส ำรวจควำมคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ในภำคผนวก  ง ซึ ่งประกอบด้วย

แบบสอบถำมในส่วนของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที ่ 4-6 และมัธยมศึกษำปีที ่ 1-3 และผู ้ปกครอง 
ตำมล ำดับ  
 
3. ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการขอการรับรองจากกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์  

นักวิจัยทุกคนผ่ำนกำรอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และได้กำรรับรองจำก CITI program นักวิจัย 
ได้ยื่นเอกสำรเพื่อขอรับกำรประเมินกับกรรมกำรจริยธรรมวิจัยในมนุษย์แห่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นในเดือน
มีนำคม 2564 และได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำรศึกษำ โดยมีหมำยเลข IRB: HE643020   
 
4. ขั้นตอนที่ 4 วิธีการด าเนินการด้านการเก็บข้อมูล (ภาคปฏิบัติการ)  
 ลักษณะขั้นตอนในกำรส ำรวจระยะที่ 2 นี้ (รอบปีกำรศึกษำ 2563) เป็นกำรด ำเนินกำรตำมกำรท ำกำร
ส ำรวจในระยะที่ 1 (รอบปีกำรศึกษำ 2562) แต่มีควำมแตกต่ำงหลักจำกกำรด ำเนินกำรส ำรวจในระยะที่ 1 นั้น 
คือ กำรส ำรวจในระยะที่ 2 นี้ ทำงคณะวิจัยได้มอบหมำยให้ทีมงำนของบริษัท SAB เป็นทีมงำนที่ลงพื้นที่และ
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงจำกแบบส ำรวจที่ได้ใช้เดิมในระยะที่ 1 โดยมีแผนกำร
ด ำเนินกำรดังตำรำงที ่27 
 อนึ่ง ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรส ำรวจนั้น สถำนกำรณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีภำวะที่แย่ลง ท ำให้
ทำงกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศหยุดเรียนในบำงจังหวัดในกลุ่มส ำรวจ ทีมงำนจึงต้องท ำงำนในระยะเวลำ
และงบประมำณที่จ ำกัด ในบำงโรงเรียนแม้เข้ำเก็บข้อมูลหลำยวัน แต่ยังพบปัญหำนักเรียนขำดเรียนและไม่
สำมำรถติดต่อได้ และต้องกระบวนกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลืออย่ำงมำกจำกทำง
โรงเรียนในกลุ่มส ำรวจ 
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ตารางท่ี 27 แผนการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พย 63 ธค 63 มค 64 กพ 64 มีค 64 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ขั้น
ตอ

นก
าร

เต
รีย

มก
าร

 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทดสอบแบบสอบถำม  20-24 พย 63 

สรุปผลกำรทดสอบ รำยงำนผล   25-26 พย 63 
ทีมวิจัย (มข) พิจำรณำปรับแก้แบบสอบถำม    27 พย – 2 ธค 63 

ทีมงำน SAB ร่วมพิจำรณำแบบสอบถำม   3 – 4 ธค 63 
สรุปแบบสอบถำมที่จะใช้เก็บข้อมูล (Final)   4 ธค 63 

บรรยำยสรุปทีมงำนเก็บข้อมูล   8 ธค 63 

  - ข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร สถำนที่บรรยำยสรุป ห้องประชุมวิภำวดี 25 ปี อำคำร 4 ชั้น 9 โรงพยำบำลวิภำวดี 
  - แนวทำงประสำนงำนและขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล ก ำหนดกำรบรรยำยสรุปตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 12.00 น. (เชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน) 

  - เนื้อหำแบบสอบถำม ช่วงแรกหัวข้อ 1 และ 2 เริ่ม 9.00 น. ถึง 10.30 น. จำกนั้นเบรคอำหำรว่ำง (กำแฟ) ช่วง 2 เริ่ม 10.45 น. 

  - สอบถำมข้อสงสัย  
ถึง 12.00 น. บรรยำยเนื้อหำแบบสอบถำม * ทีมวิจัย มข. บรรยำย หัวข้อที่ 1 และ 3 ทีมงำน SAB บรรยำย
หัวข้อที่ 2  

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ประสำนงำนโรงเรียนเป้ำหมำย    
จัดท ำแผนงำนกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ส่งนักวิจัย (มข)    

เก็บรวบรวมข้อมูลตำมนัดหมำย    

ลงรหัส ป้อนข้อมูล    
ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล (Clean Data)    

ส่งทีมวิจัย (มข)    
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5. ผลลัพธ์จากการด าเนินการเก็บข้อมูล และกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองได้ส ารวจได้ท้ายสุด 
5.1. สรุปยอดรวมจากการเก็บข้อมูล และภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างในชุดส ารวจ 

 ตำรำงที่ 28 แสดงสถิติพื้นฐำน (Summary statistics) ของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักเรียน โดยแบ่งตำม
ประเภทของทุนที่นักเรียนได้รับ (ยำกจนพิเศษ ยำกจน ใกล้จน) และกลุ่มระดับกำรศึกษำ (ประถมศึกษำตอนปลำย 
และมัธยมศึกษำตอนต้น) และตำรำงที่ 29 แสดงสถิติพื้นฐำน (Summary statistics) ของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น
ผู้ปกครองของนักเรียน โดยแบ่งตำมประเภทของทุนที่นักเรียนได้รับ (ยำกจนพิเศษ ยำกจน ใกล้จน) และกลุ่มระดับ
กำรศึกษำ (ประถมศึกษำตอนปลำย และมัธยมศึกษำตอนต้น) 

 

ตารางท่ี 28 แสดงสถิติพ้ืนฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นนักเรียน  

  ยากจนพิเศษ ยากจน ใกล้จน รวม 

A. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน ชัน้ประถมศกึษา       

รำยได้ที่ระบตุ่อเดือน 9818.22 10969.14 18726.17 12651.98 

ค่ำ BMI 18.68 18.54 18.49 18.59 

จ ำนวนพี่น้อง 1.72 1.79 1.59 1.70 

เป็นลูกคนโต 39.90 39.95 42.95 40.75 

อันดับของตนเองเทียบกับคนอื่น (1-4) 2.08 2.00 1.97 2.03 

% จัดให้ตนเองอยู่ในกลุ่มเก่งที่สดุ 12.28 14.44 15.44 13.71 

B. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษา    
รำยได้ที่ระบตุ่อเดือน 11189.67 11601.65 20375.32 13712.63 

ค่ำ BMI 19.60 20.00 19.92 19.80 

จ ำนวนพี่น้อง 1.41 1.30 1.29 1.35 

เป็นลูกคนโต 47.92 50.18 52.04 49.68 

อันดับของตนเองเทียบกับคนอื่น (1-4) 2.10 2.08 2.08 2.09 

% จัดให้ตนเองอยู่ในกลุ่มเก่งที่สดุ 5.88 7.03 7.76 6.71 
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ตารางท่ี 29 แสดงสถิติพ้ืนฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้ปกครอง  

  ยากจนพิเศษ ยากจน ใกล้จน รวม 

A. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน ชัน้ประถมศกึษา       

% ผู้ปกครองผู้หญิง 78.20 79.53 79.09 78.72 

รำยได้ที่ระบตุ่อเดือน 11390.10 11972.96 16665.48 12797.98 

BMI (Child) 18.76 18.57 18.44 18.64 

จ ำนวนเด็กเล็ก 0.25 0.32 0.25 0.27 

จ ำนวนเด็กวัยเรียน 2.02 2.08 1.96 2.02 

จ ำนวนผู้ใหญ่ (มีงำนท ำ) 1.91 2.00 2.01 1.95 

จ ำนวนผู้ใหญ่ (ว่ำงงำน) 0.49 0.43 0.35 0.45 

จ ำนวนผู้ใหญ่ (ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน) 0.53 0.47 0.44 0.49 

อันดับของลูกตนเองเทียบกับคนอืน่ (1-4) 2.00 1.92 1.91 1.96 

% จัดให้ลูกตนเองอยู่ในกลุ่มเก่งท่ีสุด 11.83 17.67 16.15 14.24 

B. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษา       

% ผู้ปกครองผู้หญิง 77.95 74.74 77.85 77.08 

รำยได้ที่ระบตุ่อเดือน 11871.32 12816.41 17234.36 13330.17 

BMI (Child) 19.72 20.05 20.17 19.91 

จ ำนวนเด็กเล็ก 0.15 0.15 0.11 0.14 

จ ำนวนเด็กวัยเรียน 1.89 1.87 1.91 1.89 

จ ำนวนผู้ใหญ่ (มีงำนท ำ) 1.85 1.89 2.03 1.90 

จ ำนวนผู้ใหญ่ (ว่ำงงำน) 0.43 0.34 0.23 0.36 

จ ำนวนผู้ใหญ่ (ไม่อยู่ในก ำลังแรงงำน) 0.54 0.51 0.51 0.53 

อันดับของลูกตนเองเทียบกับคนอืน่ (1-4) 1.98 1.90 1.95 1.95 

% จัดให้ลูกตนเองอยู่ในกลุ่มเก่งท่ีสุด 12.48 17.40 12.82 13.86 
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5.2. ข้อสรุปด้านความปรารถนาทางการศึกษา Educational aspirations  
5.2.1. การกระจายตัว (Distribution) ของความคิดของนักเรียนในด้านความมุ่งมาดปรารถนาทาง
การศึกษา (Aspiration) และ ระดับการศึกษาที่คาดว่าจะท าได้ในความเป็นจริง (Expectation)  
ควำมมุ่งมำดปรำรถนำทำงกำรศึกษำเป็นกำรถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยที่ไม่มีจุดในกำรเปรียบเทียบ ส่วน

กำรคำดหวังในระดับกำรศึกษำเป็นกำรถำมโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองคิดเปรียบเทียบตนเอง (และบุตรหลำน
ของตน) กับกลุ่มเพื่อนนักเรียนรอบข้ำง รูปที่ 1 (1A และ 1B) แสดงควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และควำม
คำดหวังทำงกำรศึกษำของกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (1A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (1B) 
แบ่งตำมประเภททุนที่ได้รับ โดย cct แทนกลุ่มนักเรียนที่ได้รับทุนจำก กสศ ส่วน moe แทนนักเรียนที่ได้รับทุน
จำก สพฐ และ none แสดงนักเรียนไม่ได้รับทุน และสีต่ำงๆของกรำฟในแถวบนของแต่ละรูปแสดงระดับกำรศึกษำ
ที่นักเรียนคำดหวัง (child’s idealistic) และคิดว่ำจะท ำได้จริงๆ (child’s idealistic) ส่วนแถวล่ำงของแต่ละ
รูปแสดงระดับกำรศึกษำที่ผู้ปกครองคำดหวังต่อนักเรียน (family’s idealistic) และคิดว่ำนักเรียนจะท ำได้จริงๆ 
(family’s realistic) ระดับกำรศึกษำที่ปรำกฏได้แก่ ระดับประถมศึกษำ (p6) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (m3) 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (m6) ระดับปวช./ปวส. (voc) ระดับปริญญำตรี (bach) และระดับสูงกว่ำปริญญำตรี 
(msc) 

• นักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย สัดส่วนของควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีสูง

กว่ำกำรศึกษำในระดับอ่ืน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำค ำตอบกำรคำดหวังตำมควำมเป็นจริงพบว่ำสัดส่วน

นี้น้อยลงแต่ว่ำสัดส่วนกำรคำดหวังในระดับกำรศึกษำเพิ่มขึ้น และรูปแบบเช่นเดียวกันนี้ปรำกฏในชุด

ข้อมูลของผู้ปกครองระดับประถมศึกษำตอนปลำยด้วย 

• นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีสัดส่วนของควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และควำมคำดหวังทำง

กำรศึกษำในระดับปริญญำตรีสูงกว่ำนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำยในทุกๆประเภททุนท่ีได้รับ 

• ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษำตอนต้นปรำรถนำให้บุตรหลำนเรียนในระดับปริญญำตรีเป็นสัดส่วนมำกที่สุด 

แต่สัดส่วนนี้ลดลงบ้ำงเมื่อถูกถำมให้คำดหวังตำมควำมเป็นจริง และมีสัดส่วนในกำรคำดหวังในระดับ

กำรศึกษำ ปวช./ปวส. เพิ่มข้ึนแทน 

• สัดส่วนควำมปรำรถนำและกำรคำดหวังในกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่สูงในทุกกลุ่ม อำจสะท้อนควำมคิด

ของกลุ่มตัวอย่ำงได้ว่ำพวกเขำมองเห็นควำมเป็นไปได้ที่ตัวเอง (หรือบุตรหลำน) สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำ

ในระดับปริญญำตรีได้  
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ภาพที่ 6 แสดงควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และควำมคำดหวังทำงกำรศึกษำ ของกลุ่มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำตอนปลำย (6A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (6B) แบ่งตำมประเภททุน 

 
ภำพที่ 6A: ประถมศึกษำตอนปลำย 

 
 

ภำพที่ 6B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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ภำพที่ 7 (7A และ 7B) แสดงควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และควำมคำดหวังทำงกำรศึกษำของกลุ่ม
นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (7A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (7B) โดยจัดแบ่งตำมเพศ โดยสีต่ำงๆ
ยังคงแสดงระดับกำรศึกษำเช่นเดิม และภำพแถวบนของ 7A และ 7B แสดงมุมมองของนักเรียน ส่วนรูปแถวล่ำง
แสดงมุมมองของผู้ปกครอง 

• นักเรียนหญิงทั้งในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับประถมศึกษำตอนปลำยมีควำมปรำรถนำทำงกำร

ศึกษำ และควำมคำดหวังทำงกำรศึกษำที่จะเรียนให้ถึงอย่ำงน้อยในระดับปริญญำตรี สูงกว่ำนักเรียนชำย 

• เช่นเดียวกัน ผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้น 

มีควำมปรำรถนำและกำรคำดหวังกำรศึกษำของบุตรหลำนในระดับปริญญำตรีสูงกว่ำผู้ปกครองที่เป็น

ผู้ชำย  

• ในกลุ่มนักเรียนชำยทั้งในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับประถมศึกษำตอนปลำยมีควำมปรำรถนำ

และกำรคำดหวังในระดับกำรศึกษำ ปวช./ปวส. สูงกว่ำนักเรียนหญิง เช่นเดียวกันกับ ผู้ปกครองชำยของ

นักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและประถมศึกษำตอนปลำยมีควำมปรำรถนำและกำรคำดหวัง

กำรศึกษำของบุตรหลำนในระดับ ปวช./ปวส. สูงกว่ำผู้ปกครองผู้หญิง 

ภาพที่ 7 แสดงควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และ ควำมคำดหวังทำงกำรศึกษำ กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำ
ตอนปลำย (7A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (7B) แบ่งตามเพศ 
 

ภำพที่ 7A: ประถมศึกษำตอนปลำย 
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ภำพที่ 7B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

 
 

ภำพที่ 8 (8A และ 8B) แสดงควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และควำมคำดหวังทำงกำรศึกษำของกลุ่ม
นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (8A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (8B) แบ่งตำมอันดับควำมสำมำรถที่
กลุ่มตัวอย่ำงประเมินตนเอง (และประเมินบุตรหลำนตนเองในส่วนที่เป็นผู้ปกครอง) โดย 1 แทนกำรประเมินว่ำอยู่
ในกลุม่เก่ง 2 แทนกำรประเมินว่ำอยู่ในกลุ่มปำนกลำง และ 3 แทนกำรประเมินว่ำอยู่ในกลุ่มไม่เก่ง 

• นักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มปำนกลำงมีสัดส่วนของควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และควำมคำดหวังทำง

กำรศึกษำที่จะเรียนให้ถึงอย่ำงน้อยในระดับปริญญำตรี และสูงกว่ำปริญญำตรีที่สูงอย่ำงชัดเจนทั้งในระดับ

ประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้น  

• ในทำงกลับกัน นักเรียนในกลุ่มไม่เก่งมีสัดส่วนควำมปรำรถนำและกำรคำดหวังทำงกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำตรีที่น้อยกว่ำกลุ่มเก่งและกลุ่มปำนกลำง และสัดส่วนยิ่งน้อยกว่ำอีกถ้ำพิจำรณำจำกกำรคำดหวัง

และควำมปรำรถนำในระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี  

• ผู้ปกครองในกลุ่มเก่งและปำนกลำงของระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นพบรูปแบบ

เดียวกัน คือ มีสัดส่วนควำมปรำรถนำและกำรคำดหวังทำงกำรศึกษำของบุตรหลำนในระดับปริญญำตรี

และสูงกว่ำปริญญำตรีสูงกว่ำระดับกำรศึกษำอ่ืนๆ และสัดส่วนนี้สูงกว่ำผู้ปกครองในกลุ่มไม่เก่งด้วย 

• เมื่อพิจำรณำกำรคำดหวังของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของกลุ่มที่ไม่เก่งมอง

ว่ำสำมำรถบรรลุกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยได้  
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ภาพที่ 8 แสดงควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำ และ ควำมคำดหวังทำงกำรศึกษำ กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำ
ตอนปลำย (8A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (8B) แบ่งตามอันดับความสามารถ (3 อันดับ) 

 
ภำพที่ 8A: ประถมศึกษำตอนปลำย 

 
 

ภำพที่ 8B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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 5.2.2. การเปลี่ยนจากความมุ่งมาดปรารถนาทางการศึกษา ไปสู่ระดับการศึกษาที่คาดว่าจะท าได้จริง  

ส่วนนี้จ ำแนกข้อมูลของควำมปรำรถนำทำงกำรศึกษำของนักเรียนออกเป็นแต่ละระดับ และในแต่ละ
ประเภททุนที่ได้รับ เพื่อดูว่ำเขำคิดว่ำตนเองมีโอกำสที่จะท ำได้ดังที่มุ่งมำดไว้หรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องกำร
พิจำรณำถึงภำวกำรณ์เปลี่ยนผ่ำน (transition) จำกควำมปรำรถนำมำสู่โอกำสที่คิดว่ำจะท ำได้จริง รูปที่ 9A 
จ ำแนกควำมมุ่งมำดและโอกำสของนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย และรูป 9B เป็นของนักเรียนมัธยมศึกษำ
ตอนต้น  

• นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นที่มุ่งมำดในระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ

ปริญญำตรี มีควำมคำดหวังว่ำพวกเขำมีโอกำสที่จะไปถึงได้ และรูปแบบนี้ปรำกฏในทุกๆควำมมุ่งมำด

ในแตล่ะระดับกำรศึกษำ  

• นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นในแต่ละประเภทของทุน  ต่ำงคิดว่ำ

มีโอกำสในสัดส่วนสูงที่จะบรรลุระดับกำรศึกษำที่ตนมุ่งมำดไว้  ทั้งนี้แทบไม่พบควำมแตกต่ำงของ

สัดส่วนระหว่ำงนักเรียนในแต่ประเภททุน 

• ในส่วนของนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นที่มุ่งมำดกำรศึกษำในระดับ 

ปวช./ปวส. พบว่ำส่วนน้อยที่คำดว่ำพวกเขำคงมีโอกำสส ำเร็จแค่มัธยมศึกษำตอนต้น รูปแบบนี้ก็พบ

ได้ในนักเรียนที่มุ่งมำดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

• เรำมองเห็นลักษณะขั้นบันไดของภำวกำรณ์เปลี่ยนผ่ำน กล่ำวคือ นักเรียนที่ปรำรถนำกำรศึกษำใน

ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี มองโอกำสส่วนน้อยว่ำตนเองบรรลุได้แค่ ปริญญำตรี มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ 

ปวช./ปวส. นักเรียนที่ปรำรถนำกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีก็พบส่วนน้อยที่มองว่ำมีโอกำสส ำเร็จ

แค่มัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือ ปวช./ปวส. นักเรียนที่ปรำรถนำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ก็พบส่วน

น้อยที่คิดว่ำจะบรรลุกำรศึกษำได้ในระดับ ปวช./ปวส. และนักเรียนที่มุ่งมำดในระดับ ปวช./ปวส. ก็

พบส่วนน้อยที่มองว่ำตนมีโอกำสบรรลุกำรศึกษำได้แค่มัธยมศึกษำปีที ่3  
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ภาพที่ 9 แสดงภำวกำรณ์ (transition) จำกควำมมุ่งมำดปรำรถนำทำงกำรศึกษำ ไปยังระดับกำรศึกษำที่คำด 
(โอกำส (%) ในกำรทีจ่ะระบุระดับกำรศึกษำที่คำดหวัง หำกแบ่งตำมกลุ่มกำรศึกษำที่มุ่งมำดไว้) ในกลุ่มนักเรียน
ระดับประถมศึกษำตอนปลำย (9A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (9B) แบ่งตามกลุ่มทุน 

 
ภำพที่ 9A: ประถมศึกษำตอนปลำย 

 
 

ภำพที่ 9B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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5.3. ข้อสรุปด้านความปรารถนาทางด้านอาชีพ Occupational aspirations  
5.3.1. โอกาสที่นักเรียนคิดว่า ตนเองจะได้ท าอาชีพที่ตั้งใจไว้  
ภำพที่ 10 แสดงโอกำสที่นักเรียนคิดว่ำ ตนเองจะสำมำรถได้ท ำในอำชีพที่ตนเองตั้งใจไว้ได้ (100% คือ ได้

ท ำอำชีพนั้นๆ แน่นอน)  สีน ้ำเงินเป็นมุมมองด้ำนโอกำสของนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำยและสีส้มเป็น
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งเห็นได้ว่ำ เด็กส่วนใหญ่มีมุมมองในแง่บวก (Optimistic) ในด้ำนอำชีพ 
โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำยมีมุมมองด้ำนโอกำสสูงกว่ำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
นอกจำกนี้นักเรียนที่ประเมินว่ำอยู่ในกลุ่มที่ไม่เก่ง (ล่ำง) มีมุมมองด้ำนโอกำสที่น้อยกว่ำกลุ่มเก่งที่สุดและกลุ่มปำน
กลำง ทั้งนี้มุมมองด้ำนโอกำสระหว่ำงนักเรียนที่รับทุนจำก กสศ. สพฐ. และไม่ได้รับทุนใดๆ มีควำมแตกต่ำงกัน
เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  

 
ภาพที่ 10 แสดงโอกำสที่นักเรียนคิดว่ำ ตนเองจะสำมำรถได้ท ำในอำชีพที่ตนเองตั้งใจไว้ได้ 
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5.4. ความคาดหวังด้านรายได้ ตามระดับการศึกษา 

ภำพที่ 11 (11A และ 11B) แสดงรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำที ่นักเรียนคำด ในกลุ ่มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำตอนปลำย (11A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (11B)  แบ่งตำมกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่ม
ควำมสำมำรถ (กลุ่มที่มองว่ำตนอยู่ในกลุ่มเก่ง (1) ปำนกลำง (2) และไม่เก่ง (3) ) และตำมระดับกำรศึกษำสูงสุดที่
มุ่งมำด 

• นักเรียนหญิง และนักเรียนชำยมีมุมมองด้ำนรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำที่นักเรียนคำดในระดับ

กำรศึกษำปริญญำตรี ทั้งกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำตอนต้นอยู่

ในช่วง 15,000 – 25,000 บำทต่อเดือน 

• นักเรียนทุกประเภททุนมีมุมมองด้ำนรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำที่นักเรียนคำดในระดับกำรศึกษำ

ปริญญำตรี ทั้งกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำตอนต้นอยู่ ในช่วง 

15,000 – 20,000 บำทต่อเดือน 

• นักเรียนในแต่ละกลุ่มอันดับควำมสำมำรถมีมุมมองด้ำนรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำที่นักเรียนคำดใน

ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี ทั้งกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้นอยู่ในช่วง 15,000 – 20,000 บำทต่อเดือน 

• นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นที่มุ่งมำดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี

มีมุมมองด้ำนรำยได้สูงกว่ำนักเรียนที่ปรำรถนำกำรศึกษำในระดับที่รองลงมำ  
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ภาพที่ 11 แสดงรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำที่นักเรียนคำด ในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (11A) 
และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (11B) แบ่งตามกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่มความสามารถ (self-reported) 
และตามระดับการศึกษาสูงสุดที่มุ่งมาด 

ภำพที่ 11A: ประถมศึกษำตอนปลำย 

 
 

ภำพที ่11B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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ตำรำงที่ 30 แสดงค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่ำงรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำที่นักเรียนคำด กับ
ระดับรำยได้ของครัวเรือน ของกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (B) 
โดยเห็นว่ำ ระดับรำยได้ที่คำดหวัง มีควำมสอดคล้องเชิงบวกกับรำยได้แท้จริงของครัวเรือน โดยที่ ขนำด ค่ำ
สหสัมพันธ์ในกลุม่นักเรียนระดับประถมศึกษำมีค่ำสูงกว่ำ และภำยในกลุ่มระดับกำรศึกษำนั้น ค่ำสหสัมพันธ์สูงที่สุด
เมื่อวัดค่ำสหสัมพันธ์ในรำยได้ท่ีคำดในกำรศึกษำระดับสูง 

 

ตารางท่ี 30 ค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้ตำมระดับกำรศึกษำท่ีนักเรียนคำดกับระดับรำยได้ของครัวเรือน  
  ประถม มัธยม 

รำยได้ที่คำดหำกจบ...   
ป.6 0.0784 0.0304 
ม.3 0.0659 0.0398 
ม.6 0.208 0.079 
วิชำชีพ 0.2285 0.0975 
ปริญญำตรี 0.1777 0.0996 

 
 5.5. ปฏิสัมพันธ์ในด้านการเรียน ระหว่างนักเรียน กับบุคคลรอบตัว  

ภาพที่ 12 – 12.7 (A และ B) แสดงลักษณะปฏิสัมพันธ์ในด้ำนกำรเรียนรูปแบบต่ำงๆ ที่รำยงำนโดย
นักเรียน ระหว่ำงนักเรียนและบุคคลรอบตัว ในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (A) และระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (B) แบ่งตามกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่มความสามารถ (Self-reported) และตาม
ระดับการศึกษาสูงสุดที่มุ่งมาด 

 

• แบบที่ 1 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด

ที่มุ่งมำดมีกำรคุยปรึกษำผู้ปกครองเรื่องผลกำรเรียนอยู่ในช่วงไม่บ่อยมำก 
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แบบท่ี 1 (นักเรียน) “คุยปรึกษาผู้ปกครองเรื่องผลการเรียน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

     
 

• แบบที่ 2 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.1A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.1B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ ่งมำดมีกำรคุยถึงวิชำที่ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับผู้ปกครองอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้ง

ตำมล ำดับ  

แบบท่ี 2 (นักเรียน) “คุยถึงวิชาที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้ปกครอง บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12.1A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.1B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 3 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.2A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.2B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ่งมำดมีกำรปรึกษำผู้ปกครองเรื่องอำชีพในฝันของบุตรหลำนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้ง

ตำมล ำดับ 

แบบท่ี 3 (นักเรียน) “ปรึกษาผู้ปกครองเรื่องอาชีพในฝันของบุตรหลาน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12.2A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.2B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

  
 

• แบบที่ 4 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.3A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.3B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ่งมำดมีคุณครูคอยให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรเรียนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้งตำมล ำดับ  ซึ่งเมื่อ

เทียบกับแบบท่ี 1 พบว่ำคุณครูเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรเรียนในสัดส่วนที่มำกกว่ำผู้ปกครอง 

แบบท่ี 4 (นักเรียน) “คุณครูคอยให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนบ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12.3A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.3B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 5 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.4A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.4B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ่งมำดมีคุณครูคอยให้ค ำปรึกษำเรื่องอำชีพในฝันอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้งตำมล ำดับ  

แบบท่ี 5 (นักเรียน) “คุณครูคอยให้ค าปรึกษาเรื่องอาชีพในฝัน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12.4A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.4B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

  
 

• แบบที่ 6 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.5A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.5B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ่งมำดมีกำรคุยปรึกษำเพื่อนเรื่องกำรเรียนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้งตำมล ำดับ สังเกตได้ว่ำ

นักเรียนมีกำรคุยปรึกษำเพ่ือนเรื่องกำรเรียนในสัดส่วนที่มำกกว่ำกำรคุยปรึกษำเรื่องกำรเรียนกับผู้ปกครอง 

และครู 

แบบท่ี 6 (นักเรียน) “คุยปรึกษาเพื่อนเรื่องการเรียน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12.5A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.5B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 7 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.6A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.6B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ่งมำดมีกำรคุยปรึกษำเพื่อนเรื่องอำชีพในฝันอยู่ในช่วงไม่บ่อยเป็นส่วนใหญ่ บ่อยครั้ง และบ่อย

ตำมล ำดับ สังเกตได้ว่ำนักเรียนมีกำรคุยปรึกษำเพื่อนเรื่องอำชีพในฝันในสัดส่วนที่มำกกว่ำกำรคุยปรึกษำ

เรื่องกำรเรียนกับผู้ปกครอง และครู 

แบบท่ี 7 (นักเรียน) “คุยปรึกษาเพื่อนเรื่องการอาชีพในฝัน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 12.6A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.6B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

  
 

• แบบที่ 8 พบว่ำนักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (12.7A) และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น (12.7B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำ

สูงสุดที่มุ่งมำดมีผู้ปกครองติดตำมกำรเรียนอยู่ในช่วงบ่อยครั้ง  

แบบท่ี 8 (นักเรียน) “ผู้ปกครองติดตามการเรียนบ่อยแค่ไหน” 
ภำพที่ 12.7A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 12.7B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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ภาพที่ 13 - 13.7 (A และ B) แสดงลักษณะปฏิสัมพันธ์ในด้ำนกำรเรียนรูปแบบต่ำงๆ ที่รำยงำนโดยผู้ปกครอง 
ระหว่ำงนักเรียนกับบุคคลรอบตัว  ในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (A) และระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น (B) แบ่งตามกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่มความสามารถ (self-reported) และตามระดับ
การศึกษาสูงสุดที่มุ่งมาด 
 

• แบบที่ 1 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13A) และระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น (13B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับ

กำรศึกษำสูงสุดที่มุ ่งมำดมีกำรคุยปรึกษำผู้ปกครองเรื่องผลกำรเรียนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้ง

ตำมล ำดับ 

แบบท่ี 1 (ผู้ปกครอง) “คุยปรึกษาผู้ปกครองเรื่องผลการเรียน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 2 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.1A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.1B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำม

ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำดมีกำรคุยถึงวิชำที่ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับลูกหลำนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และ

บ่อยครั้งตำมล ำดับ 

แบบท่ี 2 (ผู้ปกครอง) “คุยถึงวิชาที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับลูกหลาน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13.1A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13.1B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

 
 

• แบบที่ 3 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.2A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.2B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำม

ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำดมีกำรปรึกษำผู้ปกครองเรื่องอำชีพในฝันของบุตรหลำนอยู่ในช่วงไม่บ่อย 

และบ่อยครั้งตำมล ำดับ 

แบบท่ี 3 (ผู้ปกครอง) “ปรึกษาผู้ปกครองเรื่องอาชีพในฝันของบุตรหลาน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13.2A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13.2B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 4 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.3A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.3B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และระดับ

กำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำดมีคุณครูคอยให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรเรียนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้งตำมล ำดับ 

แบบท่ี 4 (ผู้ปกครอง) “คุณครูคอยให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนบ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13.3A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที ่13.3B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

  
 

• แบบที่ 5 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.4A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.4B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำม

ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำดมีคุณครูคอยให้ค ำปรึกษำเรื่องอำชีพในฝันอยู่ในช่วงไม่บ่ อย และบ่อยครั้ง

ตำมล ำดับ สังเกตได้ว่ำในมุมมองของผู้ปกครอง สัดส่วนของกำรมีคุณครูคอยให้ค ำปรึกษำเรื่องอำชีพในฝัน

นั้นน้อยกว่ำกำรมีคุณครูที่คอยให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับเรื่องกำรเรียน 

แบบท่ี 5 (ผู้ปกครอง) “คุณครูคอยให้ค าปรึกษาเรื่องอาชีพในฝัน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13.4A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13.4B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 6 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.5A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.5B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำม

ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ ่งมำดมีกำรคุยปรึกษำเพื ่อนเรื ่องกำรเรียนอยู่ในช่วงไม่บ่อย และบ่อยครั้ง

ตำมล ำดับ 

แบบท่ี 6 (ผู้ปกครอง) “คุยปรึกษาเพื่อนเรื่องการเรียน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13.5A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13.5B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

   
 

• แบบที่ 7 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.6A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.6B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำม

ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ ่งมำดมีกำรคุยปรึกษำเพื่อนเรื่องอำชีพในฝันอยู่ในช่วงไม่บ่อย  และบ่อยครั้ง

ตำมล ำดับ 

แบบท่ี 7 (ผู้ปกครอง) “คุยปรึกษาเพื่อนเรื่องการอาชีพในฝัน บ่อยเพียงใด” 
ภำพที่ 13.6A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13.6B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 8 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (13.7A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (13.7B) ทั้งในกลุ่มที่แบ่งตำมประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำม

ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำด พบว่ำผู้ปกครองติดตำมกำรเรียนอยู่ในช่วงบ่อยครั้งเป็นส่วนใหญ่  

แบบท่ี 8 (ผู้ปกครอง) “ผู้ปกครองติดตามการเรียนบ่อยแค่ไหน” 
ภำพที่ 13.7A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 13.7B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

  
 

5.6. การใช้จ่ายต่างๆ ของครัวเรือน 
 คล้ำยคลึงกับกำรส ำรวจในรอบที่ 1 (ปี 2562) ภำพที่ 14 - 14.1 (A และ B) สรุปภำพรวมค่ำเฉลี่ยของ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในรอบหนึ่งปี (ที ่รำยงำนโดยผู ้ปกครอง) ที ่แบ่งตำมกลุ ่มชั ้นเรียน และตำม เพศ ทุน ระดั บ
ควำมสำมำรถของบุตร (Self-assessed) โดยเรำแสดงสถิติดังกล่ำว ทั้งในระดับค่ำใช้จ่ำย (หน่วยบำท) และตำม
สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยรวม 

• แบบที ่1 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (14A) และระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น (14B) มีมุมมองด้ำนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในรอบหนึ่งปีที่แบ่งตำมกลุ่มชั้นเรียน และตำม

เพศ ทุน ระดับควำมสำมำรถของบุตรอยู่ในช่วง 4,000–5,000 บำทให้กับค่ำอำหำร 3,000–4,000 บำท

ให้กับค่ำใช้จ่ำยในกำรไปโรงเรียน 2,000–3,000 บำทให้กับค่ำท่องเที่ยว และจะสังเกตได้ว่ำผู้ปกครองทั้ง

หญิงและชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำยมีมุมมองว่ำค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเครื่องแบบ

นักเรียนนั้นมีมำกกว่ำผู้ปกครองทั้งหญิงและชำยของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
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แบบท่ี 1: ระดับค่าใช้จ่าย (หน่วยบาท) 
ภำพที่ 14A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 14B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

    
 

• แบบที่ 2 พบว่ำผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย (14.1A) และ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (14.1B) มีมุมมองด้ำนสัดส่วนต่อค่ำใช้จ่ำยรวมในรอบหนึ่งปีที่แบ่งตำมกลุ่มชั้น

เรียน และตำมเพศ ทุน ระดับควำมสำมำรถของบุตรส่วนใหญ่จะใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ ำยในกำรไป

โรงเรียน และค่ำอำหำรเป็นส่วนใหญ่ 

แบบท่ี 2: สัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) 
ภำพที่ 14.1A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 14.1B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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5.6.1 การใช้จ่ายด้านการศึกษา (สอบถามเฉพาะผู้ปกครอง) 
นอกจำกนั้น ในกำรส ำรวจรอบที่ 2 (ปี 2563) นั้น คณะวิจัยได้เพ่ิมเติม หนึ่งชุดค ำถำมที่เกี่ยวข้อง
กับอุปสรรคในกำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ โดยระบุค ำถำมคือ “ช่วง
เดือนใดของปีเป็นช่วงที่คุณมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของลูก/หลำนมำกเป็นพิเศษ (ตอบได้
มำกกว่ำ 1 ข้อ)” 

 
ภาพที่ 15 (A และ B) สรุปภำพรวมสถิติดังกล่ำวจำกผู้ปกครอง ที่แบ่งตำมกลุ่มชั้นเรียน และตำม เพศ 

ทุน ระดับควำมสำมำรถของบุตร (self-assessed) และ ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่ผู้ปกครองมุ่งมำดให้ลูกหลำน โดย
ตัวเลขของกรำฟแท่งแต่ละสีแสดงเดือนต่ำงๆ เริ่มตั้งแต่ เดือนมกรำคม (เลข 1) ไปจนถึง เดือนธันวำคม (เลข 12) 
จำกข้อมูลพบว่ำ เดือนมิถุนำยน คือ เดือนที่ผู้ปกครองทุกกลุ่ม ระบุว่ำ มีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำมำกท่ีสุด 
 

ภำพที่ 15A: ประถมศึกษำตอนปลำย 
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ภำพที่ 15B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

 
 

นอกจำกนั้น ในค ำถำมด้ำนกำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำย ที่สมมติให้ ผู้ปกครองได้รับเงินเพ่ิมขึ้นอีก 1,000 บำทเรำ
ให้ผู้ปกครองระบุว่ำ จะใช้เงินก้อนดังกล่ำว เพื่อใช้จ่ำยในสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้หรือไม่ (เลือกได้ทุกข้อที่ตรงตำมควำมคิด) 
ได้แก่ 1) ค่ำเดินทำง (travel) 2) ค่ำอำหำร (food) 3) แบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ่ำนเล่น (book) 4) อุปกรณ์
เครื่องเขียน (pen) 5) ของเล่น รวมถึงอุปกรณ์กีฬำ (toy) 6) ชุดเครื่องแบบ (uniform) 7) ค่ำเรียนพิเศษต่ำงๆ 
(lesson) 8) ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ (oth sch) 9) ค่ำบริกำรมือถือและแท็บเลท (ict)  
โดยภาพที่ 16 (A และ B)  แสดงสถิติในภำพรวม แบ่งตามระดับการศึกษาของนักเรียน  

ดังที่เห็นคือ ผู้ปกครองคำดว่ำ จะใช้เงินก้อนพิเศษนี้ กับค่ำใช้จ่ำยด้ำนเครื่องแบบนั กเรียน เป็นส่วนมำก 
รองลงมำคือ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอันดับที่ 3 คือ ค่ำอำหำร ซึ่งค่ำใช้จ่ำยด้ำนเครื่องแบบนักเรียน ไม่น่ำถูก
นับเป็นรำยจ่ำยที่เพิ่มพูดทุนมนุษย์ของบุตรหลำนโดยตรง แต่กลับถูกมองเป็นอุปสรรคแรกๆที่ต้องจัดกำรหำก
ผู้ปกครองมีรำยได้ส่วนเพ่ิมข้ึนมำ  
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ภำพที่ 16A: ประถมศึกษำตอนปลำย 

 
 

ภำพที่ 16B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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ภาพที่ 17 แสดงลักษณะกำรกำรติดตำมกำรเรียนของผู้ปกครอง (รำยงำนโดยนักเรียน) ในกลุ่มนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำตอนปลำย (17A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (17B)  แบ่งตามกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่ม
ความสามารถ (self-reported) และตามระดับการศึกษาสูงสุดที่มุ่งมาด 

• นักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับประถมศึกษำตอนปลำยมีมุมมองเกี่ยวกับลักษณะกำรติดตำมกำรเรยีน

ของผู้ปกครองแบ่งตำมกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่ง

มำด พบว่ำกำรติดตำมกำรเรียนของผู้ปกครองจะติดตำมจำกเอกสำรรำยงำนผลกำรเรียน และถำมจำกตัว

นักเรียนเองเป็นส่วนใหญ่ 

• นักเรียนทั้งหญิง และชำยในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีมุมมองเกี่ยวกับลักษณะกำรติดตำมกำรเรียนของ

ผู้ปกครองแบ่งตำมกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่มควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำด 

พบว่ำกำรติดตำมกำรเรียนของผู้ปกครองจะติดตำมจำกเอกสำรรำยงำนผลกำรเรียน ถำมจำกเพื่อนของ

นักเรียน และถำมจำกตัวนักเรียนเองตำมล ำดับ 

ภำพที่ 17A: ประถมศึกษำตอนปลำย (เลือกได้ทุกข้อที่ตรงค ำตอบ) 
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ภำพที่ 17B: มัธยมศึกษำตอนต้น  (เลือกได้ทุกข้อที่ตรงตรงค ำตอบ) 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงลักษณะกำรกำรติดตำมกำรเรียนของผู้ปกครอง (รำยงำนโดยผู้ปกครอง) ในกลุ่มนักเรียน
ระดับประถมศึกษำตอนปลำย (18A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (18B) แบ่งตามกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับ
กลุ่มความสามารถ (self-ranked โดยผู้ปกครอง) และตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีมุ่งมาด 

• ผู้ปกครองทั้งหญิง และชำยของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมี

มุมมองเกี่ยวกับลักษณะกำรติดตำมกำรเรียนของผู้ปกครองแบ่งตำมกลุ่มเพศ ประเภททุน อันดับกลุ่ม

ควำมสำมำรถ และตำมระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งมำด พบว่ำกำรติดตำมกำรเรียนของผู้ปกครองจะติดตำม

จำกเอกสำรรำยงำนผลกำรเรียน และถำมจำกตัวนักเรียนเองเป็นส่วนใหญ่ 
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ภำพที่ 18A: ประถมศึกษำตอนปลำย (เลือกได้ทุกข้อที่ตรงค ำตอบ) 

 
 

ภำพที่ 18B: มัธยมศึกษำตอนต้น  (เลือกได้ทุกข้อที่ตรงตรงค ำตอบ) 
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 5.7. ความคิดและพฤติกรรมแบบกรอบคิดเติบโต (Growth Mindset)  

ภาพที่ 19 – 19.1 (A และ B) แสดงลักษณะควำมคิดและพฤติกรรมแบบ Growth Mindset ในกลุ่ม
นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย (A) และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (B) แบ่งตามกลุ่มเพศ ประเภททุน 
อันดับกลุ่มความสามารถ (self-reported) และตามระดับการศึกษาสูงสุดที่มุ่งมาด  

โดยที่ค่ำคะแนนมำจำกกำรรวมคะแนนจำกค ำถำมย่อย 8 ข้อ (1:ไม่เห็นด้วยเลย 2:ไม่เห็นด้วยบ้ำง            
3:ค่อนข้ำงเห็นด้วย และ 4:เห็นด้วยมำก) และปรับค่ำให้มีค่ำจำก 0 ถึง 1 (ยิ่งสูง ยิ่งมี Growth Mindset มำกขึ้น) 
ซึ ่งจำกผลค่ำเฉลี ่ยพบว่ำ เพศและประเภททุน ไม่มีนัยยะควำมแตกต่ำงของ Growth Mindset ทั้งในระดับ
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ (เพศหญิงมีค่ำมำกกว่ำเพศชำยเล็กน้อย) 

แต่ว ่ำ ในกลุ ่มนักเรียนที ่จ ัดให้ตนเองเป็นกลุ ่มที ่เก่งนั ้น จะมีค่ำ Growth Mindset สูงกว่ำ กลุ ่มอ่ืน            
(มีควำมสัมพันธ์เป็นบวก) นอกจำกนั้น ค่ำ Growth Mindset ยังมีควำมสัมพันธ์เป็นบวกกับระดับกำรศึกษำสูงสุด
ที่มุ่งหมำยของนักเรียน 

ทีมวิจัยพบลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในกลุ่มผู้ปกครองคือ ในกลุ่มผู้ปกครองที่จัดลูกหลำนของตนเป็นกลุ่มที่เก่ง
นั้น จะมีค่ำ Growth Mindset สูงกว่ำกลุ่มอื่น (มีควำมสัมพันธ์เป็นบวก) นอกจำกนั้น ค่ำ Growth Mindset ยังมี
ควำมสัมพันธ์เป็นบวกกับระดับกำรศึกษำสูงสุดที่มุ่งหมำยของผู้ปกครองที่ตั้งให้นักเรียน 
 

ภำพที่ 19A: นักเรียน (ประถมปลำย)                       ภำพที่ 19B: นักเรียน (มัธยมต้น) 
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ภำพที่ 19.1A: ผู้ปกครอง (ประถมปลำย)                       ภำพที่ 19.1B: ผู้ปกครอง (มัธยมต้น) 

   
 
 5.8. การใช้เวลา (ตอบโดยนักเรียน และ ผู้ปกครอง) 

 คล้ำยคลึงกับกำรส ำรวจในรอบที่ 1 (ปี 2562) ภาพที่ 20 – 20.3 (A และ B) สรุปภำพรวมค่ำเฉลี่ยของ
กำรใช้เวลำในแต่ละวัน (แบ่งตำมวันท ำงำน และ วันหยุด) ทั้งท่ีรำยงำนโดยนักเรียนเอง และรำยงำนโดยผู้ปกครอง 
และเรำแบ่งรำยงำนตำมที่แบ่งตำมกลุ่มชั้นเรียน และตำม ทุน ระดับควำมสำมำรถของบุตร (self-assessed) โดย
เรำแสดงสถิติดังกล่ำวตำมสัดส่วนของกำรใช้เวลำใน หนึ่งวัน ตำมปกติ 

• แบบที่ 1 นักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีมุมมองเกี่ยวกับ

ภำพรวมค่ำเฉลี่ยของกำรใช้เวลำในแต่ละวัน แบ่งตำมประเภททุน พบว่ำสัดส่วนกำรใช้เวลำ กรำฟด้ำน

ซ้ำยมือในรูป 20A และ 20B คือกำรใช้เวลำในวันท ำงำน กรำฟด้ำนขวำมือในรูป 20A และ 15B คือกำรใช้

เวลำในวันหยุด  ส่วนใหญ่ไปกับกำรเล่นกับเพื่อน และจัดสรรเวลำไปเพื่อกิจกรรมอื่นๆในสัดส่วนที ่ไม่

ต่ำงกันมำกนัก โดยที่เวลำในกำรท ำกำรบ้ำนเป็นสัดส่วนที่น้อยท่ีสุด 

แบบท่ี 1: สัดส่วนการใช้เวลา ใน 1 วัน(%) (โดย นักเรียน แบ่งตามประเภททุน) 
ภำพที่ 20A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 20B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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• แบบที่ 2 เป็นข้อมูลของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่มีต่อ

มุมมองเกี่ยวกับภำพรวมค่ำเฉลี่ยของกำรใช้เวลำในแต่ละวัน กรำฟด้ำนซ้ำยมือในรูป 20.1A และ 20.1B 

คือกำรใช้เวลำในวันท ำงำน กรำฟด้ำนขวำมือในรูป 20.1A และ 20.1B คือกำรใช้เวลำในวันหยุด ตัวเลข 

1, 2 และ 3 ระบุระดับควำมสำมำรถของนักเรียน (เก่ง ปำนกลำง ไม่เก่ง ตำมล ำดับ) เห็นได้ว่ำว่ำสัดส่วน

กำรใช้เวลำ ใน 1 วันของนักเรียนในกลุ่มเก่งนั้นใช้เวลำไปกับกำรเล่นกับเพื่อนน้อยกว่ำกลุ่มอื่นเล็กน้อย 

และท ำกำรบ้ำนมำกกว่ำกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพำะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้ใช้เวลำเล่นกับเพื่อน

ในวันหยุดในสัดส่วนที่น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำยอย่ำงเห็นได้ชัด 

แบบท่ี 2: สัดส่วนการใช้เวลา ใน 1 วัน(%) (โดย นักเรียน แบ่งตามระดับ ranking) 
ภำพที่ 20.1A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 20.1B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

  
 

• แบบที่ 3 คือข้อมูลของผู้ปกครองของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้นที่มีต่อมุมมองเกี่ยวกับภำพรวมค่ำเฉลี่ยของกำรใช้เวลำในแต่ละวัน กรำฟด้ำนซ้ำยมือของ 20.2A 

และ 20.2B คือกำรใช้เวลำในวันท ำงำน กรำฟด้ำนขวำมือของ 20.2A และ 20.2B คือกำรใช้เวลำใน

วันหยุด โดยแบ่งกำรพิจำรณำไปตำมระดับประเภททุนที่บุตรหลำนได้รับ พบว่ำสัดส่วนกำรใช้เวลำ ใน 1 

วันของผู้ปกครองของนักเรียนในทุกประเภททุนนั้นใช้เวลำไปกับกำรท ำงำนบ้ำนในวันท ำงำน และใช้เวลำ

ส่วนใหญ่พักผ่อนในวันหยุด 
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แบบท่ี 3: สัดส่วนการใช้เวลา ใน 1 วัน(%) (โดย ผู้ปกครอง แบ่งตามประเภททุน) 
ภำพที่ 20.2A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 20.2B: มัธยมศึกษำตอนต้น 

    
 

• แบบที่ 4 เป็นข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนในระดับประถมศึกษำตอนปลำย และระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

มีมุมมองเกี่ยวกับภำพรวมค่ำเฉลี่ยของกำรใช้เวลำในแต่ละวัน กรำฟด้ำนซ้ำยมือของ 20.3A และ 20.3B 

คือกำรใช้เวลำในวันท ำงำน กรำฟด้ำนขวำมือของ 20.3A และ 20.3B คือกำรใช้เวลำในวันหยุด แบ่งตำม

ระดับควำมสำมำรถของนักเรียน พบว่ำในวันท ำงำน ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษำตอน

ปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นในควำมสำมำรถทุกระดับ ส่วนใหญ่ใช้เวลำไปกับกำรท ำงำนบ้ำน ในทำง

กลับกันพวกเขำใช้เวลำในวันหยุดส่วนใหญ่ไปกับกำรพักผ่อน  

แบบท่ี 4: สัดส่วนการใช้เวลา ใน 1 วัน(%) (โดย ผู้ปกครอง แบ่งตามระดับ ranking) 
ภำพที่ 20.3A: ประถมศึกษำตอนปลำย   ภำพที่ 20.3B: มัธยมศึกษำตอนต้น 
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ประเด็นสรุป 
       ด้ำนควำมมุ่งมำดปรำรถนำ และกำรคำดหวังในมุมมองของนักเรียน และผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่ำส่วนใหญ่มี
มุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับกำรบรรลุระดับทำงกำรศึกษำ และอำชีพที่ใฝ่ฝัน ซึ่งผู้หญิงจะมีระดับด้ำนควำมมุ่งมำด
ปรำรถนำ และกำรคำดหวังด้ำนกำรศึกษำสูงกว่ำผู้ชำย นอกจำกนั้นนักเรียนที่ประเมินว่ำตนเองอยู่ในกลุ่มเก่งมี
ระดับ Growth Mindset สูงกว่ำนักเรียนในกลุ่มอื่น และนักเรียนในกลุ่มเก่งนั้นจะมองผลตอบแทนจำกระดับ
กำรศึกษำสูงกว่ำนักเรียนกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งกำรที่ผู้ปกครองได้มีบทบำทในกำรให้ค ำปรึกษำแก่บุตรหลำนด้ำน
กำรเรียน อำชีพในฝัน และวิชำที่สนใจพิเศษ รวมถึงคุณครูมีบทบำทในกำรให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรเรียนก็เป็นอีกส่วน
ที่จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้ได้ตระหนัก และเริ่มต้นมองอนำคตของตนเองมำกขึ้น 
      ในส่วนของกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยที่มีสัดส่วนมำกที่สุดคือค่ำใช้จ่ำยในกำรไปโรงเรียน และรองลงมำคือ
ค่ำอำหำร และเมื่อพิจำรณำเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำพบว่ำในเดือนมิถุนำยนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนมี
กำรเปิดเรียนปีกำรศึกษำใหม่จะมีค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุด แต่หำกมีรำยได้ส่วนเพิ่ม (marginal income) อีก 1,000 
บำทผู้ปกครองจะใช้ในกำรซื้อเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งอำจไม่ได้ส่งผลต่อทุนมนุษย์ของบุตรหลำนโดยตรง  
       ด้ำนกำรจัดสรรเวลำ นักเรียนจะใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกับกำรเล่นกับเพื่อน และกำรท ำกำรบ้ำน โดยนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นจะใช้เวลำเล่นกับเพื่อนในวันหยุดน้อยกว่ำนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย ใน
ส่วนของผู้ปกครองใช้เวลำวันท ำงำนส่วนใหญ่ไปกับกำรท ำงำนบ้ำน และใช้เวลำส่วนใหญ่ในวันหยุดเพ่ือพักผ่อน ซึ่ง
กำรเล่นกับบุตรหลำนมีสัดส่วนไม่มำกนักทั้งในวันหยุดและวันพักผ่อน และในทุกระดับควำมสำมำรถของบุตรหลำน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 กำรศึกษำนี้ได้ด ำเนินกำรศึกษำต่อเนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่พบว่ำนักเรียนที่มีระดับผล
กำรเรียนค่อนข้ำงดีและมีควำมมุ่งมำดปรำรถนำที่ค่อนข้ำงสูงมีระดับกำรคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่ค่อนข้ำง
สูงกว่ำนักเรียนที่มีระดับควำมคิดแบบเติบโตในระดับที่ต ่ำกว่ำ กำรศึกษำนี้จึงได้พัฒนำหลักสูตรเพ่ือพัฒนำควำมคิดแบบ
เติบโตและกำรให้ข้อมูลด้ำนอำชีพกับนักเรียน รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรส ำหรับผู้ปกครองในกำรแนะน ำกำรพูดคุย
สื่อสำรกับบุตรหลำนเพ่ือช่วยพัฒนำแนวคิดแบบเติบโตของบุตรหลำน หลักสูตรเหล่ำนี้ได้ถูกน ำไปใช้ทดสอบจริงด้วยกำร
ทดลองภำคสนำมกับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 ใน 251 โรงเรียน  โดยตัวแปรผลลัพธ์ที่
ทำงทีมวิจัยสนใจในกำรศึกษำครั้งนี้คือ กำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำ (Cognitive skill) ซึ่งวัดจำกคะแนนสอบมำตรฐำน 
(Standardize test) วิชำภำษำไทยและคณิตศำสตร์ และกำรพัฒนำทักษะทำงอำรมณ์ (Non-cognitive skill) ซึ่งวัด
จำกคะแนน Strength-and-Difficulty Score (SDQ) โดยครอบคลุมพฤติกรรมภำยใน และพฤติกรรมภำยนอก รวมถึง
กำรวัดควำมคิดแบบเติบโต 

จำกผลกำรวิเครำะห์กำรให้หลักสูตรในรูปแบบต่ำงๆ ต่อทักษะทำงปัญญำของนักเรียนพบว่ำ ผลของกำรให้
หลักสูตรในรูปแบบต่ำงๆ มีผลต่อทักษะทำงปัญญำระหว่ำงนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 
แตกต่ำงกัน กล่ำวคือส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 กำรให้หลักสูตรทั้งสองหลักสูตรพร้อมกันหรือกำรให้
หลักสูตรทั้งสองร่วมกับกำรให้หลักสูตรผู้ปกครองสำมำรถเพิ่มทักษะทำงปัญญำให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษำ    
ปีที่ 4 ได้ค่อนข้ำงชัดเจน ในขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 กำรให้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งระหว่ำงกำรพัฒนำ
กรอบควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพมีผลค่อนข้ำงชัดเจนในกำรเพิ่มทักษะทำงปัญญำมำกกว่ำกำรให้หลักสูตรทั้ง
สองร่วมกัน นอกจำกนั้นกำรให้หลักสูตรด้ำนอำชีพมีผลต่อกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำชัดเจนกว่ำกำรให้หลักสูตรดำ้น
กำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโต ซึ่งผลควำมแตกต่ำงดังกล่ำวระหว่ำงนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 1 อำจเป็นผลจำกที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 อำจมีแนวคิดหรือกำรรับรู้เกี่ยวกับอำชีพต่ำงๆ  
ที่ตนเองอยำกเป็นหรืออยำกท ำชัดเจนกว่ำนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 ท ำให้กำรได้รับข้อมูลด้ำนอำชีพที่ชัดเจน
มำกขึ้นอำจน ำไปสู่กำรตั้งเป้ำในชีวิตที่ชัดเจนมำกกว่ำซึ่งส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรเรียน 
 ส ำหรับกำรให้หลักสูตรในรูปแบบต่ำงๆ ต่อ Non-cognitive skills ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 
และระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 พบว่ำผลของหลักสูตรจะค่อนข้ำงชัดเจนในนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 มำกกว่ำ
นักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 โดยเฉพำะกำรได้รับหลักสูตรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งระหว่ำงด้ำนกำรพัฒนำกรอบ
ควำมคิดแบบเติบโตหรือด้ำนอำชีพ นอกจำกนั้นผลกำรศึกษำยังพบว่ำกำรที่ผู้ปกครองได้รับหลักสูตรร่วมกับบุตรหลำน
ไม่ว่ำจะเป็นบุตรหลำนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 หรือมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีผลให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนพฤติกรรมภำยนอก
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และด้ำนกำร Pro-social ที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้รับหลักสูตรใดๆ นอกจำกนั้นผลกำรศึกษำยังพบว่ำหลักสูตร
กำรพัฒนำแนวคิดแบบเติบโตสำมำรถสร้ำงระดับแนวคิดแบบเติบโตที่วัดได้จำกกำรศึกษำนี้อย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ
นักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 ที่ได้รับหลักสูตรกำรพัฒนำแนวคิดแบบเติบโตมีพัฒนำกำร
ด้ำนควำมคิดแบบเติบโตที่สูงกว่ำนักเรียนในทั้งสองระดับที่ไม่ได้รับหลักสูตรดังกล่ำว 
 นอกจำกกำรศึกษำผลของกำรให้หลักสูตรรูปแบบต่ำงๆ ต่อกำรพัฒนำของนักเรียนแล้ว ทำงทีมวิจัยได้
ท ำกำรศึกษำโดยใช้กำรทดลองภำคสนำมเพ่ือศึกษำผลของกำรจ่ำยเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนยำกจนพิเศษในระยะเวลำที่
แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้รับไปในค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำและไม่เกี่ยวกับกำรศึกษำแตกต่ำงกันหรือไม่ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำระยะเวลำมีผลค่อนข้ำงชัดเจนต่อกำรใช้จ่ำยเงินไปกับค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำและไม่เกี ่ยวกับ
กำรศึกษำ กล่ำวคือผู้ปกครองที่ได้รับเงินทันทีหลังจำกปิดภำคกำรศึกษำมีกำรใช้จ่ำยเงินไปกับค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำสูงกว่ำผู้ปกครองที่ได้รับเงินตอนใกล้เปิดภำคกำรศึกษำหนึ่งถึงสองสัปดำห์ประมำณร้อยละ 21 ของเงินที่ได้รับ 
โดยค่ำใช้จ่ำยหลักในส่วนนี้ได้แก่กำรใช้จ่ำยค่ำอำหำรภำยในครัวเรือน นอกจำกนั้นผู้ปกครองที่ได้รับเงิน ตอนใกล้เปิด
ภำคกำรศึกษำมีกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้รับไปกับค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำของบุตรหลำนมำกกว่ำผู้ปกครองที่ได้รับเงินทันที
หลังปิดภำคกำรศึกษำประมำณร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ โดยผู้ปกครองที่ได้รับเงินตอนใกล้เปิดภำคกำรศึกษำใช้
จ่ำยเงินที่ได้รับเพ่ือเป็นค่ำอำหำรให้บุตรหลำนตอนไปโรงเรียนและซื้ออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเรียนสูงกว่ำกลุ่มที่ได้รับ
เงินทันที่หลังปิดภำคกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำมผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มใช้จ่ำยเงินที่ได้รับไปกับค่ำชุดนักเรียนใน
ระดับเดียวกันโดยค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 38 ของเงินที่ได้รับ 
 นอกจำกกำรศึกษำที่ใช้กำรทดลองภำคสนำมแล้ว ทำงทีมได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลต่อเนื่องจำกนักเรียนและ
ผู้ปกครองจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำเพื่อวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อควำมมุ่งมำดปรำรถนำและกำรคำดหวังต่ำงๆ ผล
กำรศึกษำที่ได้มีดังนี้ ด้ำนควำมมุ่งมำดปรำรถนำ และกำรคำดหวังในมุมมองของนักเรียนและผู้ปกครอง จะเห็นได้ว่ำ
ส่วนใหญ่มีมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับกำรบรรลุระดับทำงกำรศึกษำและอำชีพที่ใฝ่ฝัน ซึ่งผู้หญิงจะมีระดับด้ำนควำมมุ่ง
มำดปรำรถนำ และกำรคำดหวังด้ำนกำรศึกษำสูงกว่ำผู้ชำย นอกจำกนั้นนักเรียนที่ประเมินว่ำตนเองอยู่ในกลุ่มเก่งมี
ระดบักำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตสูงกว่ำนักเรียนในกลุ่มอ่ืน และนักเรียนในกลุ่มเก่งนั้นจะมองผลตอบแทนจำก
ระดับกำรศึกษำสูงกว่ำนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ อีกด้วย  

กำรที่ผู้ปกครองได้มีบทบำทในกำรให้ค ำปรึกษำแก่บุตรหลำนด้ำนกำรเรียน อำชีพในฝัน และวิชำที่สนใจพเิศษ 
รวมถึงคุณครูมีบทบำทในกำรให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรเรียนเป็นอีกส่วนที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้ได้
ตระหนัก และเริ่มต้นมองอนำคตของตนเองมำกขึ้น 

ในส่วนของกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยที่มีสัดส่วนมำกที่สุดคือค่ำใช้จ่ำยในกำรไปโรงเรียน และรองลงมำคือ
ค่ำอำหำร และเมื่อพิจำรณำเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำพบว่ำในเดือนมิถุนำยนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนมีกำร
เปิดเรียนปีกำรศึกษำใหม่จะมีค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุด แต่หำกมีรำยได้ส่วนเพิ่ม (Marginal income) อีก 1,000 บำท
ผู้ปกครองจะใช้ในกำรซื้อเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งอำจไม่ได้ส่งผลต่อทุนมนุษย์ของบุตรหลำนโดยตรง ด้ำนกำรจัดสรรเวลำ 
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นักเรียนจะใช้เวลำส่วนใหญ่ไปกับกำรเล่นกับเพื่อน และกำรท ำกำรบ้ำน โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจะใช้
เวลำเล่นกับเพ่ือนในวันหยุดน้อยกว่ำนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย ในส่วนของผู้ปกครองใช้เวลำวันท ำงำนส่วน
ใหญ่ไปกับกำรท ำงำนบ้ำน และใช้เวลำส่วนใหญ่ในวันหยุดเพ่ือพักผ่อน ซึ่งกำรเล่นกับบุตรหลำนมีสัดส่วนไม่มำกนักทั้งใน
วันหยุดและวันพักผ่อน และในทุกระดับควำมสำมำรถของบุตรหลำน  

  

5.2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

• ในกำรจัดสรรเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขที่ทำง กสศ. ได้ด ำเนินกำรอยู่แล้วนั้น กำรพยำยำมที่จะช่วยให้กำร
จัดกำรกำรโอนเงินให้ก่อนช่วงเดือนมิถุนำยน ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ทำงผู้ปกครองระบุไว้ชัดเจนว่ำเป็นเวลำที่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อกำรศึกษำของบุตรหลำนมำกที่สุดและผลกำรศึกษำจำกกำรทดลองภำคสนำมแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่ำกำรจ่ำยเงินได้ถูกช่วงเวลำจะท ำให้เงินดังกล่ำวถูกใช้จ่ำยเพ่ือกำรศึกษำของบุตรหลำนมำกขึ้น หรืออีกวิธี
ทำงหนึ่งที่อำจจะช่วยลดภำระให้กำรที่ผู้ปกครองต้องพยำยำมจุดกำรค่ำใช้จ่ำยในช่วงก่อนเปิดเทอมของภำคกำร
เรียนที่ 1 คือกำรผ่อนปรนช่วงเวลำในกำรจ่ำยค่ำเล่ำเรียนออกไป เพื่อให้ผู้ปกครองได้จัดสรรเงินไปในส่วนที่ต้อง
จ่ำยก่อน เช่น ค่ำเครื่องแบบ ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน และสำมำรถท่ีจะเลื่อนกำรจ่ำยด้ำนอื่นๆ ออกไป 

• นอกจำกนั้น กำรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นของกำรต้องมีกำรใช้เครื ่องแบบนักเรียน หรือกำรมีเครื ่องแบบ
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น ชุดกิจกรรมต่ำงๆ น่ำจะเป็นอีกหนึ่งนโยบำยทำงเลือกที่จะช่วยปรับลดภำระค่ำใช้จ่ำย
ต่อผู้ปกครองได้อีกมำก 

 
2. ความส าคัญของการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตต่อความมุ่งมาดปรารถนา การคาดหวัง และทักษะของ
นักเรียน 

• ด้วยจุดประสงค์ของ กสศ. ที่เห็นควำมส ำคัญในกำรพยำยำมลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงโอกำส และทำงกำรศึกษำของ
เยำวชนไทยนั้น ผลจำกกำรส ำรวจชี้ให้เห็นถึงควำมคล้องจองทำงสถิติของกำรมีควำมคิดที่มีควำมเชื่อมั่น  (Self-
efficacy) และกำรมีควำมคิดแบบกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตต่อระดับควำมมุ่งมั่นของนักเรียน ดังนั้น 
นโยบำยที่จะสร้ำงให้เกิดระบบควำมคิดเช่นนี้ โดยเฉพำะในกลุ่มประชำกรที่ขำดต้นทุนทำงสังคม น่ำจะส่งผลดีต่อ
กำรเพ่ิมทั้งควำมมุ่งม่ันและควำมส ำเร็จต่อไปในอนำคต 

• ผลจำกกำรให้หลักสูตรต่ำงๆ แสดงไว้ว่ำ กำรให้บทเรียนเฉพำะเรื่องกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตทั้งใน
กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 1 นั้น ท ำให้เพิ่มลักษณะควำมคิดแบบกำรพัฒนำ
กรอบควำมคิดแบบเติบโตอย่ำงมีนัยยะ ซึ่งนับว่ำผลของกำรให้หลักสูตรในช่วงเวลำแค ่1 ภำคกำรศึกษำนั้น มีผล
ที่สูงมำก แต่สิ่งที่กำรทดลองในขณะนี้ยังตอบไม่ได้คือ ผลในระยะยำว ดังนั้นทีมวิจัยขอน ำเสนอนโยบำยที่ให้
หลักสูตรต่อนักเรียนในแต่ละกลุ่มกำรศึกษำแบบต่อเนื่อง   
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• ผลจำกกำรให้หลักสูตรต่ำงๆ จำกกำรให้บทเรียนเฉพำะเรื่องกำรพัฒนำกรอบควำมคิดแบบเติบโตมีผลต่อทักษะ
ต่ำงๆ ในนักเรียน 2 ระดับชั้นที่แตกต่ำงกันพอสมควร ซึ่งผลบวกของกำรให้หลักสูตรต่อ Non-cognitive skills 
พบในนักเรียนระดับโต (มัธยมศึกษำปีที่ 1) และจำกควำมคิดเห็นจำกครู ท ำให้ทีมวิจัยขอน ำเสนอนโยบำยที่ให้
หลักสูตรต่อนักเรียนในรูปแบบที่มีกำรปรับเพ่ิมเติมให้ตรงกับวัยของผู้รับสื่อได้ถูกต้องมำกยิ่งข้ึน โดยเฉพำะวัยเด็ก 
เพ่ือให้ตรงกับควำมสนใจ และควำมสำมำรถในกำรติดตำมต่อสื่อกำรสอนของนักเรียนระดับประถมศึกษำมำกขึ้น 

 

3. ความส าคัญของหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (Career perspective) ต่อความมุ่งมาดปรารถนา การคาดหวัง และ
ทักษะของนักเรียน 

ผลจำกกำรให้หลักสูตรต่ำงๆ จำกกำรให้บทเรียนเฉพำะเรื่องพัฒนำอำชีพมีผลต่อทักษะต่ำง ๆ ในนักเรียน 2 
ระดับชั ้นที ่แตกต่ำงกันพอสมควร ซึ ่งผลบวกของกำรให้หลักสูตรต่อ Cognitive skills พบในนักเรียนระดับโต 
(มัธยมศึกษำปีที่ 1) ดังนั้นคณะวิจัยขอน ำเสนอนโยบำยที่ให้หลักสูตรต่อนักเรียน ในรูปแบบที่มีกำรปรับเพิ่มเติมให้ตรง
กับวัยของผู้รับสื่อได้ถูกต้องมำกยิ่งขึ้นโดยเฉพำะในวัยเด็กเพ่ือให้ตรงกับควำมสนใจ และควำมสำมำรถในกำรติดตำมต่อ
สื่อกำรสอนของนักเรียนระดับประถมศึกษำมำกขึ้น และจำกข้อเสนอแนะที่ได้รวบรวมจำกกำรท ำ Focus group ทำง
ทีมวิจัยขอเสนอให้กำรให้หลักสูตรพัฒนำอำชีพเป็นกำรให้ควำมรู้แบบลงรำยละเอียดมำกขึ้น ในประเด็นอำชีพแห่ง
อนำคต ที่นอกจำกจะให้ข้อมูลว่ำมีอำชีพใดบ้ำง ให้มีกำรเสนอว่ำอำชีพนั้นๆ  มีเส้นทำงอย่ำงไร เป็นต้น โดยกำรให้
รำยละเอียดนั้น ควรท ำกำรปรับให้เหมำะสมกับวัยของนักเรียนแต่ละระดับชั้นด้วยนั่นเอง 
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กระบวนการด าเนินโครงการวิจัย 
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กระบวนการเริ่มด าเนินการโครงการวิจัย 

กำรร่วมมือประสำนงำนกับเขตพื้นที่กำรศึกษำในแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยประสำนงำนไปยังโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น

ตัวอย่ำงในกำรศึกษำ ซึ่งมีข้ันตอนกำรประสำนงำนดังนี้ 

1. ทีมวิจัยติดต่อประสำนงำนไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อแจ้งรำยละเอียดของโครงกำรวิจัยและขอ

ควำมร่วมมือ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแนะน ำว่ำกำรเก็บข้อมูลของโครงกำรนั้นเกี่ยวข้อง

กับกำรลงพื ้นที ่เก็บข้อมูลเป็นหลัก จึงให้ทีมวิจัยติดต่อประสำนงำนกับศึกษำนิเทศก์จังหวัดโดยตรง เนื ่องจำก

ศึกษำนิเทศก์ท ำงำนใกล้ชิดกับโรงเรียนมำกที่สุด หลังจำกนั้นทีมวิจัยได้ติดต่อกับศึกษำนิเทศก์เพื่ออธิบำยรำยละเอียด

ของโครงกำรวิจัย และท ำหนังสือแต่งตั้งให้ศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำนิเทศก์แต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำเข้ำร่วมเป็นที่

ปรึกษำในโครงกำรวิจัย 

2. ทีมวิจัยนัดหมำยศึกษำนิเทศก์แต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัดกลุ่มเป้ำหมำย โดยได้รับควำมร่วมมือจำก

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรออกหนังสือเชิญศึกษำนิเทศก์แต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำมำร่วมกันหำรือเกี่ยวกับ

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ และรำยชื ่อโรงเรียนในกลุ ่มเป้ำหมำย เพื ่อหำแนวทำงและวิธีกำรในก ำรด ำเนินกำร

โครงกำรวิจัย ซึ ่งได้ข้อสรุปว่ำ ศึกษำนิเทศก์ในแต่ละเขตพื้นที ่กำรศึกษำจะช่วยประสำนงำนไปยังโรงเรียนใน

กลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือให้โรงเรียนส่งรำยชื่อคุณครูที่จะร่วมด ำเนินกำรมำยังทีมวิจัย 

3. จัดประชุมคุณครูผู ้ได้รับมอบหมำยให้ร่วมด ำเนินโครงกำรวิจัย หลังจำกที่ ศึกษำนิเทศก์แต่ละเขตพื ้นได้

ประสำนงำนไปยังโรงเรียนและโรงเรียนได้ตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย ทีมวิจัยจึงได้จัดประชุมคุณครูที่เป็นตัวแทนของ

โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และกระบวนกำรวิจัยอย่ำงละเอียด โดยได้จัดกำรประชุมทั้งหมด

จ ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จัดประชุมที่จังหวัดอุดรธำนี โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี  

ครั้งที่ 2 จัดประชุมที่จังหวัดขอนแก่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

ครั้งที่ 3 จัดประชุมที่จังหวัดขอนแก่น (รอบเก็บตก) โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวำคม 2563 ณ คณะเศรษฐศำสตร์

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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รายละเอียดการจัดประชุมคุณครูที่ได้รับมอบหมาย 

ครั้งที่ 1 จัดที่จังหวัดอุดรธานี  

จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 ณ โรงแรมบ้ำนเชียง จังหวัดอุดรธำนี  

โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยตำมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้  

 

เขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนที่มาเข้า

ร่วมอบรม (โรงเรียน) 

จ านวนคุณครูที ่

เข้าร่วมอบรม (คน) 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 1 37  36   100 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 2  18  18  53 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 3  16  16  54  

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 4  17  17  31 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20  12  12  31 

รวม  100  99  269 

 

ครั้งที ่2 จัดที่จังหวัดขอนแก่น  

จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  

โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยตำมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้  

 

เขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนที่มาเข้า

ร่วมอบรม (โรงเรียน) 

จ านวนคุณครูที่เข้า

ร่วมอบรม (คน) 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 1  29  28  57 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 2  11  11  17  

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 3  12  11  23 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 4  26  26  49 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 5  44  39  78 
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เขตพื้นที่การศึกษา 
จ านวน

โรงเรียน 

จ านวนโรงเรียนที่มาเข้า

ร่วมอบรม (โรงเรียน) 

จ านวนคุณครูที่เข้า

ร่วมอบรม (คน) 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25  23  17  32 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำฬสินธุ์ เขต 1  3  3  7  

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24  3  3  13 

รวม  151  138  276 

หมำยเหตุ:  โรงเรียนบ้ำนหนองบัว (สพป.อุดรธำนี เขต 1) ขำดกำรเข้ำร่วมอบรมที่จังหวัดอุดรธำนี ได้มำเข้ำร่วมอบรมที่
จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อย โดยมีคุณครูมำเข้ำร่วมจ ำนวน 4 คน  

 

จำกกำรอบรมสองครั้งมี 8 โรงเรียนที่ตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรแต่ไม่สะดวกเข้ำอบรมในวันดังกล่ำว ทำงทีมวิจัยจึงได้

จัดวันประชุมส ำหรับโรงเรียนกลุ่มนี้ในวันที่ 7 ธันวำคม 2563 และมี 5 โรงเรียนที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมโครงกำร และขอยกเลิก

กำรเข้ำร่วมโครงกำร  

 

ครั้งที ่3 จัดที่จังหวัดขอนแก่น  

จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวำคม 2563 ณ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

จำกกำรอบรมคุณครูรอบจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโรงเรียนที่ไม่สะดวกจะเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 5 โรงเรียน 

ดังนั้นจึงได้ท ำกำรคัดเลือกโรงเรียนใหม่เข้ำมำทดแทนโรงเรียนที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 5 โรงเรียน ดังนี้  

1. โรงเรียนโนนสะอำดพิทยำสรรค์ (สพม. 20)   

2. โรงเรียนน ้ำโสมพิทยำคม (สพม. 20)  

3. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษำ (สพม. 20)  

4. โรงเรียนกู่แก้ววิทยำ (สพม. 20)  

5. โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษำ (สพม. 20)  
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โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยตำมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้  

ล าดับที่ โรงเรียน จ านวนคุณครูที่เข้าร่วมอบรม (คน) หมายเหตุ 

1 บ้ำนแดงน้อย 1  

2 บ้ำนหนองกุงสว่ำง 3  

3 ชุมแพชนูปถัมภ์ 1  

4 บ้ำนหนองไฮ-วังขอนยม 1  

5 บ้ำนโนนสะอำดห้วยบั้งทิ้ง 2  

6 บ้ำนโนนโก 1  

7 ชุมชนชุมแพ 1  

8 บ้ำนไผ่ 2  

9 โนนสะอำดพิทยำสรรค์ 2 โรงเรียนที่เพ่ิมมำใหม่ (อุดรธำนี) 

10 น ้ำโสมพิทยำคม 2 โรงเรียนที่เพ่ิมมำใหม่ (อุดรธำนี) 

11 หนองแสงวิทยศึกษำ 2 โรงเรียนที่เพ่ิมมำใหม่ (อุดรธำนี) 

12 กู่แก้ววิทยำ 2 โรงเรียนที่เพ่ิมมำใหม่ (อุดรธำนี) 

13 โพนสูงพัฒนศึกษำ 2 โรงเรียนที่เพ่ิมมำใหม่ (อุดรธำนี) 

รวม 22 - 

 จำกอบรมทั้งสำมครั้ง มีโรงเรียนและคุณครูที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงโรงเรียนเข้ำร่วมทั้งสิ้น 251 โรงเรียน 
และคุณครู 571 คน ดังแสดงรำยละเอียดในตำรำงที่ 14 
 

ครั้งที ่ จังหวัด จ านวนโรงเรียน 
จ านวนคุณครูที่เข้าร่วม

อบรม (คน) 

จ านวนศึกษานิเทศก์  

ที่เข้าร่วมอบรม (คน) 

ครั้งที่ 1 อุดรธำนี  99  269  11  

ครั้งที่ 2 ขอนแก่น  139  280  26  

ครั้งที่ 3 ขอนแก่น(เก็บตก)  13  22  1  

รวม  251   571  38   
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กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบก่อนเริ่มหลักสูตร  

คุณครูได้ด ำเนินกำรให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน และนัดหมำยทีมวิจัยให้เดินทำงไปรับเอกสำรก่อน

เรียน จำกนั้นทีมวิจัยได้แนะน ำวิธีกำรเข้ำระบบส ำหรับเริ่มเรียนหลักสูตร ในส่วนของผู้ปกครอง คุณครูได้มีกำรจัดท ำ

หนังสือเชิญผู้ปกครองและนัดหมำยทีมวิจัยตำมวันเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้ทีมวิจัยเดินทำงเข้ำไปเก็บข้อมูลแบบทดสอบ

ก่อนเรียนของผู้ปกครอง และแนะน ำกำรเข้ำระบบส ำหรับเริ่มเรียนหลักสูตร 

หลังจำกที ่ทีมวิจัยได้ร ับข้อมูลแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนและผู ้ปกครองเรียบร้อยแล้ว จึงน ำ

แบบทดสอบมำบันทึกและวิเครำะห์ข้อมูล หลังจำกนั้นเป็นขั้นตอนของคุณครูผู้ด ำเนินกำร ท ำกำรเริ่มบทเรียนตำม

หลักสูตรที่ได้รับ ดังนี้ 

 

กระบวนการเริ่มหลักสูตร 

หลักสูตรส าหรับกลุ่มนักเรียน 

บทเรียนหลักสูตรของนักเรียนมีทั้งหมด 3 หลักสูตรคือ “1. หลักสูตรค้นหำอำชีพ 2. หลักสูตรพัฒนำตนเอง 

และ 3. หลักสูตรพัฒนำตนเองและค้นหำอำชีพ” ซึ่งถูกด ำเนินกำรในกลุ่มทดลองที่ (1) - (6) โดยนักเรียนได้รับหนังสือ

เรียน ซึ่งภำยในมีบทเรียนทั้งหมด 8 บท โดยในแต่ละบทประกอบไปด้วย เนื้อหำบทเรียนตำมหลักสูตรบนสื่อวีดิทัศน์ 

แบบฝึกหัดระหว่ำงบทเรียน และแบบทดสอบท้ำยบทเรียน (Quiz) เพื่อวัดควำมเข้ำใจหลังจำกเรียนจบหลักสูตรในแต่

ละบทเรียน ดังนั้น นักเรียนต้องเข้ำเรียนและท ำกิจกรรมทุกครั้งให้เรียบร้อย 

1. ทีมวิจัยด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเรียนส ำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนตำมกลุ่มกำรทดลอง  

2. ทีมวิจัยด ำเนินกำรจัดส่งรำยละเอียดขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม Learn anywhere และรหัสผ่ำนส ำหรับ

เข้ำใช้งำนโปรแกรม เพ่ือเข้ำหลักสูตรให้กับทุกโรงเรียน 

3. ทีมวิจัยด ำเนินกำรแจ้งคุณครูให้เริ่มเข้ำเรียนหลักสูตร ภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของเดือนมกรำคม 2564 รวมไป

ถึงแจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงกำรเปิดบทเรียน เช่น กำรท ำแบบฝึกหัดระหว่ำงเรียน กำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

(Quiz) เป็นต้น โดยทีมวิจัยติดตำมกำรเข้ำเรียนหลักสูตรของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

4. ทีมวิจัยลงพื้นที่ เพื่อสังเกตกำรณ์กำรเข้ำสู่ระบบหลักสูตรของโรงเรียน และสอบถำมควำมก้ำวหน้ำของกำร

เข้ำหลักสูตร 

5. คุณครูด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรให้นักเรียนจนครบ 8 บทเรียน 
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หลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้ปกครองของเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ 

กำรเรียนหลักสูตรของผู้ปกครองมี 1 หลักสูตร คือหลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนำกำรลูก” ถูกด ำเนินกำรในกลุ่มกำร

ทดลอง (4) - (6) กำรเข้ำเรียนหลักสูตรของผู้ปกครอง มีทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 1 บท แต่เนื่องจำกผู้ปกครองบำงท่ำนไม่

สำมำรถเดินทำงมำโรงเรียนได้บ่อยครั้งและสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 อำจท ำให้กำรเข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่อเนื่อง 

ทีมวิจัยจึงได้เสนอทำงเลือกให้แก่คุณครูและผู้ปกครอง โดยแบ่งกำรเข้ำเรียนหลักสูตรเป็น 2 รูปแบบคือ 1. กำรเข้ำเรียน

หลักสูตร 5 ครั้ง และ 2. กำรเข้ำเรียนหลักสูตร 3 ครั้ง ซึ่งกำรเข้ำเรียนหลักสูตร 3 ครั้งนั้น คุณครูต้องเข้ำเรียนหลักสูตร 

2 บทต่อ 1 ครั้ง  

ผู้ปกครองได้รับหนังสือเรียน ซึ่งมีเนื้อหำทั้งหมด 5 บท แต่ละบทประกอบด้วย เนื้อหำบทเรียนตำมหลักสูตรบน

สื่อวีดิทัศน์ แบบฝึกหัดระหว่ำงเรียน และแบบทดสอบท้ำยบทเรียน (Quiz) เพ่ือวัดควำมเข้ำใจหลังจำกเรียนจบหลักสูตร

ในแต่ละบทเรียน ดังนั้น ผู้ปกครองต้องเข้ำเรียน และท ำกิจกรรมทุกครั้งให้เรียบร้อย 

1. ทีมวิจัยด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเรียนส ำหรับผู้ปกครองให้กับโรงเรียน เพื่อให้คุณครูผู้ด ำเนินกำรน ำไปมอบ

ให้กับผู้ปกครอง 

2. ทีมวิจัยด ำเนินกำรจัดส่งรำยละเอียดขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม Learn anywhere และรหัสผ่ำนส ำหรับ

เข้ำใช้งำนโปรแกรม เพ่ือเข้ำหลักสูตรให้กับทุกโรงเรียน 

3. กำรเรียนหลักสูตรส ำหรับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนยำกจนพิเศษ ครั้งที่ 1 ทีมวิจัยได้เป็นผู้ด ำเนินกำรเริ่ม

เข้ำเรียนหลักสูตรครั้งแรกให้กับผู้ปกครอง แต่ก่อนจะเปิดหลักสูตร ทีมวิจัยได้อธิบำยเงื่อนไขของกำรเข้ำร่วมหลักสูตร

ให้กับผู้ปกครอง เช่น กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Show up fee) และกำรให้รำงวัลพิเศษ (Reward) เป็นต้น หลังจำก

ผู้ปกครองเข้ำเรียนหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ทีมวิจัยพำผู้ปกครองท ำแบบทดสอบท้ำยบทเรียน (Quiz) โดยครั้งที่ 2 - 4 

คุณครูจะเป็นผู้ด ำเนินกำร  ซึ่งทีมวิจัยได้แนะน ำคุณครูเกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัติระหว่ำงกำรเข้ำเรียนหลักสูตร เช่น 

ควำมเร็วของสื่อวีดิทัศน์ กำรมอบหนังสือเรียนของผู้ปกครอง กำรท ำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ำยบทเรียน (Quiz) 

เป็นต้น เมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูจะนัดหมำยทีมวิจัยเพื่อมำพบปะผู้ปกครองเป็นครั้งสุดท้ำย 
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กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบหลังจบหลักสูตร  

หลังจำกที่คุณครูได้น ำนักเรียนเข้ำเรียนหลักสูตรครบทั้ง 8 ครั้งเรียบร้อยแล้ว ทีมวิจัยจัดส่งแบบทดสอบหลัง

เรียนให้กับโรงเรียน จำกนั้นคุณครูด ำเนินกำรให้นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียน และส่งเอกสำรทั้งหมดกลับมำยังทีม

วิจัย เพื่อที่ทีมวิจัยจะได้น ำแบบทดสอบทั้งหมดมำบันทึกและวิเครำะห์ข้อมูล ในส่วนของผู้ปกครอง ทีมวิจัยด ำเนินกำร

ลงพื้นที่ครั้งสุดท้ำยเพ่ือเก็บแบบทดสอบหลังเรียน และขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมด ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ 

 

กระบวนการหลังสิ้นสุดหลักสูตร 

1. ทีมวิจัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกโรงเรียนมำบันทึกและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลที่ทีมวิจัยได้มำนั้นเป็น

เพียงข้อมูลเชิงปริมำณ ดังนั้นทีมวิจัยจึงคิดว่ำควรมีกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  เพ่ือให้คุณครูผู้ด ำเนินกำร

จำกหลำกโรงเรียนได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย โดยทีมวิจัยได้สุ่มเลือกโรงเรียนที่มีระดับกำร

ท ำงำนในเกณฑ์ ดีมำก ดี ปำนกลำง และต ่ำ เป็นจ ำนวน 60 โรงเรียน และเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้ทีมวิจัย

ได้ปรับรูปแบบกำรประชุมเป็นออนไลน์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2564 หลังจำกสิ้นสุดกำรประชุมเรียบร้อย

แล้ว ทีมวิจัยสรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้ 

1. เนื้อหำและกำรเข้ำถึงหลักสูตร  

2. กำรวำงตำรำงกิจกรรมต่ำงๆ ให้เหมำะสม 

3. กำรนัดหมำยผู้ปกครองเพ่ือมำร่วมท ำกิจกรรม 

4. กำรประเมิน และกำรท ำแบบทดสอบ  
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ภาคผนวก ข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการและแนว

ทางการแก้ไข 
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ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการและแนวทางการแก้ไข 

ทีมวิจัยได้รวบรวมปัญหำเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนกำร รวมถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำระหว่ำงด ำเนินกำร ดังนี้ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการและแนวทางการแก้ไข 

ล าดับ กระบวนการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 

1) เริ ่มด ำเนินกำร

โครงกำรวิจัย 

 

คุณคร ูผ ู ้ เข ้ำร ่วมประช ุมอบรมกำร
ด ำเนินโครงกำรบำงท่ำนไม่ได ้เป็น
ผู ้ด  ำเนินกำรโดยตรง เนื ่องจำกถูก
มอบหมำยให้มำเข้ำร่วมอบรมเท่ำนั้น 
ท ำให้เมื่อเข้ำอบรมแล้วไปประสำนงำน
ก ั บค ุณคร ู ท ี ่ ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ในกำ ร
ด ำเนินงำนเกิดควำมผิดพลำด 

ก ำหนดคุณลักษณะของคุณครูที ่จะ

ร่วมด ำเนินโครงกำรวิจัยให้เหมำะสม 

เช่น นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4 

อำจมอบหมำยให้คุณครูประจ ำชั้นเป็น

ผู้ด ำเนินกำรเนื่องจำกนักเรียนเป็นเด็ก

เล็กจะต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ 

ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 

สำมำรถให ้ ค ุณคร ู แนะแนว เป็น

ผู้ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกชั่วโมงเรียน

หลักสูตรที ่โครงกำรวิจัยให้นักเรียน

เรียนมีเนื้อหำสอดคล้องกับวิชำแนะ

แนว ด ังน ั ้นเม ื ่อน ักเร ียนมีค  ำถำม

ระหว ่ำงเร ียน ค ุณคร ูแนะแนวจะ

สำมำรถให้ค ำตอบได้ดีท่ีสุด  

บำงโรงเรียนมีคุณครูน้อยกว่ำจ ำนวน
ห้องเรียน ท ำให้ขำดประสิทธิภำพใน
กำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษที่มี

จ  ำนวนห้องมำกกว่ำ 10 ห้องต่อชั้น

เรียน ทีมวิจัยคำดว่ำสำมำรถให้คุณครู

ลดจ ำนวนห้องเรียนลงครึ ่งหนึ ่งได้ 

เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ และ

ไม่เป็นภำระกับคุณครูมำกเกินไป 
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ล าดับ กระบวนการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
บำงโรงเร ียนไม่มำเข ้ำร ่วมประชุม
อบรมกำรด ำเนินโครงกำรได้ตำมวัน
และเวลำที่ก ำหนด 
 

ทีมวิจัยได้ม ีกำรด ำเนินกำรจัดกำร

ประชุมอบรมรอบเก็บตก ส ำหรับ 

โรงเรียนที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมอบรมตำม

วันและเวลำที่ก ำหนด 

บำงโรงเร ียนขอถอนตัวไม ่เข ้ำร ่วม
ด ำเนินโครงกำรวิจัย 

ทีมวิจัยได้น ำรำยชื่อโรงเรียนส ำรองที่

เตร ียมไว ้มำเข้ำร ่วมโครงกำรแทน

โรงเร ียนท ี ่ขอยกเล ิกไป และเชิญ

โรงเรียนส ำรองเข้ำร่วมกำรประชุม

อบรมรอบเก็บตก 

2) กระบวนกำร

เก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบทก

สอบก่อนเริ่ม

หลักสูตร  

 

ชุดเอกสำรแบบทดสอบก่อนเร ียน
ทั้งหมดถูกส่งไปไม่พร้อมกัน เนื่องจำก 
ทีมวิจัยได้มอบแบบส ำรวจพฤติกรรม
นักเรียน (RCT) ให้แก่คุณครูในวันที่
เข ้ำประช ุมอบรม เพื ่อให ้น ักเร ียน
สำมำรถท ำแบบทดสอบดังกล่ำวก่อน 
แต่มีบำงโรงเรียนที ่ไม่ได้ด ำเนินกำร
และเอกสำรสูญหำย ดังนั ้น เมื ่อทีม
วิจัยเดินทำงเข้ำไปรับเอกสำร ท ำให้
คุณครูไม่สำมำรถส่งเอกสำรส่วนนี้
ให้กับทีมวิจัยได้ เนื ่องจำกคุณครูยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร ส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรเริ่มเรียนหลักสูตร 

ควรจัดส่งชุดเอกสำรแบบทดสอบก่อน

เรียนทั้งหมดไปพร้อมกัน หรือทีมวิจัย

ต้องติดต่อประสำนงำนกับคุณครูอย่ำง

ต่อเนื่อง เพ่ือสอบถำมควำมคืบหน้ำ  

 

เนื่องจำกทีมวิจัยใช้แอพลิเคชัน Line 
ของโครงกำรว ิจ ัยเป ็นหลักในกำร
ประสำนงำนกับคุณครู ซึ่งส่วนใหญ่มัก
เกิดปัญหำขึ้นกับโรงเรียนขยำยโอกำส 
(มีนักเรียนชั ้น ป. 4 และม. 1) ที ่มี

ส ำหรับโรงเรียนขยำยโอกำส ทีมวิจัย

ต้องดูแลเป็นพิเศษ แจ้งให้คุณครูที่

ร ับผ ิดชอบท ุกท ่ำนเข ้ ำร ่วม  Line

โครงกำรวิจัย เพื่อควำมสะดวกในกำร

ติดต่อประสำนงำน หรือหำกคุณครูไม่
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ล าดับ กระบวนการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
คุณครูผู้ร่วมด ำเนินโครงกำรวิจัยแยก
ชั ้นเรียน และเกิดกรณีคุณครูไม่เข้ำ
ร่วม Line ครบทุกชั้น ท ำให้คุณครูที่
อยู ่ใน Line ต้องเป็นผู ้ประสำนงำน 
ส ่งผลให้เก ิดควำมล่ำช ้ำและควำม
ผิดพลำดในกำรประสำนงำน 

สะดวกติดต่อผ่ำนทำง Line ทีมวิจัย

จะขอเบอร์โทรศัพท์คุณครูเพื่อติดต่อ

ประสำนงำนแทน 

  แบบทดสอบมีบำงค ำถำมไม่เหมำะ
ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 
4 เนื่องจำกพัฒนำกำรของนักเรียนบำง
คนล่ำช ้ำ ท ำให้ย ังอ่ำนไม่ออกและ
เขียนไม่ได้ จึงเกิดควำมยำกล ำบำกใน
กำรเก็บข้อมูล 

ทีมวิจัยอำจต้องปรับแบบทดสอบให้

เ ห ม ำ ะส  ำ ห ร ั บ น ั ก เ ร ี ย น ร ะ ดั บ

ประถมศึกษำปีที่ 4 มำกขึ้น 

3) กระบวนกำร

เริ่มหลักสูตร 

 

เนื ้อหำในหลักสูตรอำจยังไม่เหมำะ
ส ำหรับนักเรียนเท่ำที่ควร เช่น เนื้อหำ
ยำกเกินไป ควำมยำวของหลักสูตรใน
แต่ละชั่วโมงเรียน และรูปแบบกำรใช้
ภำษำในสื่อกำรเรียนกำรสอน  

น ำข้อเสนอแนะจำกคุณครูมำแจ้งให้

ผู ้ผลิตหลักสูตรน ำไปปรับปรุงให ้มี

ควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น 

 

กำรเข้ำโปรแกรมหลักสูตร ต้องเข้ำ
ผ่ำนแอพลิเคชัน Learn Anywhere  
ซึ ่งจ ำเป็นต้องใช้สัญญำอินเทอร์เน็ต 
ท ำให้บำงโรงเรียนที ่อยู ่ห่ำงไกลเกิด
ปัญหำในกำรเข้ำระบบ  

 ในอนำคต ทีมวิจัยต้องปรึกษำหำรือ

กับผ ู ้ผล ิตหลักส ูตร เพื ่อปร ับปรุง

หลักสูตรให้เหมำะสมกับนักเรียนมำก

ยิ่งขึ้น และกำรเข้ำหลักสูตรในรูปแบบ

ออฟไลน์ 

เนื ่องจำกกำรท ำว ิจ ัยใช ้ระยะเวลำ
ยำวนำน ท ำให้คุณครูที่ร่วมด ำเนินกำร
บำงท่ำนได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน
อื ่น หรือได้ร ับกำรโยกย้ำยเปลี ่ยน
ต ำแหน่งใหม่ จึงจ ำเป็นต้องเปลี ่ยน
คุณครูด ำเนินกำรใหม่ ส่งผลท ำให้กำร

 ทีมว ิจ ัยให้ข ้อมูลโครงกำรวิจ ัยกับ

คุณครูคนใหม่ที่จะเข้ำมำด ำเนินกำร 

และอำจต้องแจ้งโรงเรียนไว้เบื้องต้น 

เพื ่อให้โรงเรียนจัดสรรคุณครูมำท ำ

หน้ำที่แทนหำกเกิดเหตุดังกล่ำว 
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ล าดับ กระบวนการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
ด ำเนินงำนยำกขึ้น เนื่องจำกคุณครูที่
เข ้ำมำร ับผ ิดชอบคนใหม่ไม ่เข ้ำใจ
กระบวนกำรกำรด ำเนินงำน 

 

 

                      

 คุณครูมีภำระงำนที่ต้องรับผิดชอบ
ภำยในโรงเรียนเป็นจ ำนวนมำก กำร
เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยจึงส่งผลกระทบ
ต่อกำรท ำงำนหลักของคุณครู ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินโครงกำรวิจัยได้ตำม
ก ำหนด 

ทีมวิจัยได้เสนอแนะให้คุณครูใช้ชั่วโมง

เรียนอื่นๆ นอกจำกวิชำแนะแนว เช่น 

วิชำพละ วิชำชุมนุม วิชำลูกเสือยุวะ

กำชำด หรืออำจใช้เวลำหลังเลิกเรียน 

วันหยุดสุดสัปดำห์ หรือวันเวลำตำมที่

คุณครูสำมำรถนัดหมำยกับนักเรียนใน

กำรท ำกิจกรรมได้  

นักเรียนขำดเรียนในวันที ่คุณครูจัด
กิจกรรม 
 

หำกคุณครูมีเวลำ คุณครูสำมำรถเปิด

หลักสูตรย้อนหลังให้กับนักเรียนที่ขำด

เรียนได้ 

นักเรียนบำงคนเป็นเด็กพิเศษ ท ำให้ไม่
สำมำรถท  ำก ิจกรรมต ่ำงๆได ้ตำม
ก ำหนด เช่น นักเรียนออทิสติก 

แนะน ำให้คุณครูดูแลนักเรียนกลุ่มเด็ก

พิเศษให้ท ำกิจกรรมเท่ำที ่น ักเร ียน

สำมำรถท ำได ้

4) กระบวนกำร

เก็บรวบรวม

ข้อมูล

แบบทดสอบ

หลังจบหลักสูตร 

แบบสอบถำมหลังเร ียนมีค  ำถำมที่
ซ ้ำซ้อนกับแบบทดสอบก่อนเรียน เช่น
ส่วนของข้อมูลส่วนตัว 

ในอนำคต ทีมวิจัยน ำข้อเสนอแนะที่ได้

จำกคุณครูมำปรับปรุงแบบทดสอบให้

เหมำะสมกับนักเรียนมำกยิ่งขึ้น 

เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโค
วิด-19 ระรอกที่ 3 ส่งผลให้คุณครูบำง
ท ่ำนไม ่สำมำรถเด ินทำงเข ้ำ ไปยั ง
โรงเรียนได้ ท ำให้ไม่สำมำรถส่งเอกสำร
แบบทดสอบหลังเรียนให้ทีมวิจัยได้
หรือส่งให้ล่ำช้ำ และบำงโรงเรียนไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จตำมที่

ท ีมว ิจ ัยเข ้ำใจและยอมร ับสภำพ

สถำนกำรณ์ที่ไม่อำจควบคุมได้ ทั้งนี้ 

ทีมวิจัยท ำเต็มควำมสำมำรถในกำร

เก็บเอกสำร และได ้ร ับเอกสำรมำ

พอสมควรในกำรที่จะท ำกำรวิเครำะห์ 
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ล าดับ กระบวนการ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข 
ทีมวิจัยก ำหนด ส่งผลให้เก็บข้อมูลหลัง
เรียนได้ไม่ครบตำมจ ำนวนที่คำดกำรณ์
ไว้ 

 
 

5) กระบวนกำร

หลังจำกสิ้นสุด

หลักสูตร 

 

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย เป็นกำร
ประชุมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม ZOOM 
ซึ่งคุณครูบำงท่ำนไม่กล้ำแสดงควำม
คิดเห็นมำกนัก ส่งผลให้ทีมวิจัยไม่ได้
รับข้อมูลจำกคุณครูเท่ำท่ีควร 

ทีมวิจัยติดต่อไปยังคุณครูอีกครั้งเพ่ือ 

สอบถำมควำมคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
บันทึกข้อความถึงโรงเรียนและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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บันทึกข้อความถึงโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตัวอย่างหนังสือถึง ศึกษาธิการ  
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานโครงการวิจัย และประชาสัมพันธ์ 
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ตัวอย่างหนังสือถึง ศึกษาธิการ  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นที่ปรึกษาและร่วมด าเนินการโครงการ 
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ตัวอย่างหนังสือถึง ศึกษาธิการ  
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมคุณครู เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติ 
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 ตัวอย่างหนังสือถึง โรงเรียนเก็บแบบสอบถาม 
 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (ระยะที่ 2) 
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ตัวอย่างหนังสือถึง โรงเรียนในโครงการท าการทดลองภาคสนาม RCT  
เรื่อง ขอเชิญเรียนเข้าร่วมประชุมค าชี้แจง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ส าหรับคุณครู 
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ตัวอย่างหนังสือถึง โรงเรียนในโครงการท าการทดลองภาคสนาม RCT  
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบสอบถามในโรงเรียนเก็บแบบสอบถาม 

(ในกลุ่มโรงเรียน 8 จังหวัด) 
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แบบสอบถาม ในโรงเรียนเก็บแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย  
- กลุ่มนักเรียน ชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 
- กลุ่มนักเรียน ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 
- กลุ่มผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมเก็บแบบสอบถาม 
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รายช่ือโรงเรียนเข้าร่วมเก็บแบบสอบถาม 
ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด ดังนี้  จ ำนวนรวม 117 โรงเรียน 

(1) ขอนแก่น (2) เชียงใหม ่ (3) ชลบุรี (4) นครปฐม 

บ้ำนโคกแปะ ศรีจอมทอง วัดรำษฎร์สโมสร วัดธรรมศำลำ 
ชุมชนบ้ำนท่ำพระ บ้ำนสบเต๊ียะ ชุมชนวัดหนองรี วัดพระปฐมเจดีย์ 
ชุมชนดูนสำด บ้ำนหนองเขียว วัดตโปทำรำม บ้ำนหนองปำกโลง 
บ้ำนท่ำลำดค ำตำนำ บ้ำนหนองไคร้ บ้ำนห้วยกุ่ม วัดเกำะวังไทร 
บ้ำนโนนสว่ำงหนองตะนำ วัดเวฬุวัน อนุบำลบ้ำนเตำถ่ำน วัดบ่อน ้ำจืด 
ชุมชนบ้ำนชนบท วัฒโนทัยพำยัพ อนุบำลหนองใหญ่ วัดหนองศำลำ 

บ้ำนภูเหล็ก (5) นครศรีธรรมรำช บ้ำนทับร้ำง วัดทะเลบก 

บ้ำนไผ่ประถมศึกษำ บ้ำนคลองดิน ทุ่งศุขลำพิทยำ(กรุงไทยอนุเครำะห์) วัดกลำงบำงแก้ว 
บ้ำนไผ่แสงทองประชำสรรค์ วัดท่ำแพ บึงศรีรำชำพิทยำคม วัดท่ำต ำหนัก 

บ้ำนหนองแวงมน วัดมุขธำรำ (6) นนทบุรี วัดบำงหลวง 

บ้ำนโจดหนองแกหนองสิม บ้ำนคันธง ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนรำษฎร์บ ำรุง) วัดโพธ์ิ 
บ้ำนโสกนกเต็น วัดหำดสูง ทำนสัมฤทธิ์วิทยำ บ้ำนกระทุ้มล้ม 
บ้ำนหนองบัวทวิคำมบ ำรุง บ้ำนชะอวด ชุมชนวัดไทรน้อย ศรีวิชัยวิทยำ 
บ้ำนหนองแวงท่ำวัด บ้ำนกุมแป รุ่งเรืองวิทยำ ก ำแพงแสนวิทยำ 
บ้ำนหนองไผ่ดุสิตประชำสรรค์ รำชประชำนุเครำะห์ 8 สำมัคคีวิทยำ(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
บ้ำนโคกกลำงหนองไหลพิทยำสรรพ์ บ้ำนในถุ้ง วัดปรมัยยิกำวำส(แสนสวัสดิ์วิทยำคำร) ศำลำตึกวิทยำ 
บ้ำนศรีสุขส ำรำญ บ้ำนท่ำสูง รัตนำธิเบศร์ วัดไร่ขิงวิทยำ 

กัลยำณวัตร บ้ำนทุ่งเกรำะ วัดเขมำภิรตำรำม (7) อุดรธำนี 

เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรขอนแก่น วัดสุวรรณโฆษิต สตรีนนทบุรี บ้ำนหมำกแข้ง 
สำวะถีพิทยำสรรพ์ บ้ำนห้วยหำร บดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ชุมชนโนนสูง 
ขำมแก่นนคร วัดประทุมทำยกำรำม เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำนนทบุรี บ้ำนสีออสว่ำงรำษฎร์สำมัคคี 

ขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) บ้ำนบำงฉำง (8) สุรำษฎร์ธำนี บ้ำนท่ำโสม 

หนองเรือวิทยำ วัดสุชน นิคมสร้ำงตนเอง อนุบำลศรีสุทโธ 
ชุมแพศึกษำ บ้ำนหน้ำศำล วัดบำงใบไม้ บ้ำนเม็ก 
ชุมแพวิทยำยน ชุมชนวัดเกำะเพชร วัดกำญจนำรำม อนุบำลเพ็ญประชำนุกูล 
น ้ำพองศึกษำ วัดล ำนำว บ้ำนบำงส ำโรง อนุบำลหนองวัวซอ 
ศรีกระนวนวิทยำคม วัดจันดี   อนุบำลบ้ำนเพียมิตรภำพท่ี 138 
บ้ำนไผ่ โยธินบ ำรุง   อนุบำลวังสำมหมอ 
พล สตรีปำกพนัง   กุดจับประชำสรรค์ 
บ้ำนแฮดศึกษำ หัวไทรบ ำรุงรำษฎร์   หนองหำนวิทยำ 
  ทำงพูนวิทยำคำร   บ้ำนดุงวิทยำ 
      เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร อุดรธำนี 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อโรงเรียน โรงเรียนในโครงการท าการทดลอง

ภาคสนาม RCT 
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รายช่ือโรงเรียน โรงเรียนในโครงการท าการทดลองภาคสนาม RCT 
ประกอบไปด้วย 3 จังหวัด  
1. จังหวัดขอนแก่น จ านวน 135 โรงเรียน 

(1) ขอนแก่น  

บ้ำนเหล่ำนกชุมวิทยำสรรค์ บ้ำนไผ่แสงทองประชำสรรค์ บ้ำนเสียวโคกกลำง หนองแสงวิทยำสรรค์ 
บ้ำนซ ำจำนเนินทอง บ้ำนป่ำง้ิวหนองฮี โคกสูงใหญ่วิทยำ บ้ำนโนนสะอำดห้วยบั้งทิง 
บ้ำนทองหลำง บ้ำนกุดเชือก บ้ำนค ำไฮผักแว่น นำหนองทุ่มวิทยำคม 
บ้ำนสงเปือยฮ่องเด่ือ ชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้ำนสระกุด โนนอุดมสะอำดวิทยำ 
บ้ำนแดงน้อย บ้ำนป่ำปอ บ้ำนทรำยมูล นำหวำ้นำเจริญ 
บ้ำนหนองหลุบ วัดจันทร์ประสิทธิ ์ ชุมชนดูนสำด ชุมชนบ้ำนวังเพิ่ม 
บ้ำนหนองแสงโคกน้อย บ้ำนละวำ้ บ้ำนศรีสุขส ำรำญ อ่ำงทองวิทยำคม 
บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ บ้ำนดงเค็ง บ้ำนหนองโก บ้ำนกง(ประชำนกุูล) 
หนองตูมหนองงูเหลือม บ้ำนทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย อนุบำลอุบลรัตน ์ บ้ำนฟ้ำเหลื่อม 
บ้ำนหนองแวงบวรวิทย ์ บ้ำนหนองคลองดอนแดง บ้ำนวังโพน บ้ำนหนองไผ่ดุสิตประชำสรรค์ 
บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) วัดอัมพร(คุรุรำษฎร์รังสรรค์) บ้ำนส ำโรง บ้ำนโนนโก 
บ้ำนโกทำ ชุมชนบ้ำนห้วยค้อมิตรภำพที่ 206 ชุมแพชนูปถัมภ ์ บ้ำนหนองตำไก้พิทยำ 
บ้ำนหนองหญำ้แพรกทำ่แร ่ บ้ำนโจดหนองแกหนองสิม หนองกุงพิทยำคม บ้ำนซ ำจ ำปำ 
บ้ำนหินลำดวังตอ บ้ำนหนองบัวทวิคำมบ ำรุง หนองกุงเซินหนองโนพัฒนำ โนนสะอำดพิทยำ 
พระคือหนองโพธิ์วิทยำ บ้ำนหนองกุงโนนทัน บ้ำนหนองปลำซิว บ้ำนดอนแขม 
บ้ำนม่วงโป ้ บ้ำนหนองกุงสวำ่ง บ้ำนผำขำม ชุมชนชุมแพ 
บ้ำนสำวะถี(สำวัตถีรำษฎร์รังสฤษฎิ์) บ้ำนโสกนกเต็น บ้ำนหนองผือรำษฎร์ประสิทธิ ์ หนองไผ่พิทยำคม 
ชุมชนบ้ำนท่ำพระ บ้ำนหนองอรุณ บ้ำนสัมพันธ ์ หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยำ 
บ้ำนโคกสีวิทยำเสริม บ้ำนหัวนำค ำ บ้ำนหนองเขียดมิตรภำพที่ 205 บ้ำนบุ่งเม่นหนองดู่ 
บ้ำนสะอำด ชุมชนหนองกุงวิทยำ บ้ำนใหม่โสกส้มกบ บ้ำนหวำ้ 
บ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม บ้ำนโคกใหญ ่ บ้ำนเม็ง บ้ำนห้วยอรุณหินลำด 
บ้ำนเหล่ำนำด ี พระธำตุขำมแก่น บ้ำนหัวนำจระเข้หนองแปน บ้ำนยำงค ำ 
บ้ำนหนองกุงวิทยำคำร บ้ำนค ำบอนคุรุรำษฎร์บ ำรุง วังหูกวำงรำษฎร์ผดุงวิทย ์ ขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) 
บ้ำนแดงใหญ่(รำษฎร์คุรุวิทยำคำร) กู่สว่ำงสำมัคคี บ้ำนซ ำยำง น ้ำพองศึกษำ 
บ้ำนม่วง ห้วยยำงวิทยำสรรพ ์ บ้ำนขมิ้นโนนหวันำ บ้ำนไผ่ 
บ้ำนดอนบม ชุมชนกระนวน โคกกลำงโนนคูณโนนศิลำ หนองตำไก้ศึกษำ 
บ้ำนเป็ด(ท่ำบึงประชำสงเครำะห์) บ้ำนโสกเส้ียวแสนสุข บ้ำนหนองแวงภูเขำ จระเข้วิทยำยน 
หนองไผ่มอดินแดง บ้ำนสองคอนศิริคุรุรำษฎร์ ชุมชนโนนหันวันคร ู จตุรมิตรวิทยำคำร 
บ้ำนหนองตับเต่ำ บ้ำนพระบำทท่ำเรือ ไตรคำมวิทยำสรรค์ เวียงนครวิทยำคม 
บ้ำนภูเหล็ก บ้ำนขุนด่ำน บ้ำนโคกปำ่กุง หนองเรือวิทยำ 
บ้ำนไผ่ประถมศึกษำ หนองโนวิทยำคำร บ้ำนหนองไฮ-วังขอนยม อุบลรัตน์พิทยำคม 
ประเสริฐแก้วอุทิศ ชุมชนบ้ำนบัวใหญ ่ บ้ำนสว่ำงดอนชำ้ง ศรีหนองกำววิทยำ 
ชุมแพวิทยำยน นำจำนศึกษำ กุดขอนแก่นวิทยำคม หนองสองห้องวิทยำ 
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
ขอนแก่น 

บ้ำนลำนวิทยำคม หนองขำมพิทยำคม   
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2. จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนรวม 111 โรงเรียน 
(2) อุดรธานี  ( 105 โรงเรยีน) 

บ้ำนเล่ือม บ้ำนตำด พัฒนำศรีผดุงอุดมวิทย ์ นิคมสงเครำะห์วิทยำ 
บ้ำนหนองบัว บ้ำนโคกลำด บ้ำนทุ่งใหญ่ อุดรธรรมำนุสรณ์ 
บ้ำนนำค ำหลวง บ้ำนเชียงยืน บ้ำนม่วง ดงเย็นพิทยำคำร                    
นองส ำโรงวิทยำ บ้ำนเชียงหวำงสร้ำงลำน บ้ำนอ้อมกอ"ประชำสำมัคคี" บ้ำนดุงวิทยำ 
บ้ำนหนองหลอด บ้ำนโนนหวำย บ้ำนโนนสะอำด โนนสะอำดพิทยำสรรค์ 
บ้ำนหนองแสนตอโนนสรำ้งค ำ บ้ำนปะโค บ้ำนโนนชัยศิลป ์ น ้ำโสมพิทยำคม 
บ้ำนม่วงสว่ำงสำมัคคี ดงเมือง(ดงเมืองวิทยำ) บ้ำนนำชุมแสง หนองแสงวิทยศึกษำ 
ชุมชนสำมพร้ำว บ้ำนกุดยำง อนุบำลบ้ำนผอืพิทยำภูม ิ กู่แกว้วิทยำ 
บ้ำนชัยพรมิตรภำพที่ 67 บ้ำนสี่แจ บ้ำนสะคุวิทยำ โพนสูงพัฒนศึกษำ 

บ้ำนหนองต ุ บ้ำนนำนกชุมนำชุมพร บ้ำนข้ำวสำร (3) กาฬสินธุ์ (6 โรงเรยีน ) 

บ้ำนค ำกลิ้ง อนุบำลกุมภวำป ี บ้ำนเท่ือม ธนบุรีโคกสีหนองเต่ำวิทยำยน 
อนุบำลเพ็ญประชำนุกูล ผำสุกประชำนกุูล อุดรวัฒนำนุสรณ์ ปำกน ้ำรำษฎร์บ ำรุง 
บ้ำนหนองบ่อ ชุมชนวัดป่ำทรงธรรม นิคมสร้ำงตนเองห้วยหลวง 2 พิพัฒน์รำษฎร์บ ำรุง 
บ้ำนหนองแวงฮีค ำหมำกคูณ บ้ำนหนองกุงทับม้ำ ดอนตำลดงบังวิทยำ ร่องค ำ 
บ้ำนหนองบัวบำน บ้ำนค ำยำง ชุมชนบ้ำนสร้ำงแป้น ดอนไทรงำมพิทยำคม 
ชุมชนโนนสูง บ้ำนบุ่งหมำกลำน อนุบำลบ้ำนเพยีมิตรภำพที่ 138 กมลำไสย 
สุมเส้ำวิทยำ บ้ำนสวนหมอ่น กลำงใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ ์   
บ้ำนนำพู ่ บ้ำนนำตำดนำโปร่ง บ้ำนสร้ำงก่อ   
บ้ำนดงยำงนำรำยณ์ บ้ำนห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีรำษฏร์บ ำรุง' บ้ำนธำตปุระชำนุกูล   
บ้ำนหนองขำม(ค่ำยเสนีย์อปุถัมภ์) บ้ำนสงเปลือยดงสำมสิบ โนนธำตุนำอ้ำยใหญ่วิทยำ   
หนองไฮวิทยำ บ้ำนหนองหญำ้ไซ บ้ำนหนองแวง   
บ้ำนดงยำงวังโตนวิทยำ อนุบำลวังสำมหมอ ชุมชนบ้ำนทุ่งตำลเลียน   
จอมตำลโนนดู่โนนส ำรำญ บ้ำนไทยสมพร ชุมชนบ้ำนแวง   
ชุมชนกุดหมำกไฟ บ้ำนนำจำน บ้ำนสำครพัฒนำ    
บ้ำนหมำกหญ้ำ บ้ำนช้ำง กุดจับประชำสรรค์   
บ้ำนหมำกแข้ง อนุบำลศรีสุทโธ อุดรธำนีพิทยำคม   
นิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ 3 บ้ำนนำค ำพรสันต ิ เพ็ญพิทยำคม   
ชุมชนนำกวำ้งพัฒนศึกษำ ชุมชนค ำตำนำหนองกุง หนองวัวซอพิทยำคม   
บ้ำนถิ่นสุขำวิทยำ บ้ำนตูม ทุ่งฝนวิทยำคำร   
บ้ำนหนองนำไฮโนนสะอำด บ้ำนโพธิ์เหล่ำวิชำค ำสีดำ สำมพร้ำววิทยำ   
บ้ำนหนองนกเขยีนโพนทัน ชุมชนวังทอง ทุ่งฝนพัฒนศึกษำ   
บ้ำนหนองแซงสร้อย บ้ำนวังคำงฮูง อุดรพิชัยรักษ์พิทยำ   

 
 
 
 



127 
 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
การจัดประชมุกลุ่มย่อย (Focus group)  
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การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
1. รายชื่อโรงเรียน แบ่งออก 2 วัน วันละ 2 รอบ โดยจัดทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564   

• รอบเช้ำ (เวลำ 09.00 – 12.00 น.) 

ล าดับ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 

1 บ้ำนโคกใหญ่ บัวเงิน น ้ำพอง ขอนแก่น 1 

2 บ้ำนหัวนำค ำ หัวนำค ำ กระนวน ขอนแก่น 1 

3 บ้ำนหนองหลุบ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2 

4 บ้ำนไผ่ประถมศึกษำ ในเมือง บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 2 

5 บ้ำนสัมพันธ์ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 2 

6 บ้ำนใหม่โสกส้มกบ บ้ำนใหม่ สีชมพู ขอนแก่น 2 

7 บ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) บ้ำนทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3 

8 ชุมชนบ้ำนห้วยค้อมิตรภำพที่ 206 หนองแวงนำงเบ้ำ พล ขอนแก่น 3 

9 บ้ำนขมิ้นโนนหัวนำ ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 3 

10 อนุบำลเพ็ญประชำนุกูล เพ็ญ เพ็ญ อุดรธำนี 3 

11 บ้ำนสี่แจ ผำสุก กุมภวำปี อุดรธำนี 2 

12 อุดรธำนีพิทยำคม กุดสระ เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 2 

13 บ้ำนกุดกว้ำงประชำสรรค์ เมืองเก่ำ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2 

 

• รอบบ่ำย (เวลำ 13.00 – 16.00 น.) 

ล าดับ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 

1 บ้ำนหัวนำจระเข้หนองแปน จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 2 

2 บ้ำนขุนด่ำน บ้ำนดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 3 

3 บ้ำนซ ำยำง ซ ำยำง สีชมพู ขอนแก่น 3 

4 บ้ำนหนองแสนตอโนนสร้ำงค ำ สุมเส้ำ เพ็ญ อุดรธำนี 1 
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ล าดับ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 

5 บ้ำนนำค ำหลวง นำข่ำ เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 1 

6 บ้ำนหนองตุ หมำกแข้ง เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 3 

7 บ้ำนนำจำน โพนสูง บ้ำนดุง อุดรธำนี 1 

8 น ้ำพองศึกษำ วังชัย น ้ำพอง ขอนแก่น 1 

9 เวียงนครวิทยำคม หนองกุงธนสำร ภูเวียง ขอนแก่น 3 

10 บ้ำนเลื่อม บ้ำนเลื่อม เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 1 

11 เพ็ญพิทยำคม เพ็ญ เพ็ญ อุดรธำนี 2 

 
2. วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 

• รอบเช้ำ (เวลำ 09.00 – 12.00 น.) 

ล าดับ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 

1 บ้ำนหนองหญ้ำแพรกท่ำแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4 

2 โคกสูงใหญ่วิทยำ โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 4 

3 ชุมชนบ้ำนบัวใหญ่ บัวใหญ่ น ้ำพอง ขอนแก่น 4 

4 หนองแสงวิทยำสรรค์ บ้ำนผือ หนองเรือ ขอนแก่น 4 

5 บ้ำนกง(ประชำนุกูล) บ้ำนกง หนองเรือ ขอนแก่น 5 

6 กุดขอนแก่นวิทยำคม กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น 6 

7 บ้ำนหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวำง เพ็ญ อุดรธำนี 6 

8 หนองไฮวิทยำ หนองไฮ เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 5 

9 นิคมสร้ำงตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอำด เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 6 

10 บ้ำนสวนหม่อน เชียงแหว กุมภวำปี อุดรธำนี 5 

11 พัฒนำศรีผดุงอุดมวิทย์ ศรีสุทโธ บ้ำนดุง อุดรธำนี 5 

12 บ้ำนธำตุประชำนุกูล หำยโศก บ้ำนผือ อุดรธำนี 5 

13 ทุ่งฝนพัฒนศึกษำ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธำนี 4 
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ล าดับ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 

14 กู่แก้ววิทยำ บ้ำนจีต กู่แก้ว อุดรธำนี 5 

15 ดอนไทรงำมพิทยำคม โพนงำม กมลำไสย กำฬสินธุ์ 4 

 

• รอบบ่ำย (เวลำ 13.00 – 16.00 น.) 

ล าดับ โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มการทดลอง 

1 บ้ำนหินลำดวังตอ บ้ำนค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4 

2 หนองโนวิทยำคำร หนองโน กระนวน ขอนแก่น 4 

3 ไตรคำมวิทยำสรรค์ สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 4 

4 หนองเรือวิทยำ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 4 

5 บ้ำนป่ำงิ้วหนองฮี หินตั้ง บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 5 

6 บ้ำนสระกุด ม่วงหวำน น ้ำพอง ขอนแก่น 5 

7 ชุมชนบ้ำนไผ่ยิ่งยงอุทิศ บ้ำนไผ่ บ้ำนไผ่ ขอนแก่น 6 

8 บ้ำนหนองโก หนองโก กระนวน ขอนแก่น 6 

9 บ้ำนดงยำงนำรำยณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธำนี 4 

10 ชุมชนบ้ำนทุ่งตำลเลียน ตำลเลียน กุดจับ อุดรธำนี 6 

11 สำมพร้ำววิทยำ สำมพร้ำว เมืองอุดรธำนี อุดรธำนี 4 

12 ปำกน ้ำรำษฎร์บ ำรุง กมลำไสย กมลำไสย กำฬสินธุ์ 5 

13 พระคือหนองโพธิ์วิทยำ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4 

14 บ้ำนหนองกุงสว่ำง หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 4 

15 บ้ำนศรีสุขส ำรำญ ศรีสุขส ำรำญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 6 

16 ชุมแพวิทยำยน ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 6 

17 บ้ำนหนองกุงทับม้ำ หนองกุงทับม้ำ วังสำมหมอ อุดรธำนี 4 
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2. สื่อบันทึกการจัดประชุมกลุ่มย่อย ผ่านโปรแกรม Zoom 
วันประชุม เวลา สื่อบันทึกวิดีโอ 

5 สิงหำคม 2564 

เช้ำ : 09.00-12.00 น. 

 

บ่ำย : 13.00-16.00 น. 

 

6 สิงหำคม 2564 

เช้ำ : 09.00-12.00 น. 

 

บ่ำย : 09.00-12.00 น. 
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3. ภาพบรรยากาศ การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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ภาคผนวก ด 
แบบประเมนิจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) 
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ภาคผนวก ต 
แบบส ารวจความคิดเห็นชุดย่อ 

ส าหรับโครงการ RCT 
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1. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นชุดย่อ ส ำหรับโครงกำร RCT (ชุดส ำหรับนักเรียน) 
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2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นชุดย่อ ส ำหรับโครงกำร RCT (ชุดส ำหรับผู้ปกครอง) 
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145 
 

145 

 

3. แบบส ำรวจกำรใช้เงินรำงวัลที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร (ชุดผู้ปกครอง) 
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ภาคผนวก ถ 
ข้อสอบวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 

(ก่อนเรียน)  
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1. ข้อสอบวิชำภำษำไทย ระดับประถมศึกษำที่ 4 
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2. ข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำที่ 4   
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3. ข้อสอบวิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำท่ี 1 
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4. ข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำที่ 4 
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ภาคผนวก ธ 
ข้อสอบวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 

(หลังเรียน)  
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1. ข้อสอบวิชำภำษำไทย ระดับประถมศึกษำที่ 4 
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2. ข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำที่ 4   
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3. ข้อสอบวิชำภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำท่ี 1 
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4. ข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำที่ 4 
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ภาคผนวก น 
กระดาษค าตอบ 
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ภาคผนวก ป 
ผลการประมาณค่าคะแนนสอบของนกัเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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1. ผลกำรประมำณค่ำคะแนนสอบรวม ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4  
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2. ผลกำรประมำณค่ำคะแนนสอบวิชำภำษำไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4  
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3. ผลกำรประมำณค่ำคะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4  
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4. ผลกำรประมำณค่ำคะแนนรวม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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5. ผลกำรประมำณค่ำคะแนนสอบวิชำภำษำไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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6. ผลกำรประมำณค่ำคะแนนสอบวิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 
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ภาคผนวก ผ 
ภาพการด าเนินการทดลองภาคสนาม RCT 
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รวมรูปภาพ การลงพ้ืนที่การทดลองภาคสนามโรงเรียนในโครงการ 3 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธำนี และกำฬสินธุ์ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 


