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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 และเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงสํารวจ จํานวน 500 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ  เชิงยืนยัน 
จํานวน 500 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 – 3 และนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามคุณลักษณะของครูภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ฉบับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีหมุนแกน
องค์ประกอบแบบต้ังฉากมีค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ จํานวน 50 ข้อ อยู่ระหว่าง  4.811 - 13.016 และมี
ค่าความเช่ือมั่น 0.9854  2) แบบสอบถามคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ฉบับวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ จํานวน 32 ข้อ อยู่ระหว่าง 4.447 - 11.000 และมีค่า
ความเช่ือมั่น 0.9798  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของคุณลักษณะครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ได้จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ ด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา    
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านบุคลิกภาพที่ดี ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสรรค์ และด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน 2) ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 257.24 ค่า p เท่ากับ 0.99711 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 
0.796 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97     
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
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เศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0097 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 โดยค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.05 - 
0.88 ซึ่งองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีนํ้าหนักความสําคัญมากสุด  
 
คําสําคญั: คุณลักษณะ ครภูาษาไทย ศตวรรษที่ 21 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study characteristics of the 21st 

century of Thai language teachers and 2) analyze factor of characteristics of the 21st 
century of Thai language teachers according to hypothesis model with empirical data.   
            The sample used in this study consists of the sample was used for data 
were analyzed by means of exploratory factor of 500 people, samples used for 
confirmatory factor analysis of 500 people which consists of teachers group who 
teaching Thai language at Under the office of Phetchabun primary Educational Service 
Area Office 1-3 in academic year 2015 and regular students who study in the Faculty 
of Education in Thai language subjects in academic year 2015 for the 3rd year and 4th 
year at Phetchabun Rajabhat University which selected by Multi-stage random 
sampling 

 The instrument used to collect data was 1) Characteristics of the 21st century of  
Thai language teacher questionnaires, and data were analyzed by means of exploratory 
factor analysis with orthogonal rotation method.  There is the item number 50 is 
discrimination between 4.811 to 13.016, and is  reliability 0.9854 2) Characteristics of 
the 21st century of Thai language teacher questionnaires,  the data were analyzed by 
means of confirmatory factor analysis. There is the 32 items, discrimination is between 
4.447 to 11.000 and is reliability 0.9798 
  The result found that:  

1. The exploratory factor analysis showed that there were 6 factors in  
characteristics of the 21st century of Thai language teacher are: 1) leadership in 
educational development,  2) the talent to use media technology to develop 
innovative educational excellence,  3) good personal,  4) the ethics,  5) the creative 
learning and  
teaching and 6) knowledge skills in development self and work .   
        2. The results of second order confirmatory factor analysis of model 
in the characteristics of the 21st  century of Thai language teacher were found that 
model was fitted with empirical data,  with chi-square goodness of fit test at 257.24 with 
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0.796 chi-Square/degrees of freedom; p-value = 0.99711; Goodness of Fit Index (GFI) = 
0.97; Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95; Standardized Root Mean Square 
Residual (SRMR) = 0.0097; Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000; 
Standardized RMR = 0.026, and Comparative of Fit Index (CFI) = 1.00. Ranging from the 
highest factor loading value to the lowest,  there were between 0 .05  to 0 .88 , which 
the talent to use media technology to develop innovative educational excellence, 
there were most important factor loading     
 
Keywords : Characteristics , Thailanguageteacher, The 21st Century 
 

บทนํา 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และ
ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไม่ได้จํากัดอยู่เพียงรอบตัวเรา การศึกษาทั่วโลกต่างเปลี่ยนรูปแบบ การเรียน
การสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกว่า เป็นการจัดการศึกษา
ยุคฐานแห่งเทคโนโลยี คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
1) มีทักษะที่หลากหลาย 2) มองโลกใบน้ีเป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จํากัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทย 
3) เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูต้องปรับแนวทางการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (อนงค์ สินธุศิริ 2556 : ออนไลน์) ทั้งน้ี
ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่เรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จากอินเทอร์เน็ต 
บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องช่วยแก้ไข ช้ีแนะความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อ รู้จักคิดวิเคราะห์
กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ (วิจารณ์  พานิช 2555 : ออนไลน์)  
 วิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็น
เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 37) ดังน้ัน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต้องได้รับการอบรม
ดี มีศิลปะ และมีกลวิธีแยบยลในการสอน คุณลักษณะของครูภาษาไทยควรมีคุณลักษณะเฉพาะ   
 อย่างไรก็ตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยน้ัน ในปัจจุบันพบว่า มีปัญหาการเรียน 
การสอนอย่างย่ิง ดังที่ ดร.กมล  รอดคล้าย กล่าวไว้ว่า “ตนได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาไปทําการสํารวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่ว
ประเทศ จํานวนประมาณ 6 แสนคน พบว่า มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้เลย จํานวน 35,000 คน และอีกประมาณ 2 แสนคน มีปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง” 
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2557 : ออนไลน์) ส่วนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 น้ัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทําการสแกนทักษะการอ่านของนักเรียนมีนักเรียนที่อยู่ในข่ายต้องปรับปรุง 
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73,290 คน แยกเป็นนักเรียนที่อ่านไม่ได้เลย จํานวน 7,880 คน นักเรียนที่อ่านได้แต่อยู่ระดับปรับปรุง
ประมาณ 6,750 คน อ่านได้แต่ไม่เข้าใจประมาณ 7,080  คน อ่านได้เข้าใจบ้างประมาณ 51,580 (คม 
ชัด ลึก 2556 : ออนไลน์) นอกจากน้ี ปีการศึกษา 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้
ประกาศผลสอบ O- NET วิชาภาษาไทยมีคะแนนตํ่ากว่าครึ่ง กล่าวคือ ช้ันประถมศึกษา  ปีที่ 6 มีผู้เข้า
สอบจํานวน 734,820 คน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 45.02 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เข้าสอบจํานวน 
680,652 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.25 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2557 : ออนไลน์) ส่วนปีการศึกษา 2557 น้ัน O- NET วิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
ลดลงจากปีการศึกษา 2556 คือมีคะแนนเฉล่ีย 44.88 จากผู้ เข้าสอบ 731,113 คน สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยมีคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2556 คือ มีคะแนนเฉล่ีย 35.20 จากผู้
เข้าสอบ 667,912 คน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน 2558) จากปัญหา
ดังกล่าวน้ี ครูภาษาไทยควรตระหนักและให้ความสําคัญอย่างย่ิง ทั้งในด้านการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาครูภาษาไทย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 น้ัน มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
การจัดการเรียนรู้ ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้รองรับการเข้าถึงการจัด
การศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี โดยการสะท้อนคุณลักษณะของครูออกมา ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
แสดงพฤติกรรม นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีปัญหาด้านการเรียนการสอนที่ต้อง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งครูภาษาไทยมีความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยไม่ให้เกิดความวิบัติ 
ดังน้ันคุณลักษณะของครูภาษาไทยจึงต้องมีคุณลักษณะเฉพาะด้วย ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงทําการวิจัยโดย
ศึกษาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
              2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้ 
               1. วิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ หาค่า IOC ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือมั่น โดย
แบบสอบถามคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 น้ี มีจํานวน 2 ฉบับ คือ 1) ฉบับที่ใช้สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมีจํานวน 50 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น 0.9854 2) ฉบับที่ใช้
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีจํานวน 32 ข้อ ค่าความเช่ือมั่น 0.9798   
      2. วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไตล์ ค่าเฉลี่ย      
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง 
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      3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี มีจํานวน 
2,556 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 - 3 ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ สาขา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ช้ันปีที่ 3 - 4 ปีการศึกษา 2558 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน          การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 500 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน จํานวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ   เพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้วยการ
นําข้อมูลมาสกัดองค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบต้ังฉากโดยใช้ Vairmax 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
เพ่ือยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
              ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ซึ่ง
พบว่า ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.94 – 4.82 โดยในแต่ละตัวแปรมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก  ตัว
แปรที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ สื่อสาร
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา (x = 4.82) ส่วนการกระจายของข้อมูล พบว่า มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.615 – 0.829 โดยในแต่ละตัวแปรมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก ตัวแปรที่มีการ
กระจายข้อมูลสูงสุด คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ สื่อสาร
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา (S.D. = 0.829) ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่างร้อยละ 13.636 – 
20.380 ตัวแปรที่มีการกระจายข้อมูลสูงสุด คือ มีการวิจัยโดยนําผลการประเมินรายวิชาภาษาไทยมา
ทําวิจัยพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 (C.V. = 20.380) สําหรับการแจกแจงข้อมูล พบว่า จากการ
พิจารณาลักษณะการแจกแจงข้อมูลในแต่ละตัวแปรจากความเบ้ (Skewness) มีค่าระหว่าง     - 
0.265 ถึง - 1.540 และความโด่ง (Kurtosis)  มีค่าระหว่าง  - 0.494 ถึง 3.448 ซึ่งค่าความเบ้น้อยกว่า 
2.00 และค่าความโด่งมีค่าน้อยกว่า 7.00  แสดงว่า ตัวแปรมีลักษณะการแจกแจงเข้าใกล้โค้งปกติ 

    ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบ
คุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
              1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า          
ค่า KMO มีค่า 0.968 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมสําหรับ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนการทดสอบด้วย Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมติฐานว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์น้ีเป็นเมทริกซ์เอกภาพ (Identity matrix) หรือไม่ พบว่า ค่า Chi-Square          = 
19563.646 และมีค่านัยสําคัญทางสถิติ (Sig) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ันคือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่
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ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกภาพ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 50 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน จึงมีความเหมาะสม
สําหรับนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้  . 
              2. ผลการสกัดองค์ประกอบ และการหมุนแกน พบว่า มีองค์ประกอบของครูภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 มี 6 องค์ประกอบ จํานวน 32 ตัวแปร ค่าไอเกน (Eigen Value) อยู่ระหว่าง 1.146     
- 23.084 ซึ่งมีค่ามากว่า 1.0 และมีค่าร้อยละของความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 2.292 - 46.167 มีค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสมอยู่ระหว่าง 46.167 - 64.992 ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบที่ 1         
มีตัวแปร 4 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.631 - 0.707 และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า 
ภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา 2) องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปร 6 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.545 - 0.785 และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) องค์ประกอบที่ 3 
มีตัวแปร 5 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.641 - 0.729 และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า 
บุคลิกภาพที่ดี 4) องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปร 4 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.721        
- 0.775 และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 5) องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปร  
9 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.431 - 0.698 และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า   การ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 6) องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปร 4 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.419 - 0.639 และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า ทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน 
              ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 
21 ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยนําเสนอเพ่ือตรวจสอบว่าทั้ง 6 องค์ประกอบเป็น
องค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียด ดังนี้   
             1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร น้ัน พบว่า   ค่า 
KMO มีค่าเท่ากับ 0.937 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมสําหรับ
นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนการทดสอบด้วย Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมติฐาน
ว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์น้ีเป็นเมทริกซ์เอกภาพหรือไม่ พบว่า ค่า Chi-Square = 10154.932 และมีค่า
นัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ันคือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ได้ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกภาพ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 32 ตัวแปร สัมพันธ์กันและนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
             2.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปร ดังน้ี 
                  ด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 0.09 ค่า P-value เท่ากับ 0.76103 ค่า Chi-Square /df 
เท่ากับ 0.09 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง
ของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0021 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.0021 และ
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีค่า
ต้ังแต่ 0.67 – 0.81 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร 
เป็นองค์ประกอบของตัวแปรด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 
2 มีความมุ่งมั่นประสานงานกับมวลมิตรเพ่ือพัฒนาการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องสู่ชุมชน มีนํ้าหนักสูงสุด
เท่ากับ 0.81 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 44 - 66 (R   มีค่า 0.44  ถึง 0.66) 
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               ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 0.24 ค่า P-value เท่ากับ 0.97146   ค่า Chi-Square 
/df เท่ากับ 0.08 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00   ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลัง
สองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0019 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.0019 
และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร 
มีค่าต้ังแต่ 0.60 – 0.85 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว     แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 
6 ตัวแปร เป็นองค์ประกอบของตัวแปรด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ตัวแปรที่ 2 มีความสามารถในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่อดคลอ้งกับครูภาษาไทยในศตวรรษ
ที่ 21 มีนํ้าหนักสูงสุดเท่ากับ 0.85 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 36 - 73 (R   มีค่า 0.36  ถึง 
0.73) 

ด้านบุคลิกภาพที่ดี พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   โดยมี
ค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 0.04 ค่า P-value เท่ากับ 0.97961 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 0.02 ซึ่ง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือใน
รูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.00096 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.00096 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร มีค่าต้ังแต่ 0.61 – 0.89 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรด้านบุคลิกภาพที่ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 3 ย้ิมแย้มแจ่มใสกับทุกคน มี
นํ้าหนักสูงสุดเท่ากับ 0.89 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 38 - 80 (R  มีค่า 0.38 ถึง 0.80) ด้าน
คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
ไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 0.41 ค่า P-value เท่ากับ 0.52314 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 0.41 ซึ่งไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูป
ของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0025 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.0025  และค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีค่าต้ังแต่ 0.59 
– 0.89 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร เป็น
องค์ประกอบของตัวแปรด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าตัวแปรท่ี 2 
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีนํ้าหนักสูงสุดเท่ากับ 0.89 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อย
ละ35 - 79 (R2มีค่า 0.35 ถึง 0.79) 
             ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 0.01 ค่า P-value เท่ากับ 0.99479 ค่า Chi-Square /df 
เท่ากับ 0.005 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
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1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสอง
ของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.00034 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ  0.00034 
และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร 
มีค่าต้ังแต่  0.29 – 0.83 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 9 
ตัวแปร เป็นองค์ประกอบของตัวแปรด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ตัวแปรที่ 6 มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเป็นแบบบูรณาการที่ส่งเสริม    การคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิพากษ์แก้ไขปัญหาได้สําเร็จ มีน้ําหนักสูงสุด 
เท่ากับ 0.83 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 9 - 69 (R   มีค่า 0.09 ถึง 0.69) 
            ด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร ์( ) เท่ากับ 0.25 ค่า P-value เท่ากับ 0.61863 ค่า Chi-Square /df 
เท่ากับ 0.25 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษ
เหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0035 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.0035 และค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร มีค่า
ต้ังแต่ 0.36 – 0.86 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร 
เป็นองค์ประกอบของตัวแปรด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ตัวแปรที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรที่ใช้ในศตวรรษที่ 21 
มีน้ําหนักสูงสุดเท่ากับ 0.86 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ13 - 74 (R  มีค่า 0.13 ถึง 0.74) 
               3.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ดังภาพ 1 ตารางที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองคุณลักษณะของครูภาษาไทย 
             ในศตวรรษที่ 21    

ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ R  

องค์ประกอบที่ 1 ด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา 0.87 0.62 
LEADER 1 0.47 0.62 
LEADER 2 0.46 0.58 
LEADER 3 0.42 0.46 
LEADER 4 0.44 0.49 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   0.88 0.80 
TALENT 5 0.55 0.58 
TALENT 6 0.71 0.75 
TALENT 7 0.52 0.57 
TALENT 8 0.47 0.43 
TALENT 9 0.39 0.47 
TALENT 10 0.44 0.48 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านบุคลิกภาพที่ดี    0.31 0.72 
PERSON 11 0.51 0.56 
PERSON 12 0.58 0.70 
PERSON 13 0.66 0.80 
PERSON 14 0.57 0.64 
PERSON 15 0.45 0.41 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 0.05 0.50 
ETHICS 16 0.52 0.53 
ETHICS 17 0.80 0.53 
ETHICS 18 0.79 0.53 
ETHICS 19 0.80 0.51 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สรา้งสรรค์ 0.62 0.69 
TEACH 20 0.43 0.43 
TEACH 21 0.62 0.57 
TEACH 22 0.63 0.55 
TEACH 23 0.41 0.43 
TEACH 24 0.70 0.68 
TEACH 25 0.70 0.69 
TEACH 26 0.28 0.17 
TEACH 27 0.24 0.11 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  
ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ R  

TEACH 28 0.12 0.09 
องค์ประกอบที่ 6 ด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน  
พัฒนางาน 

0.81 0.67 

KNOW 29 0.56 0.71 
KNOW 30 0.58 0.70 
KNOW 31 0.56 0.69 
KNOW 32 0.25 0.15 
χ = 257.24 df = 323 p-value = 0.99711 Chi-Square /df เท่ากับ 0.796 GFI = 0.97  
AGFI = 0.95 SRMR = 0.0097 RMSEA = 0.000 Standardized RMR = 0.026 CFI = 1.00   

 
               จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองคุณลักษณะของ
ครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 พบว่า โมเดลคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 257.24 ค่า p 
เท่ากับ 0.99711 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 0.796 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) 
เท่ากับ 0.95 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 
0.0097 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000      
ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 
1.00 ผลการวิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปรสังเกตได้ แสดงให้เห็นว่า 
มีค่าเป็นบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมีนํ้าหนักความสําคัญมากสุด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา 
ส่วนองค์ประกอบด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีนํ้าหนักความสําคัญต่อคุณลักษณะของครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบย่อยได้ ดังน้ี 
 
              1. ด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 4   
ตัวแปรโดยตัวแปรที่สําคญัทีสุ่ด คือ มีการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (LEADER 1) มคี่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.47 
     2. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน  
6 ตัวแปร โดยตัวแปรที ่สําคัญที ่ส ุด คือ มีความสามารถในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
สอดคล้องกับครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (TALENT 6) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.71  
     3. ด้านบุคลิกภาพที่ดี ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 5 ตัวแปร โดย   
ตัวแปรที่สําคัญที่สุด คือ ย้ิมแย้มแจ่มใสกับทุกคน (PERSON 13) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.66 
              4. ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 4 ตัว
แปร โดยตัวแปรที่สําคัญที่สุด ประพฤติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ETHICS 17) และมี         
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การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง มีคุณธรรม เมตตาอารี กตัญญูกตเวที (ETHICS 19) มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.80 
              5. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 9 ตัวแปร 
โดยตัวแปรที่สําคัญที่สุด มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยอย่างหลากหลายโดยถ่ายทอดเน้ือหา
อย่างมีนวัตกรรมให้นักเรียนเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ได้คงทน (TEACH 24) และมีการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทยเป็นแบบบูรณาการที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   
คิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิพากษ์แก้ไขปัญหาได้สําเร็จ (TEACH 25) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.70 
    6. ด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
จํานวน 4 ตัวแปร โดยตัวแปรที่สําคัญที่สุด คือ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
จากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาพัฒนาตน พัฒนางาน (KNOW 30) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.58 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
     1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ มีจํานวน 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 
0.419 - 0.785 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 ด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา จํานวน 4 ตัวแปร  
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จํานวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 3 ด้าน
บุคลิกภาพที่ดี จํานวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน 4    
ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ จํานวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบท่ี 6  
ด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน จํานวน 4 ตัวแปร โดยทั้ง 6 องค์ประกอบ มี
ความสําคัญต่อคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญวิชญ์  
สมพงษ์ธรรม และคนอ่ืน ๆ (2553) ได้ศึกษาแนวโน้มคุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า        
(พ.ศ. 2562) ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562) มีทั้งหมด 4 ด้าน 
คือ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู ด้านภาวะผู้นําการพัฒนา
การศึกษา และด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับฤตินันท์  สมุทร์ทัย (2556) ได้ทํา
การวิจัยนําร่องการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ของหลักสูตรการผลิตครูสําหรับศตวรรษที่ 21 ควรมี 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถพ้ืนฐานทาง
จริยธรรม ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต ความสามารถในการคิด ความสามารถในการนําตนเอง 
และสมรรถนะท่ีจําเป็นในการประกอบวิชาชีพครู สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ สืบจิต (2556 ) ได้ทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) องค์ประกอบหลักด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 2) องค์ประกอบหลักด้านภาวะผู้นําและการบริหาร 3) องค์ประกอบหลักด้านประสิทธิผลส่วน
บุคคล สอดคล้องกับสุเทพ  ธรรมะตระกูล และอนุวัติ  คูณแก้ว (2555 ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูยุค
ใหม่ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจของคุณลักษณะของครูยุคใหม่ ได้
จํานวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการ
สอน ด้านอารมณ์ และด้านความรู้ความสามารถ  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับสุพรทิพย์  ธนภัทรโชติวัต 
(2558) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ
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ครูในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 
ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชา ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตนและเห็นคุณค่าวิชาชีพครู และด้าน
ที่ 3 ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม   
              2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองคุณลักษณะของครูภาษาไทย 
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โมเดลคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 257.24 ค่า p เท่ากับ 
0.99711 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 0.796 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 
ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0097 ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized 
RMR เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ(CFI) เท่ากับ 1 ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะว่าคุณลักษณะของครูภาษาไทยต้องมีคุณลักษณะเฉพาะด้วย เน่ืองจากครูภาษาไทย มี
ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยไม่ให้เกิดความวิบัติตามกระแสการเปลี่ยนแปลงตาม
พลวัต ซึ่งสอดคล้องกับชนัดดา  ภูหงส์ทอง (2555) ได้ทําการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 เจตคติต่อวิชาชีพครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนิสิตนักศึกษาครูช้ันปีที่ 1 โดยใช้การ
ฝึกอบรมเรื่องการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กับการสอนแบบบรรยาย  ผลการวิจัย พบว่า 1) การสอน
แบบบรรยายส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 เจตคติต่อวิชาชีพครู และแรงจูงใจ       
ใฝ่สัมฤทธ์ิของนิสิตนักศึกษาครูช้ันปีที่ 1 แตกต่างกัน  
              ผลการวิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
ทั้ง 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปรสังเกตได้ แสดงให้เห็นว่า มีค่าเป็นบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีนํ้าหนักความสําคัญมากสุดมีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.88 รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านภาวะผู้ นําพัฒนาการศึกษามีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.87 ส่วนองค์ประกอบด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีน้ําหนักความสําคัญต่อ
คุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 น้อยที่สุด มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นเรื่องพ้ืนฐานจิตสํานึกของความเป็นครูที่ต้องปฏิบัติ
อยู่แล้ว ส่วนองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําพัฒนา
การศึกษา มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับครูภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21 เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน ครูจึงต้องเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะ
นําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช (2555) ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนใช้
เทคโนโลยีตามเพ่ือน ๆ และตามกระแสในสังคมมากกว่าได้รับจากครู เพราะครูไม่สามารถนําเทคโนโลยี
เข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเครือข่ายสังคมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันน้ีให้ทั้งคุณ 
สะดวกสบาย ประหยัด และให้โทษ เกิดการหลอกลวง สร้างความรําคาญ เกิดความวิบัติในการใช้
ภาษา และสอดคล้องกับอนงค์  สินธุศิริ (2556 : ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลก
ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไม่ได้จํากัดอยู่เพียง
รอบตัวเราอีกต่อไป การศึกษาทั่วโลกต่างเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็น
การเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกว่า เป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

13 

               ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้   
                 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป คือ 1) ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับครู หรือ
การผลิตครูอาจนําผลการวิจัยน้ีไปใช้ในการพัฒนาครูภาษาไทย 2) ควรนําแบบวัดคุณลักษณะของครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปสร้างเป็นแบบประเมินพฤติกรรมครูภาษาไทยในด้านต่าง ๆ            เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของครูภาษาไทย  นอกจากน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป คือ 1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งน้ี  2) ควรมี
การศึกษาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเน่ือง  
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The Development of Augmented Reality Book on Himmapan Animals 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือวัตถุเสมือนจริงสาม

มิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก
การใช้หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหนังสือ
วัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ 
เรื่องสัตว์หิมพานต์ แบบประเมินสื่อโดยผู้เช่ียวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) มีประสิทธิภาพของหนังสือวัตถุเสมือนจริง เรื่องสัตว์หิมพานต์ อยู่ใน
ระดับดี 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ทดลองใช้สื่อที่ระดับดีมาก 
 
คําสําคญั: หนงัสือ, วัตถุเสมอืนจริง, 3 มิติ,  สัตว์หิมพานต์ 

 
ABSTRACT 

The objective of this research were to 1) development and validate the 
efficiency of 3D augmented reality book on himmapan animals, 2) to compare the 
learning achievement of 3D augmented reality book on Himmapan animals between 
pretest and posttest, and 3) study the gratification of 3D augmented reality book on 
Himmapan animals. The sample of this research was 40 students using the purposive 
sampling method. The research tool comprises of the augmented reality book on 
Himmapan animals, media assessment form, learning achievement test and 
gratification assessment form. The data analysis were elementary statistics include the 
mean, standard deviation and dependence T-test.  
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The results of the research showed that: 1) The efficiency of augmented reality 
book on Himmapan animals in the good level, 2) the learning achievement of  posttest 
higher than that of pretest significantly at .05 and 3) the gratification of students in the 
very good level. 

 

Keywords: book, augmented reality, 3D, Himmapan Animals 
 

บทนํา 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านวรรณกรรมไทย เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
และอาศัยความจําอันดีเย่ียม โดยเฉพาะการเรียนการสอนในวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทกลอน บทกวี 
และวรรณคดีจะมีการใช้ถ้อยคําประพันธ์เป็นที่เข้าใจยากและต้องใช้จินตนาการในการถอดความหมาย 
ซึ่ง ทําให้ผู้เรียนนึกภาพตามวรรณกรรมน้ันไม่ออก โดยเร่ืองหน่ึงซึ่งเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งและ
จิตกรพยายามถอดความเป็นภาพอธิบายเร่ืองราวเป็นคือเร่ือง สัตว์หิมพานต์ ซึ่งจะปรากฎอยู่ใน
วรรณคดีไทยสําคัญต่างๆ มากมาย สัตว์ที่เกิดในป่าหิมพานต์มีลักษณะของสัตว์หลายชนิดรวมอยู่ในตัว
เดียวตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ ไม่สามารถพบเห็นได้ในโลกของความจริง ดังที่ วัลย์ลดา อินทร์ใจ
เอ้ือ (2549) ได้กล่าวว่า สัตว์หิมพานต์เรียกได้ว่าเป็นจิตรกรรมไทยในลักษณะแฟนตาซี เน่ืองจากเป็น
เรื่องราวที่เกินจริงเป็นสัตว์ที่มีความประหลาด ตัวอย่างเช่น เหรา อธิบายในบทประพันธ์ว่าเป็นการ
ผสมร่างของนาคและจระเข้ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาเรื่องสัตว์หิมพานต์ ผู้เรียนอาจจะเข้าใจได้ยากว่า
ลักษณะจะเป็นอย่างไร ซึ่งหนังสือแบบเรียนและภาพจิตกรรมจะมีการนําเสนอลักษณะของสัตว์หิม
พานต์ได้เพียงด้านเดียว แสดงการมองเห็นแบบ 2 มิติเท่าน้ัน ซึ่งหากทําให้การนําเสนอเรื่องสัตว์หิม
พานต์ มีความน่าสนใจควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นําเสนอให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีในการนําเสนอภาพมีความก้าวหน้าอย่างมาก เทคโนโลยีหน่ึงที่สามารถนํา
เสนอภาพสามมิติผสานกับโลกแห่งความเป็นจริง คือการนําเสนอเทคโนโลยีสื่อพ้ืนฐานกับโลกเสมือน
จริง คือหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ (Augmented Reality: AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลก
ในความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อ
ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหน่ึงที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือนจริง (Virtual 
world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ ข้อความ และตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลก
ที่เสมือนจริงที่ปรากฏบนกล้อง จัดว่าเป็นสื่อการนําเสนอรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและสะดวกต่อการใช้
งานอย่างย่ิง สอดคล้องกับ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง (2554) ที่กล่าวว่า Augmented Reality เป็น
เทคนิครูปแบบหน่ึงที่น่าสนใจที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ โดยหลักการของเทคนิค
คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ผ่าน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ เช่น กล้องวีดีโอ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 คณะผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริง เรื่อง สัตว์หิมพานต์ ในรูปแบบของ
หนังสือภาพ ที่มีการผนวกเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง มีมาสามารถนําเสนอภาพเป็นลักษณะเป็น 3 มิติ 
จะช่วยให้เห็นภาพได้ทุกมุมมอง และยังสามารถมองเห็นสี รายละเอียดลวดลายต่างๆ ของสัตว์ 
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หิมพานต์ได้อย่างชัดเจนและมีความถูกต้องตามตํารา ทั้งยังสามารถเพ่ิมขีดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจดจํา
ได้ดีมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้
หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์  
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ 

 
วิธีการวิจัย 

 1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ช้ันปีที่ 1 ที่ศึกษารายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร จํานวน 40 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจงแบบรายกลุ่มเรียน จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จํานวน 1 กลุ่มเรียน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 กลุ่มเรียน 
 2. การพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

   2.1 หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ืองสัตว์หิมพานต์  
      2.1.1 ขั้นศึกษา โดยผู้ วิจัยการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสัตว์หิมพานต์แต่ละประเภท 
รวบรวมข้อมูลของสัตว์แต่ละประเภทเป็น 14 ประเภท และคัดเลือกสัตว์แต่ละประเภทที่เหมาะสมที่
จะนํามาจัดทําเป็นหนังสือและแบบจําลอง 3 มิติ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และ
เทคโนโลยีสามมิติ  
      2.1.2 ขั้นเตรียมการผลิต ได้แก่ การออกแบบรูปแบบหนังสือ, การออกแบบมาร์คเกอร์ 
(Marker), การออกแบบแบบแปลนตัวละครสัตว์หิมพานต์ (Modelsheet) 
      2.1.3 ขั้นผลิต ได้แก่ กระบวนการสร้างสื่อในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งการสร้าง
หนังสือและมาร์คเกอร์ (Marker), การสร้างโมเดลสัตว์หิมพานต์ในลักษณะ 3 มิติ และการสร้าง
โปรแกรมแสดงภาพวัตถุเสมือนจริง 
     2.1.4 ขั้นประเมินผลสื่อ ได้แก่ การประเมินข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยตนเอง 
ตรวจสอบเน้ือหา โดยผู้มีความรู้ด้านภาษาและสัตว์หิมพานต์ และหาประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
ผ่านแบบประเมินสื่อ 
 2.2 แบบประเมินสื่อโดยผู้เช่ียวชาญ 

 2.2.1 ศึกษาเก่ียวกับการการประเมินหาประสิทธิภาพสื่อโดยผู้ เ ช่ียวชาญ และ
ออกแบบรูปแบบการประเมินพฤติกรรมเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ และส่วนของข้อเสนอแนะ 

 2.2.2 เขียนรายการประเมินพฤติกรรม ให้ครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับประเมินสื่อในด้าน
เน้ือหาและเทคนิค พร้อมทั้งเขียนคําช้ีแจงและข้อมูลเบ้ืองต้น รวบรวมทั้งหมดเป็นแบบประเมินสื่อ 

 2.2.3 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ พร้อมปรับปรุงแก้ไขรายการประเมินตามคําแนะนํา 
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   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 2.3.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมทั้งวิเคราะห์
เน้ือหาและวัตถุประสงค์ 
 2.3.2 สร้างข้อสอบ ตามจุดประสงค์การเรียน จํานวน 40 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว 
 2.3.3 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา จํานวน 3 ท่านตรวจสอบ ความ
ถูกต้องด้านภาษา และประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยข้อสอบทุกข้อมีค่าความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สูงกว่า 0.5 ทุกข้อ 
 2.3.4 นําข้อสอบไปทดลองกับนักศึกษาในจํานวน 30 คน และนําคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) โดยข้อสอบทุกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.2-0.8 และค่าอํานาจจําแนกมากกว่า 0.2  
 2.3.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder Richardson ซึ่งแบบทดสอบฉบับน้ีมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89  

   2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.4.1 ศึกษาเกี่ยวกับการการประเมินความพึงพอใจ และออกแบบรูปแบบการประเมิน

พฤติกรรมเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ และส่วนของข้อเสนอแนะ 
 2.4.2 เขียนรายการประเมินพฤติกรรม ให้ครอบคลุมข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจใน

สื่อ พร้อมทั้งเขียนคําช้ีแจงและข้อมูลเบ้ืองต้น รวบรวมทั้งหมดเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ  
 2.4.3 ประเมินความสอดคล้องกับการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้เช่ียวชาญ (IOC) 

โดยทุกรายการประเมินมีค่าสูงกว่า 0.5 พร้อมปรับปรุงแก้ไขรายการประเมินตามคําแนะนํา 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบ 1 กลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One groups Pretest-Posttest Design) 
มีแบบแผนการทดลองดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน ประเมินความพึงพอใจ 
E T1 X T2 G 
          

     3.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
  3.2.1  ช้ีแจง นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ให้ทราบถึงการเรียนด้วยหนังสือวัตถุเสมือนจริง

สามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ พร้อมจัดเตรียมสมาร์ทโฟน เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา 
  3.2.2 ให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
  3.2.3 ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ 

ผ่านสมาร์ทโฟน  
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  3.2.4 ให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
  3.2.5 ให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
  3.2.6 ผู้วิจัยนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ผล พร้อมสรุปและอภิปรายผล 

 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ค่าสถติิดังน้ี 
 4.1 การหาประสิทธิภาพของสื่อ และความพึงพอใจ ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติค่าทแีบบ 2 กลุ่มไม่
อิสระต่อกัน (Dependence T-test)  
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์  
 1.1 ผลการพัฒนาหนังสือได้รูปแบบของหนังสือที่สามารถใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ 

สมาร์ทโฟน ในการทําให้เห็นภาพ 3 มิติ โดยการส่องไปที่ มาร์คเกอร์ ซึ่งตัวอย่างผลการพัฒนาหนังสือ
และโมเดล 3 มิติ แสดงดังภาพ 

 

 

        

 
ภาพท่ี 1 การพัฒนาหนังสือและโมเดล 3 มิติ 
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  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อ ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ  
   โดยการใช้แบบประเมินสื่อ ที่มีการแบ่งการประเมินออกเป็นด้านภาพมาร์ค
เกอร์, ด้านโมเดล 3 มิติ, ด้านการนําเสนอโปรแกรม AR, ด้านเสียงดนตรีประกอบแอปพลิเคช่ันและ
ด้านเทคนิคการออกแบบหนังสือ รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลความ 

1. ด้านภาพมาร์คเกอร์ 3.89 0.78 ดี 
2. ด้านโมเดล 3 มิติ 4.50 0.52 ดี 
3. ด้านการนําเสนอโปรแกรม AR 4.42 0.67 ดี 
4. ด้านเสียงดนตรีประกอบแอปพลิเคช่ัน 3.83 0.75 ดี 
5. ด้านเทคนิคการออกแบบหนังสือ 4.25 0.62 ดี 

เฉลี่ยรวมทัง้ฉบับ 4.17 0.66 ดี 
 
 จากตารางที่ 2 จากการหาประสิทธิภาพของหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิม
พานต์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 4.17 แปลความการประเมินประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดี 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้หนังสือ
วัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ 

โดยนําค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เร่ือง สัตว์หิมพานต์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติค่าทีแบบสอง
กลุ่มไม่อิสระต่อกัน แสดงผลได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติค่าทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน 

การทดสอบ จํานวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

คะแนนเต็ม 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าท ี

ก่อนเรียน 40 30 13.85 3.91 -8.877* 
หลังเรียน 40 30 21.92 4.05 

* มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์โดยใช้สถิติค่าที มีค่าที เท่ากับ -8.877 แสดงว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  การประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบ่งการประเมิน
ออกแบบ 3 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจตัวละคร 3 มิติ ความพึงพอใจเสียงประกอบแอปพลิเคชันและ
ความพึงพอใจเล่มหนังสือ ผลลการประเมินแสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลความ 

1. ความพึงพอใจตัวละคร 3 มิติ 4.63 0.56 ดีมาก 
2. ความพึงพอใจเสียงประกอบแอปพลิเคช่ัน 4.46 0.67 ดี 
3. ความพึงพอใจเล่มหนังสือ 4.55 0.65 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทัง้ฉบับ 4.54 0.62 ดีมาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.54 
แปลความการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  สรุปผลการวิจัย 

1.1 ผลจากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ จากการประเมินรวมทั้ง
ฉบับได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับดี  

 1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือวัตถุ
เสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 1.3 ผลจากการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง จากการประเมินรวมทั้ง
ฉบับได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับดีมาก  

2. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สรุปได้ว่าการใช้สื่อหนังสือเสมือนจริงสามมิติ เร่ืองสัตว์หิมพานต์ สามารถ
นําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนและศึกษาเก่ียวกับการใช้
โปรแกรมด้านการพัฒนาโมเดล 3 มิติ และโปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง รวมไปถึง
โปรแกรมประเภทกราฟิกต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากหนังสือและสอบถามจากผู้เช่ียวชาญเป็นอย่างดี 
เพ่ือที่จะนําเสนอเน้ือหาที่ไม่สามารถพบเห็นในชีวิตจริง ในเรื่อง สัตว์หิมพานต์ สามารถนําไปสู่การ
สร้างกระบวนการเผยแพร่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้สนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญจรัตน์ 
ทับเปีย (2555) ที่กล่าวว่าการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เน้ือหาบทเรียน ที่มีลักษณะยากต่อการทําความเข้าที่ไม่สามารถเห็นของจริงได้ และการถ่ายทอดภาพ
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เป็นรูปแบบ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงน้ัน ทําให้สื่อมีความน่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในสื่อที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง (2554) ที่กล่าวว่า ในการนําเทคโนโลยี
เสมือนจริงไปใช้งาน ทําให้ผู้นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นวิธี
ที่แปลกใหม่ ผู้เรียนจึงมีความสนใจเป็นพิเศษ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริง เร่ือง สัตว์หิมพานต์ The Development of Augmented 

Reality Books the Himmapan Creatures. เพ่ือสร้างสื่อ 3 มิติ ภาพเสมือนจริงให้ผู้เรียน ใช้เป็น
หนังสือ เพ่ิมเติมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดจินตภาพเก่ียวกับสัตว์หิมพานต์ ให้ได้ใกล้เคียง
ของจริงมากที่สุด เกิดการรับรู้ด้านการเรียนรู้ที่ดีที่สุด อนึ่ง ผู้พัฒนาได้รับความร่วมมือและความ
อนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน 

คณะผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  ศิริจันดา  และอาจารย์นัทรี  เพชรบุรี 
ผู้ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เก่ียวกับสัตว์หิมพานต์ จนคณะผู้จัดทําเข้าใจอย่างถ่องแท้ นายอธิษฐ์     
คู่เจริญถาวร ผู้ให้คําแนะนําด้านเทคนิคของ AR นายนิติคุณ  ยุกตะนันท์, นายพลายเพ็ชร  วิทยาพู 
และนายนิตพล  บุระคํา ผู้ให้คําปรึกษาและแนะนําเทคนิคในการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ รวมทั้งการใส่
ภาพพ้ืนผิวและรายละเอียดต่างๆ จนทําให้หนังสือวัตถุเสมือนจริง เร่ือง สัตว์หิมพานต์ น้ีสําเร็จ
สมบูรณล์ุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํา ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อําเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี  ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 
28 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ 1) ชุดสื่อประสม ประกอบด้วย  
เพาเวอร์พอยท์ บัตรภาพ บัตรคํา และแบบฝึก  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 15 แผน และ       
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย    
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ําของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
คําสําคญั : ผลสัมฤทธ์ิ ชุดสื่อประสม คําควบกล้ํา ภาษาไทย ประถมศึกษา  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to compare  the learning achievement of cluster words  
reading before and after learning by using blended media package in Thai language 
area for grade 4 students. The sample group  was 28 students of grade 4 at Chumchon 
Watsadet School, Mueang Pathumthani district, Pathumthani Province studying in the 
second  semester, academic year 2015. The sample obtained by cluster sampling.The  
instruments used in this  research  were 1) the blended media  package, consisted of 
power point, flash card and exercise 2) 15 lesson plans for teaching cluster words  and 
3) a  learning  achievement  test. The statistics  were analyzed  by mean, standard  
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deviation  and  t-test dependent.  The results found  that the students learning 
achievement of cluster words reading  after learning by using the blended media 
package was higher than before learning at  the 0.05 level of significance. 
 
Keywords: Achievement, Blended Media Package, Cluster Words, Thai Language, Grade 
 

บทนํา 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น

ชาติไทย  เพราะภาษาไทยเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  เสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยและใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  นอกจากน้ียังเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่
ควรค่าแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2551)  
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญของภาษาไทยจึงได้กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้เรียนภาษาไทย  ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ  คือ  สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดู การพูด สาระ
หลักการใช้ภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม   

การเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาในทุก ๆ ด้าน แต่ปัจจุบัน
พบว่าเด็กไทยกําลังประสบปัญหาด้านการอ่าน  คือ อ่านไม่ได้  อ่านไม่คล่อง และอ่านไม่ถูกต้อง       
ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป  เพราะนับวันปัญหาก็ย่ิงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่น่า
วิตกกับอนาคตการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเราทุกคนต้องอาศัยการอ่านเพื่อสื่อสารและทําความเข้าใจกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ถ้าเราอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ถูกต้องย่อมจะทําให้การสื่อสารนั้นผิดพลาดได้  
ปัญหาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําไม่ชัดก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาที่เกิดข้ึนได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย    
ทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากตัวเด็กเองหรือตัวครูผู้สอนที่ไม่ระมัดระวัง
ในการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าให้ชัดเจน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ  ย่อมจะทําให้ติด
ตัวเด็กไปตลอดจนเกิดเป็นความเคยชิน  และอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านคุณภาพการศึกษาของไทย   
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติได้  เพราะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับชาติ  ปีการศึกษา 2555-2556  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เกี่ยวกับความสามารถ
ด้านภาษา  พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.94 และ 51.22 ตามลําดับ  โดยผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2555-
2556 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 41.11 และ 48.89 ตามลําดับ ซึ่งคะแนน
ดังกล่าวตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1)         
โดยสมรรถภาพที่มีปัญหาเก่ียวข้องกับการอ่าน คือ การออกเสียงพยัญชนะ สระ และคําควบกล้ําไม่ชัด 
และการใช้คําไม่ถูกความหมาย  
 การสอนการอ่านคําควบกล้ําให้ประสบผลสําเร็จ  ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและ
เร้าความสนใจของผู้เรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจในเน้ือหา  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง  มีโอกาสฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางภาษาให้มาก 
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จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคําควบกล้ําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่
มีความโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ต้องรู้จักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและรู้ความหมายของคํา ผู้วิจัยพบว่า
ชุดสื่อประสมเหมาะที่จะเป็นนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านคําควบกล้ํา  เพราะส่ือ
ประสมเป็นการนําเอาสื่อประเภทต่าง ๆ มาผสมผสานกัน  เพ่ือส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการ
เรียนของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย ดังที่ จําเนียร มัชฌิมา (2553) 
ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1    
โดยใช้ชุดสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดสื่อประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.28/85.38 และ
2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมมีทักษะการอ่านและทักษะการเขียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวันชัย ปัญญาวิชา (2550)  ซึ่งได้ทํา
การวิจัยเรื่องการสร้างสื่อประสมสําหรับเสริมความสามารถด้านการอ่านคําควบกล้ํา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  ผลการวิจัยพบว่า  1) สื่อประสมสําหรับเสริมความสามารถด้านการอ่านคําควบกลํ้า  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ่านคําควบกล้ําได้ดี
ขึ้น  2) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ําหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05    
 จากแนวคิดดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง
คําควบกล้ํา  ให้สามารถอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าได้ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งเป็นสื่อที่จะช่วยครูใน
การสอนภาษาไทย  และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํา  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ทีใ่ช้ชุดสื่อประสม 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ในกลุ่มเครือข่ายที่ 3  อําเภอเมือง
ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2558  จํานวน 8 โรงเรียน  ซึ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 459 คน 

1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  
อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จํานวน 28 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วย  
 2.1 ชุดสื่อประสม  ซึ่งประกอบด้วย  เพาเวอร์พอยท์  บัตรภาพ  บัตรคํา  และแบบฝึก 
จํานวน 15 ชุด  ชุดละ 10 คํา  
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดสื่อประสม  จํานวน 15 แผน 

 2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํา  จํานวน 60 ข้อ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ  
ดังน้ี 
  1) แบบปรนัย  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ข้อ  
  2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  จํานวน 30 ข้อ  
 3. การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือแต่ละประเภท ดังน้ี 
 3.1 การสร้างชุดสื่อประสม  ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของชุดสื่อประสม  
ดังน้ี 
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษาตัวช้ีวัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เก่ียวข้อง 
   2) ศึกษาเอกสาร ตําราต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดสื่อประสม 
   3) กําหนดเนื้อหาในการสร้างชุดสื่อประสม โดยมีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแต่ละแผน 
 4) ดําเนินการสร้างชุดสื่อประสม จากน้ันนําชุดสื่อประสมท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความยากง่าย  ความถูกต้อง
ของรูปแบบของชุดสื่อประสม  
 5) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดสื่อประสมตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ ดังน้ี 1) เพาเวอร์พอยท์ ในส่วนของการนําเสนอไม่ควรให้มีการเคล่ือนไหว
ที่มากเกินไป  ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่และควรเลือกใช้สีที่ทําให้นักเรียนอ่านง่าย 2) บัตรภาพ  
ควรจะมีการเลือกใช้ภาพที่สามารถส่ือความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3) บัตรคํา  ควรทําให้มีขนาด
ใหญ่  ซึ่งจะช่วยทําให้นักเรียนสามรถมองเห็นได้ชัดเจนและท่ัวถึงทั้งช้ันเรียน และ 4) แบบฝึกควรมีความ
หลากหลายเพ่ือกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียนในการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา   
  6) จัดทําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา เพ่ือนําไปทดลองใช้ในการวิจัยต่อไป 
 3.2 การสร้างแผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดสื่อประสม โดยผู้วิจัยดําเนินการสร้าง
และหาคุณภาพตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
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 1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษาตัวช้ีวัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้มีความเข้าใจแนวคิด  หลักการและเน้ือหา ซึ่งจะทํา
ให้ทราบแนวทางในการจัดสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2) ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม  
เพ่ือให้ทราบแนวทางของหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดสื่อประสม 
 3) วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาและเน้ือหา สาระที่ 1 การอ่าน โดยการทําความเข้าใจ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มาเป็นกรอบในการ
ทําแผนการจัดการเรียนรู้  
 4) ศึกษารูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
โดยศึกษารายละเอียดเลือกรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  จํานวน 15 แผน  ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลาในการสอน 
1 ช่ัวโมง 
 6) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทําข้ึนไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความถูกต้อง  ความเหมาะสมของกิจกรรม และรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
 7) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ควรมีการเขียน
อธิบายการใช้ให้ละเอียด  เพ่ือให้บุคคลอ่ืนสามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
 8) นําแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาข้อบกพร่อง และดูความเหมาะสม
ในเรื่องภาษา  เน้ือหา  เวลา  และกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือหาคุณภาพก่อนนําไปใช้จริง  
ดังน้ี 
 8.1) ทดลองแบบเด่ียว (One by One Testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้
และชุดสื่อประสมไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 3 คน ที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง 
และตํ่า  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อประสม  
ซึ่งผลปรากฏว่า  เน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนยังไม่เหมาะสม  นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไม่ทันตามเวลาที่กําหนด  ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบและสรุปผลเพ่ือ
นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปทดลองกับกลุ่มทดลองแบบกลุ่มต่อไป 
 8.2)  ทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้
และชุดสื่อประสมไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 9 คน ที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และ
ตํ่า ระดับละ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อ
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ประสม  ซึ่งผลปรากฏว่าเน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมมากขึ้น  นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทันตามเวลาที่กําหนด  แต่ในส่วนชุดสื่อประสมควรมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
ให้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบและ
สรุปผลเพ่ือนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปทดลองกับกลุ่มทดลองภาคสนาม
ต่อไป 
 8.3) ทดลองภาคสนาม (Field Tryout Testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้
และชุดสื่อประสมไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 28 คน ที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และตํ่า 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อประสม  ซึ่งผลปรากฏ
ว่าเน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทันตาม
เวลาที่กําหนด  ชุดสื่อประสมมีความหลากหลาย  ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
มากขึ้น  แต่ควรมีการสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความวุ่นวายและ
ความล้าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งผู้วิจัยทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบและสรุปผลเพื่อนําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 9) จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับจริง  เพ่ือนําไปใช้สอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป 
 3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1) ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี และวิธีการคิดวิเคราะห์ข้อสอบจาก
หนังสือการวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2546,) และจากหนังสือการวิจัยเบ้ืองต้นของ บุญ
ชม ศรีสะอาด (2545,) 
 2) ศึกษารายละเอียด เน้ือหาสาระ  เรื่อง  การอ่านคําควบกล้ํา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
 3) กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยยึดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือกําหนด
ข้อสอบและกําหนดขั้นตอนในการวัดผล 
 5) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกลํ้า จํานวน 60 ข้อ แบ่งออก  
เป็น 2 ฉบับ คือ (1) แบบปรนัย  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  (2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียง      
คําควบกล้ํา  จํานวน 30 ข้อ  นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วนําเสนอผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 5 คน  (ซึ่งเป็นชุดเดียวกับข้อ 3.1 และ 3.2)  เพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับจุดประสงค์  
     6) นําแบบทดสอบที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จากนั้นนํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน 
โดยข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์
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หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป  
 7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
(2539, น.198) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.96   
 8) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป 
  4. วิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  จํานวน 1 ห้องเรียน  จํานวน 28 คน  ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
  5.1 ผู้วิจัยทําการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยในครั้งน้ี  
 5.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนด้วยชุดสื่อประสม  ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
จํานวน 15 แผน  แผนละ 1 ช่ัวโมง  ใช้เวลาสอนท้ังหมด 17 ช่ัวโมง  (รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน) ในระหว่างที่ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนด้วยชุดสื่อประสม  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้
นักเรียนทําแบบทดสอบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําระหว่างเรียน จํานวน 4 คร้ัง  คร้ังละ 10 
คะแนน 
 5.3 หลังจากสอนช่ัวโมงท่ี 16 แล้ว  ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํา จํานวน 60 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 6.1 วิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  โดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แล้วคิดเป็นร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
ชุดสื่อประสมมีประสิทธิภาพ 81.42/80.12  และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วย

ชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ําหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ดังตารางต่อไปนี้ 
 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกลํ้า  ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ใช้ชุดสื่อประสม 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ํา  ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

คะแนนสอบ n คะแนนเต็ม X S.D. t Sig. 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 28 60 32.29 4.93 

20.30 0.000 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 28 60 48.57 4.28 

 

 จากตาราง  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกลํ้าก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ใช้ชุดสื่อประสม พบว่า เมือ่เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ t-test คํานวณได้ 20.30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
( X = 32.29)  และค่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียน ( X = 48.57)  ซึ่งค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 การวิจัยครั้งน้ี  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ําก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ใช้ชุดสื่อประสม  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 จากผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วย
ชุดสื่อประสมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ t-test คํานวณได้ 
20.30  มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =32.29)  และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 48.57)  ซึ่งค่า
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาชุดสื่อประสมโดยยึดหลักและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  เริ่มต้ังแต่
การวิเคราะห์ข้อมูล  ออกแบบพัฒนาและทดลองใช้  ประเมินค่า  โดยเน้นความสําคัญในการออกแบบ
ชุดสื่อประสมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ  ผู้วิจัยสร้างสื่อประสมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า  การที่นักเรียนได้ฝึกหัดหรือกระทําซ้ํา ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะทําให้เกิดความสมบูรณ์
ถูกต้อง และทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า  การกระทําใด ๆ ก็ตาม ที่ได้รับการเสริมแรง
จะทําให้เกิดการเรียนรู้  ซึ่งวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะหากนักเรียนได้มีการฝึกหัดหรือทําซ้ําบ่อย ๆ 
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและได้รับการเสริมแรงทางบวกจากครูผู้สอน ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความแม่นยําในเน้ือหาที่เรียนมากย่ิงขึ้น  เน้ือหาที่ใช้ในการเรียนเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายแล้วจึงนําเสนอ
เน้ือหาที่ยากข้ึนไปตามลําดับ  มีการนําเสนอรูปแบบที่หลากหลาย  เข้าใจง่าย  มีตัวอย่างประกอบเนื้อหา
ชัดเจน  ถูกต้องและครบถ้วน  นอกจากนี้ชุดสื่อประสมยังผ่านการพิจารณาและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสื่อการสอนและเน้ือหา  มีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะทุกขั้นตอน  การพัฒนาดําเนินไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ  การออกแบบการเรียน
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการสอน
โดยการใช้สื่อประสมหลาย ๆ อย่างมีส่วนช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  
สนใจในเนื้อหา  และช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน  ดังคํากล่าวของ จริยา  เหนียนเฉลย (2546)  
ที่กล่าวไว้ว่า  สื่อประสม  เป็นการนําเอาสื่อการสอนหลายอย่างหรือมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป  ที่มีคุณค่า
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ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  มาใช้ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองในเวลาเดียวกัน  โดยสื่อการสอนอย่างหน่ึงอาจใช้
เพ่ือเร้าความสนใจ  แต่ในขณะที่สื่ออีกอย่างหนึ่งใช้เพ่ือการอธิบายข้อเท็จจริงของเน้ือหา  เพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  สื่อประสมจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน  
ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากย่ิงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับจําเนียร  มัชฌิมา  
(2553)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง  ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้ชุดสื่อประสม  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมมี
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคล้องกับ วันชัย ปัญญาวิชา  (2550)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง  การสร้างสื่อประสมสําหรับเสริม
ความสามารถด้านการอ่านคําควบกล้ํา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านคําควบกล้ําหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 จากการนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกลํ้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ไปใช้  โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนใน
แต่ละวัย  รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกับแรงจูงใจ  เน้ือหามีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน  
การเรียงลําดับเน้ือหาจากง่ายไปหายาก  มีคําช้ีแจงที่เข้าใจง่าย  น่าสนใจ  รูปภาพประกอบสวยงาม  มี
คุณภาพ เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและหาประสิทธิภาพ  
จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําควบกล้ําหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ 
  จากการนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ในครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1.1 ก่อนนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ ควรมีการศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องมือให้เข้าใจเพ่ือจะได้
ปฏิบัติตามได้ถูกต้องและควรมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง  ซึ่งจะทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
 1.2 ชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้องและชัดเจน  
ดังน้ันจึงควรนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ําไปใช้กับนักเรียนต่อไป 
 1.3 ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
ในการทํากิจกรรมกลุ่ม เพราะสมาชิกบางกลุ่มไม่มคีวามสนิทสนมคุ้นเคยกัน จึงทําให้การทํางานเกิด
ความล้าช้า แต่ถ้าสมาชิกในกลุม่ทุกคนมคีวามรักและสนิทสนมคุ้นเคยกันดี กจ็ะส่งผลให้การทํากิจกรรมกลุม่
สําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนด 
 1.4 ควรนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่อยู่ในช่วงช้ันเดียวกันต่อไป 
  2   ข้อเสนอแนะเพ่ือการทําการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
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  2.1 ชุดสื่อประสมในส่วนของเพาเวอร์พอยท์ ถ้าจะให้มีความน่าสนใจและกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ควรมีการสร้างภาพเคล่ือนไหวหรือใส่เสียงเพ่ิมลงไป   
  2.2 ชุดสื่อประสมควรเพ่ิมกิจกรรมเกม เพลง เพ่ือให้มีความหลากหลาย สนุกสนานและน่าสนใจ  
 2.3 ชุดสื่อประสมช่วยทําให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และอ่านออกเสียง     
คําควบกล้ําได้ถูกต้อง  ดังน้ันจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนําชุดสื่อประสม
หรือผลิตชุดสื่อประสมไปใช้ประกอบการสอนเน้ือหาอ่ืน ๆ ในรายวิชาภาษาไทยต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์  ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดี

จาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง  
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจน
ให้คําแนะนําด้วยดีตลอดมา  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม  อาจารย์วชิระ 
ดวงใจดี  นายทรงพร  บุญประสงค์  นางมิ่งขวัญ  โพระดก  และนางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์  ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่าให้คําแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ตรวจสอบความถูกต้อง  ความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
ที่ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือและให้กําลังใจ  จนทําให้งานวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี 

คุณประโยชน์และคุณค่าที่พึงเกิดจากงานวิจัยคร้ังน้ี ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์  ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา  ด้วยความสํานึกในพระคุณ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 2) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นําของพระ
สังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล และ 3) เพ่ือทดลอง
ใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรร
มาภิบาล  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารวัดในประเทศไทย จํานวน 350 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความ
ตรงของรูปแบบ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบภาวะผู้นําของพระ
สังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา ทักษะความเป็นผู้นํา และคุณลักษณะภาวะ
ผู้นํา  2) การตรวจสอบความตรงของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 104.59 , df = 86, p = 0.07 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) = 0.97 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.96 และค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) = 0.005 ผลการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบภาวะผู้ นํา  คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ นําท ักษะ   ท ักษะความเป ็นผู ้นํา  

คุณลักษณะภาวะผู้นํา 
 

Abstract 
 This Objectives of this research were to 1) develop the Leadership Model of 
Ecclesiastical Official toward Administrative  Efficiency Promotion  Based on  Buddhist 
Moral Good Governance; 2 )  verify the Leadership Model of Ecclesiastical Official 
toward Administrative  Efficiency Promotion Based on  Buddhist Moral Good 
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Governance; and 3 )  Test the Leadership Model of Ecclesiastical Official toward 
Administrative  Efficiency Promotion Based on   Buddhist Moral Good Governance.  
The sample consisted of 350 temple administrators by the multistage sampling. The 
Research instrument was a questionnaire. Data analysis applied the model validation 
analysis by the statistical program. The Research  findings were as follows 1 )  the 
Leadership Model of Ecclesiastical Official toward Administrative  Efficiency 
Promotion Based on  Buddhist Moral Good Governance composed of 3 dimensions; 
the individual attributes of The leader, the leadership skills, and the leadership 
characteristics; 2 )  the validity verification of model indicated that the constructed 
model was fit to the empirical data by considering chi-square=1 0 4 .5 9  with no 
statistically significant, degree of freedom (df) = 86, p = 0.07, Goodness of Fit Index 
(GFI) = 0 .97 , Adjusted Goodness of Fit index (AGFI) = 0 .96 , and Root Mean Square 
Residual (RMR) = 0.005. and 3) The result of the experiment of Leadership Model of 
Ecclesiastical Official toward Administrative  Efficiency Promotion Based on  Buddhist 
Moral Good Governance in overall was at the   high level. 
 
Keywords: leadership model, individual attributes of leader, leadership 

skills,leadership characteristics 
 

บทนํา 
 “ภาวะผู้นํา” เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจและเป้าหมายของ 
องค์การ เพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมการทํางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นกระบวนการรักษา 
สภาพและวัฒนธรรมของกลุ่ม การที่ผู้บ ริหารมีภาวะผู้ นําสูงเช่ือว่าจะช่วย ให้ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ การที่จะ
ทราบว่าผู้ นําคนใดมีภาวะผู้ นําที่ เหมาะสมหรือไม่สามารถวัดได้จาก ประสิทธิผลภาวะผู้ นํา 
(Leadership Effectiveness) ซึ่งเป็นการนําผลลัพธ์ที่คัดสรรมาใช้เป็นเกณฑ์ ในการวัดประสิทธิผล
ภาวะผู้ นํา เช่น ผลการปฏิบัติงาน การบรรลุเป้าหมายกลุ่ม การอยู่รอดของ องค์การ ความ
เจริญเติบโตขององค์การ ความสามารถในการเผชิญวิกฤติ ความพึงพอใจของ ผู้ตาม การอุทิศตน 
ความมีสภาพทางจิตวิทยาที่ดี และความมีเสถียรภาพของสถานภาพผู้นํา (Yukl, 1998) 
 จากการศึกษาเร่ืองผู้นําในแนวเดิมน้ันมีพัฒนาการมา 3 ระยะ คือ ระยะของภาวะผู้นํา เชิง
คุณลักษณะ ตามมาด้วยภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม และภาวะผู้นําตามสถานการณ์ ซึ่งการจําแนก 
การศึกษาภาวะผู้นํามีประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนา และการวิเคราะห์ผู้นําทาง การศึกษาอย่าง ดี
ย่ิง แต่แนวทางการศึกษาภาวะผู้นําทั้ง 3 รูปแบบน้ันต่างก็มีจุดอ่อนและข้อจํากัดบางประการโดย 
เฉพาะในสังคมยุคใหม่ ได้แก่ 1) คุณสมบัติที่ดีไม่ได้ประกันความ สําเร็จเสมอไปหรือคุณสมบัติไม่ดีก็ไม่
แน่ว่าจะล้มเหลวดังที่เคยเช่ือกันว่าผู้นําควรมีบุคลิกดี รูปร่างใหญ่ เรียนเก่ง แต่เราจะพบว่าผู้นําหลาย
คนรูปร่างเล็ก เสียงค่อย และมีหลายคนท่ีสติปัญญาดี เรียนได้ที่หน่ึง แต่เป็นผู้นําไม่ได้ ดังน้ัน 
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การศึกษาแต่เพียงคุณลักษณะจึงยังไม่เพียงพอ 2) การศึกษาในเชิงพฤติกรรมให้ความสําคัญกับ
กระบวนการมากกว่าสาระของการบริหาร ผู้นําบางคนเข้ากับลูกน้องได้ดี แต่ไม่รู้ว่าจะพาองค์กรไป
ทางไหน ผู้นําบางคนทํางานหนัก เค่ียวเข็ญเอากับลูกน้อง แต่สิ่งที่เค่ียวเข็ญไม่สําคัญและไม่มีเป้าหมาย
ชัดเจน ในบางครั้งจึงเหมาะกับเป้าหมายที่มีแต่เดิม ซึ่งไม่ทันกับโลกยุคใหม่ 3) ผู้นําบางคนมี
พฤติกรรมเฉพาะของตัวเองไม่ว่าจะบริหารงานใด องค์การใด ก็จะใช้พฤติกรรมแบบเดิม ไม่สามารถ
ใช้ได้กับองค์การที่หลากหลาย ทําให้มีข้อจํากัดในตัวของผู้นําเป็นอย่างมาก 4) ในองค์การที่ต่างกัน
นําไปสู่เง่ือนไขหรือสถานการณ์ต่างกันผู้นําจะต้องบริหารในอีกลักษณะหน่ึง แต่ผู้นําโดยทั่วไปจะ
เปลี่ยนรูปแบบการบริหารได้ไม่หลายแบบนัก ทําให้ บริหารบางสถานการณ์ได้ แต่บางสถานการณ์
บริหารไม่ได้ หรือปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไม่ได้ และ 5) สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันไม่
ตายตัวและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เราศึกษา และมีความหลากหลาย การเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์จึงทําได้ไม่มาก (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2547) 
 ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ต่าง ๆ ยังแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลานับต้ังแต่กลางทศวรรษ 
1970 กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู้นําเริ่มเปลี่ยนไปสู่กระบวน ทัศน์เชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามจะรวม
ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตาม สถานการณ์ เพ่ืออธิบายถึงการมีอิทธิพล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตามที่มีประสิทธิผล แนวความคิดภาวะผู้นําเชิงบูรณาการเป็น
แนวความคิดที่ให้ความสนใจศึกษาภาวะผู้นําในมิติที่หลากหลาย แม้กระทั่งปัจจุบัน การศึกษาภาวะ
ผู้นําก็ยังมีสิ่งที่ชวนศึกษา ทําให้นักวิชาการและผู้บริหารในองค์การติดตาม ศึกษาและวิจัยเพ่ือหา
กรอบความคิด และแนวทางการพัฒนาผู้นําใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยเราจะเห็นว่าจะมีหนังสือหรือ
แนวความคิดเกี่ยวกับผู้นําและภาวะผู้นําออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ซึ่งทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงบูรณาการที่
สําคัญ  ได้แก่ ภาวะผู้ นําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic Leadership) และภาวะผู้นําแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้นําของบุคคลสามารถได้มาต้ังแต่กําเนิดและ
พัฒนาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การฝึกกอบรม ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างไร
ก็ตามคุณลักษณะที่สําคัญๆ ของผู้นําที่มีผลต่อภาวะผู้นํา ได้แก่ การเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ฉลาด ไหวพริบดี มีความสําเร็จในงานและ การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีสถานภาพเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม (Stogdill, 1974)  นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้นําจะเป็นตัวบ่งบอกการแสดงออกใน
บทบาทของผู้นําว่าจะเน้นคน หรือเน้นงาน หรือเน้นทั้งสองอย่างซึ่งความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิผล
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวผู้นําเอง ลักษณะของผู้ร่วมงาน และสถานการณ์
ที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกองค์การ และคงไม่มีผู้นําคนใดประสบผลสําเร็จกับแบบพฤติกรรม
ความเป็นผู้นําแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว (Hersey & Blanchard, 1996: 42-47) ผู้นําจะต้อง
ปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะของผู้ร่วมงาน สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิผลทั้งทางตรงและทางอ้อม  ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลน้ัน อาจพิจารณาได้จากความมีประสิทธิผล
ขององค์การ ซึ่งก็คือ การที่องค์การสามารถดําเนินการจนบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์  
สําหรับประเทศไทยถือว่าศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติ  หน่ึงในสามสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงถือได้ ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ   ฉะน้ัน 
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พระพุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และการ
ขัดเกลาทางสังคม ถ้าพิจารณาองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาน้ัน ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม
คําสั่งสอน มีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมให้แก่อุบาสกอุบาสิกาหรือประชาชน  ดังน้ัน การ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานทางสังคม
และพระภิกษุสงฆ์ กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้วจะเห็นได้ว่าไม่อาจแยกออกจากกันได้ 
 วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ําใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ทําหน้าที่ในการวางรากฐาน
ความเจริญให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม หรือกล่าวได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ผู้คน
ใช้เป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ซึ่งจะพบได้จากการแสดงออกทาง
ศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เป็นต้น  ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดและ
พระสงฆ์ยังมีบทบาทเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของคนในสังคมต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย พระสงฆ์
นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้นําทางกิจกรรมและผู้นําทางด้านจิตใจของคนในสังคมแล้ว ยังมีบทบาทต่อ
สังคมส่วนรวมในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์
ได้อยาก ผู้ที่ได้รับความลําบาก หรือกระทั่งการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม วัดและพระสงฆ์
จึงมีอิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้เป็นอย่างดีจากสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปของวัดทําให้ประชาชน
เสื่อมศรัทธาและหันหลังให้วัดเพ่ิมมากขึ้น 
 จากกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้
สังคมไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคม
เปลี่ยนไปเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมจริยธรรมมีมาก
ขึ้น และเกิดความเส่ือมศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเร่ิมห่างไกลจากวัดมากขึ้นทุก
ขณะ สั่งสมเป็นปัญหาสังคมมากขึ้นเร่ือยๆ  ดังน้ัน ผู้บริหารของวัดซึ่งก็คือเจ้าอาวาสที่ทําหน้าที่
ปกครองวัด ควรมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาศรัทธาในหลักคําสอน
ทางศาสนาและให้คุณค่าแก่วัดให้มากย่ิงขึ้น 
 ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล เพ่ือนําข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศ เพ่ือให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 2.  เพ่ือตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
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 3.  เพ่ือทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดเทคนิควิธีการดําเนินงานการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนากรอบแนวคิดรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 ผู้วิจัยดําเนินการในข้ันตอนน้ี ดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
 2.  ยกร่างรูปแบบภาวะผู ้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.  ได้รูปแบบเชิงสมมติฐานของภาวะผู ้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 ขั้นตอนที่ 2  การยืนยันรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล 
 ผู้วิจัยดําเนินการในข้ันตอนน้ี ดังต่อไปนี้ 
 1.  นําร่างรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล ที่เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มาจัดทําประเด็นการสนทนา
กลุ่ม 
 2.  ขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มาทําการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 
 3.  วิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่มได้เป็นรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
 ผู้วิจัยดําเนินการในข้ันตอนน้ี ดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารวัดในประเทศไทย จํานวน 33,902 
คน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นผู้บริหารวัดในประเทศไทย เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ี ใช้
การวิเคราะห์โมเดลท่ีเป็นสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่ง Hair และคณะ (2006: 112) แนะนําให้ใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 5-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ และต้องไม่ตํ่ากว่า 100 ในรูปแบบการวัด ดังน้ัน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีจํานวน 215-645คน  ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 9 เท่า ของจํานวนพารามิเตอร์ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 333 คน  ผู้วิจัยปรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 350 เพ่ือชดเชยกรณีที่มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบ  ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) คือ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการแบ่งตามภาคภูมิศาสตร์ได้ 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
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ตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มอย่างง่าย เป็น
การสุ่มจังหวัดในแต่ละภาค  ขั้นตอนที่ 3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามสัดส่วนของจํานวนวัดในแต่ละจังหวัด ด้วยวิธีจับสลากจนครบ 350 คน 
 3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็นตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
  1.  ตัวแปรแฝงรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร คือ 1) คุณลักษณะ
ส่วนตัวของผู้นํา 2) ทักษะความเป็นผู้นํา และ 3) คุณลักษณะภาวะผู้นํา 
  2.  ตัวแปรแฝงคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 
1) ร่างกาย  2) อารมณ์และจิตใจ 3) สังคม 4) สติปัญญา และ 5) คุณธรรม 
  3.  ตัวแปรแฝงทักษะความเป็นผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) 
การวางแผน   2) การตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วม 4) การสื่อสาร และ 5) การทํางานแบบเครือข่าย 
  4.  ตัวแปรแฝงคุณลักษณะภาวะผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) 
การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การสร้างบารมี 3) การคํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล 4) การกระตุ้นใช้ปัญญา 
และ5) การสร้างแรงบันดาลใจ 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ดังน้ี 
  1.  สร้างข้อคําถามของรูปแบบภาวะผู้ นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม ออกเป็น 3 ตอน 
ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ในการบริหาร มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
  2.  นําแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยผู้วิจัยส่ง
ให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดมุ่ งหมายที่ ต้องการวัด (Item Objective 
Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้อคําถาม และความชัดเจนของภาษา เกณฑ์การพิจารณา
เลือกข้อคําถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 0.50 
  3.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
30 คน เพ่ือหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
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 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
  1.  ผู้วิจัยทําหนังสือ ส่งไปยังผู้บริหารวัด จํานวน 350 คน เพ่ือแจ้งเหตุผลความสําคัญ
การวิจัยและและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้กําหนด ตลอดจนส่ง
กลับคืนให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์โดยผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าที่จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย พร้อมติดแสตมป์ไป
ให้ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
  2.  หากพบว่าแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามให้ตอบอีก
ครั้งและนัดวันรับคืนด้วยตนเอง 
  4.  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ส่งคืนมาทุกฉบับ
และคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  1.  การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลัง ใช้สถิติบรรยาย เพ่ืออธิบายลักษณะภูมิหลังและลักษณะ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
   1.1  วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรไม่ต่อเน่ืองด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2  วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรต่อเน่ืองโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า Kolmogorov-
Smirnov เพ่ืออธิบายลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 
   1.3  วิเคราะห์ตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลักษณะ
การแจกแจงแบบปกติ (Normality) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร (Linearity) ภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   2.1  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
   2.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล (Confirmatory 
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 4  การทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล 
 ผู้วิจัยได้นํารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ตาม
หลักพุทธ  จริยธรรมาภิบาลท่ีได้ไปทดลองใช้กับวัดจํานวน 3 วัด แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นมา
สรุป เป็นรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริย
ธรรมาภิบาลท่ีสมบูรณ์ 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

40 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ตัวแปรแฝงคุณลักษณะส่วนตัว
ของผู้นํา ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) ร่างกาย 2) อารมณ์และจิตใจ 3) สังคม 4) 
สติปัญญา และ 5) คุณธรรม  2. ตัวแปรแฝงทักษะความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 5 
ตัวแปร คือ 1) การวางแผน 2) การตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วม 4) การส่ือสาร และ 5) การทํางานแบบ
เครือข่าย และ 3. ตัวแปรแฝงคุณลักษณะภาวะผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) 
การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การสร้างบารมี 3) การคํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล 4) การกระตุ้นใช้ปัญญา 
และ5) การสร้างแรงบันดาลใจ 
 2.  ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 
104.59 ที่องศาอิสระ ค่า df = 86 ค่า p = 0.07 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.97 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.96 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ 
(RMR) = 0.005 

 
Chi-Square = 104.59   , df= 86  , P-value= 0.07   , RMSEA=  0.000 

 3.  ผลการการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู ้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล จากการนํารูปแบบภาวะผู้นําของพระ
สังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลที ่ได้รับการ
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ตรวจสอบและยืนยันแล้วไปทดลองใช้กับวัด 3 แห่ง ได้แก่ วัดหนองไม้ไผ่ วัดเด่นวัว และวัดป่าหนอง
โกสามัคคีธรรม โดยทางวัดได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการ
กับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ซึ่งสรุปเป็นผลการทดลอง
ใช้ได้ ดังน้ี คือ 
  1.  มีการกําหนดนโยบายให้นํารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลไปใช้ 
  2.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการนํารูปแบบมาใช้ 
  3.  มีการจัดทําคู่มือรูปแบบภาวะผู้นํา 
  4.  มีการจัดประชุมวิชาการเพ่ืออบรมความรู้และเทคนิคในการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
  5.  มีการกําหนดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้รูปแบบภาวะผู้นํา
ต่อคณะกรรมการ 
  6.  มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั ้งการรวบรวมผลงานและ
ประเมินผลการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตาม
หลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
  ซึ่งในภาพรวมของผลการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 1.  ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1. ตัวแปรแฝงคุณลักษณะส่วนตัว
ของผู้นํา ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) ร่างกาย 2) อารมณ์และจิตใจ 3) สังคม 4) 
สติปัญญา และ 5) คุณธรรม  2. ตัวแปรแฝงทักษะความเป็นผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 
ตัวแปร คือ 1) การวางแผน 2) การตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วม 4) การส่ือสาร และ 5) การทํางานแบบ
เครือข่าย  และ 3. ตัวแปรแฝงคุณลักษณะภาวะผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1) 
การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การสร้างบารมี 3) การคํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล 4) การกระตุ้นใช้ปัญญา 
และ5) การสร้างแรงบันดาลใจ 
 2.  ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบพบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 
104.59 ที่องศาอิสระ ค่า df = 86 ค่า p = 0.07 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.97 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.96 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนที่เหลือ 
(RMR) = 0.005 
 3.  ผลการการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู ้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก 
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 จึงนํามาอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปน้ี 
 ประเด็นท่ี 1  จากผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา ด้านทักษะความเป็นผู้นํา และด้านคุณลักษณะภาวะ
ผู้นําสอดคล้องกับบริบททางการบริหารจัดการ 
 ในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา พบว่า สติปัญญามีความสําคัญมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้นําเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา มีการตัดสินใจดี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด  
มีไหวพริบดี สามารถนําพาองค์กรวัดให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจินตนาการ 
มีความสารมารถในการสร้างกรอบแนวคิดรวบยอด มีความสามารถในการวินิจฉัย และมีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผู้ใหญ่เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการคนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและ
ความสามารถ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบอยู่เสมอ ทําให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหานพพล  กนฺต
สีโล (สายสินธ์ุ) (2557) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นําตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้นําต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีความคิดที่ลุ่มลึก มองทุกอย่างรอบด้าน รอบคอบ พร้อมทั้งมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตจนสร้างความเสียหายแก่
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ และคิดที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่
เหล่าที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมและยอมรับคําแนะนาจากทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาสังคมให้สงบสุข
ต่อไป  นอกจากน้ี ผู้นําต้องรู้จักเลือกวิธีการ และรู้จักแยกแยะการฝึกฝนพระภิกษุสามเณรและ
ชาวบ้านให้เหมาะสมกับจริตเพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้น และเกิดกําลังใจ มีความพากเพียรพยายาม ต้ังมั่น 
มั่นคงในการปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์  นอกจากนี้ การรู้จักเลือกบุคคลในการ
ทํางานให้กับคณะสงฆ์เพ่ือความงอกงามและเพ่ือยกย่องคนดีมีศีลธรรมให้สามารถทํางานเพ่ือ
ประโยชน์แก่ชาวบ้าน และสิ่งสําคัญภาวะผู้นําควรต้องมีปัญญาดีและความสามารถดี ซึ่งจะทําให้เป็นผู้
มีระเบียบวินัยดี เกิดความแกล้วกล้า และกล้าหาญในการปฏิบัติงานและการรักษาความถูกต้องในสิ่งที่
ถูกที่ควร ย่อมนํามาซึ่งความเคารพศรัทธาจากผู้ใต้ปกครองตลอดจนประชาชนสังคมเสมอ และยัง
สอดคล้องกับ Williams (n.d.) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ เข้าใจวัฒนธรรม รู้จักการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ มีการจัดการที่ดี เข้าใจการเมือง สังคม เป็นผู้มีจริยธรรม 
 ด้านทักษะความเป็นผู้นํา พบว่า การทํางานแบบเครือข่ายมีความสําคัญมากที่สุด ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผู้นํามีความเฉลียวฉลาด ในการพัฒนาส่วนตัวบุคคล ผู้นํามักจะตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ภายนอกอยู่เสมอเพ่ือ ค้นหาวิธีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ มีความสามารถในการแสวงหาและสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจัดการ  ส่งเสริมโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอ่ืนหรือในชุมชน เปิด
โอกาสให้องค์กรหรือคนในชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ รวมท้ังการฝึกฝนจากการกระทําใน
ปัจจุบันและพัฒนาเครือข่ายอย่างมืออาชีพให้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วโดยการสื่อสารทางเทคโนโลยี 
เน่ืองจากองค์กร เป็นส่วนหน่ึงของระบบที่ใหญ่กว่าและต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ
คล้ายกัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบริบทภายนอกองค์กรจะส่งเสริมความสามารถทาง
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ความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนและการบริหารจัดการเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ พระใบฎีกาศราวุฒิ  มหาลาโภ (หงส์คํา) และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า
ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 พระสังฆาธิการจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงดํารงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม และสอดคล้องกับ สุวัฒสัน  รัก
ขันโท (2558) ที่พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาภาวะผู้ นําตาม
องค์ประกอบภาวะ ผู้นําเชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 ด้านคุณลักษณะภาวะผู้นํา พบว่า การสร้างบารมี มีความสําคัญมากที่สุด ทั้งน้ี อาจเป็น
เพราะอํานาจที่มีอยู่ในตัวของผู้นํามีผลอย่างลึกซึ้งต่อผู้ตาม ทําให้ผู้ตามนับถือ เช่ือฟัง จงรักภักดี 
พร้อมอุทิศตน โดยผู้ตามจะเช่ือว่าความเช่ือของผู้นําถูกต้อง  ผู้นําสามารถนําความสําเร็จมาสู่กลุ่มหรือ
องค์การได้  บารมีของผู้นําจะประกอบด้วยคุณลักษณะพิเศษ คือ ความสามารถในการมองการณ์ไกล 
และการรับรู้ถึงภารกิจที่ต้องหา เป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา และมีความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างเป็นธรรม สามารถลดทัศนคติที่ต่อต้านการเปล่ียนแปลงของลูกน้อง สามารถโน้มน้าว
ผู้อ่ืน และมีความสามารถในการจูงใจท่ีเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งผู้นําจะต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ให้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากบุคลากรและบุคคลท่ัวไป สามารถโน้ม
น้าว จูงใจให้บุคลากรอุทิศตนในการทํางานโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมทําให้บุคลากรได้เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทํางาน และมีความสามารถโน้มน้าว จูงใจบุคลากรให้เช่ือถือและปฏิบัติ
ตามท่ีต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ พิศาล  โพธ์ิทองแสงอรุณ (2555) ที่กล่าวว่า มิติคุณลักษณะผู้นํา 
ประกอบด้วย คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพผู้นํา และยัง
สอดคล้องกับ Williams (n.d.) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ เข้าใจวัฒนธรรม รู้จักการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ มีการจัดการที่ดี เข้าใจการเมือง สังคม เป็นผู้มีจริยธรรม  สําหรับแบบประเมินที่ใช้
ควรมีการดําเนินการอย่างเป็นข้ันตอนและได้รับการพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือจะได้นําไปใช้ในการ
ประเมินผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นที่ 2  ความตรงของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 
104.59 ที่องศาอิสระ ค่า df = 86 ค่า p = 0.07 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.97 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.96 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ 
(RMR) = 0.005 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิช  ศรีวิเศษ (2556) ที่พบว่า ภาวะผู้นํา
ผู้ควบคุมงานการซ่อมใหญ่อากาศยานฝ่ายช่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความรู้ความ
เข้าใจด้านเทคนิค พฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ การ
ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไคส
แควร์ = 0.000779, df = 2, P = 0.999, RMSEA = 0.000) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย 
  จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่ได้จากงานวิจัยฉบับน้ีมีการบูรณาการรูปแบบได้ลงตัวจาก
การดัดแปลงและวิเคราะห์ตัวแปรจนได้เป็นรูปแบบต้นแบบการวิจัยการศึกษาตัวแปรซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ นิสิตนักศึกษา หรือบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวข้องสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้อย่างกว้างขวางและยังสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
ในองค์กรหรือหน่วยงานของตนได้ด้วย 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  2.1 จากผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาลที่เหมาะสม ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การรับผิดชอบการพัฒนาผู้บริหารสามารถนําข้อมูลและข้อค้นพบไปจัดทําเป็นคู่มือหรือหลักสูตร
พัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  2.2 สถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษาควรที่จะนํารูปแบบ
การวิจัยน้ีไปเป็นต้นแบบของการวิจัยในสาขาบริหารการศึกษาเพราะรูปแบบการวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่าน
กระบวนการออกแบบการวิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลน่าจะเป็นต้นแบบของการวิจัยใน
สาขาบริหารการศึกษาได้ 
 3.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.1 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคคลอ่ืนที่ เก่ียวข้องกับวัดหรือเก็บข้อมูลจาก
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นคณะกรรมการวัด เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นําของผู้บริหารของวัดในมุมมองที่
ต่างออกไปจากพระสังฆาธิการน้ัน เป็นอย่างไร 
  3.2 ในการวิจัยครั้งน้ีเก็บข้อมูลเฉพาะพระสังฆาธิการเท่าน้ันในคร้ังต่อไปควรมีการเก็บ
ข้อมูลภาวะผู้นําขององค์กรอ่ืนบ้างเพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างสังกัดและควรมีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพมาประกอบการศึกษาถึงภาวะผู้นํา 
  3.3 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการสร้างรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคในตัวแปรต่างๆ ของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา           
2) ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 101 คน และข้าราชการครู 216 คน รวม 
317 คน จาก 92 โรงเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบช้ัน ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จเคร็จซี่
และมอร์แกน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และค่าความความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า 1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( = 4.15) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ และการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 3) ในภาพรวมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมากกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (r= 0.875) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงที่สุด ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์กับการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับมาก (r= 0.829) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: วิสัยทัศน์  การประกันคุณภาพภายใน  ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the vision level of school 
administrators, 2) to study the level of internal quality assurance of schools, and 3) to 
study the relationship between vision of school administrators and internal quality 
assurance of schools under Rayong Primary Educational Service Area Office 1. 
 The research sample consisted of 101 school administrators and 216 
government teachers. The total number was 317 of 92 schools derived from stratified 
random sampling. This research utilized the Krejcie and Morgan Table for determining 
sample size. The instrument applied questionnaire with the five-point rating scale. The 
index of consistency was 0.67-1.00, and the reliability value was 0.98 with the 95 
percent confidence bound. The statistic was composed of frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
 The major findings were 1) the vision level of school administrators was 
generally in high level (=4.15). Each dimension arranged in vision formation, vision 
implementation, and vision propagation, respectively, 2) the internal quality assurance 
was generally in high level (=4.20). Each dimension arranged in educational standard 
formulation of school, development plan formulation of educational management of 
school, and providence of management system and information, respectively, and 3) 
an overview vision of school administrators was positively associated in high level with 
the internal quality assurance of schools (r = 0.875). Considering each dimension, it 
was found that a pair of the highest relative variable was the vision formulation and 
the development plan formulation of educational management of school in which the 
positive relationship in high level (r = 0.829) with the statistical significant level .01. 
 
Keywords: vision, school administrators, internal quality assurance 
 

บทนํา 
 โลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะต้อง
เผชิญในอนาคต เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเพ่ิมขึ้นของประชากร การลดลงของ
ทรัพยากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นผลให้องค์การต่าง ๆ มุ่งพัฒนาองค์การของตนให้มี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงอย่างย่ังยืน องค์การการศึกษาก็เช่นกันได้มีการพัฒนาระบบ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิ สถานศึกษาในศตวรรคที่ 21 จะเป็น
เสมือนศูนย์รวมประสาทที่ไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่จะเช่ือมโยงครู ผู้เรียนและชุมชน เข้าสู่คลัง
แห่งความรู้ทั่วโลก (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2556, น. 110) จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่าน้ี ส่งผลให้
สถานศึกษาจําเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีระบบ 
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วัฒนธรรม และค่านิยมที่มีผลต่อความก้าวหน้าของสถานศึกษาตามภารกิจและบทบาทหน้าที่             
ที่กําหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์แตกต่างกัน ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในแต่ละบทบาทให้ประสบผลสําเร็จ 
ต้องสามารถสร้างศรัทธาในตนเองให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน มีภาวะผู้นํา มีความเป็นมืออาชีพ มีความ
รอบรู้ทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของบุคคล รวมท้ังจะต้องมีการตระหนักรู้
และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะผลจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาน้ันมาจากการสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดข้ึนจากผู้บริหารสถานศึกษาทั้งการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานของสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน์ที่ดี 
เหมาะสมและชัดเจน ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจและเห็นด้วยกับทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดข้ึน
ได้ง่าย วิสัยทัศน์เป็นเสมือน Roadmap ที่ทําให้ทุกคนในสถานศึกษาใช้เป็นประทีปนําทางในการ
ปฏิบัติงาน (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น. 48; บุษยา วีรกุล, 2558, น. 26) ดังน้ัน การมีวิสัยทัศน์จึงเป็น
คุณสมบัติสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องมีตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ
คุรุสภาและ เป็นสมรรถนะการปฏิบัติงานตามแนวคิดของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับภายใต้
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และยังกําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการทางการศึกษาได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพได้ตามตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
กําหนด โดยการดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งผลจากการสังเคราะห์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2557, น. 16) ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มีปัญหาดังน้ี 1) ผู้บริหารและบุคลากรขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ 2) ขาดผู้รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกในการประกันคุณภาพ 3) สถานศึกษายังขาดการวางแผนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ทําให้การประกันคุณภาพภายในขาดความเข้มแข็ง และ 4) ขาดสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารท่ีเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกท่ีสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยประเมินยังมีการดําเนินงานแบบแยกส่วน และจากรายงานสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ยังมีสถานศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุงในแต่ละด้าน
ดังน้ี ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 11 โรงเรียน ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 7 
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โรงเรียน ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 7 โรงเรียน ด้านการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 โรงเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 
โรงเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังน้ี 1) ควรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
การรายงานผล 2) ควรสํารวจแหล่งเรียนรู้ จัดทําทะเบียนแยกประเภท และเอกสารหลักฐานให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ควรมีหลักสูตรท้องถิ่น
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 จากปัญหาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 เพ่ือนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยน้ีไปใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 116 โรงเรียน รวม 1,758 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 92 โรงเรียน รวม 317 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบช้ัน (Stratified Random Sampling)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
fแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทําการหาค่าดัชนีความสอดคล้องf(Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเช่ือมั่น (Reliability) ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธีทดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.98 แบบสอบถามแบ่งได้           
3 ตอน ดังน้ี 
  2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 2) จํานวน 5 ข้อ 
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  2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ด้าน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ข้อคําถาม 19 ข้อ  
  2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 3 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ข้อคําถาม 19 ข้อ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
 3.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 270 ชุด และติดตามแบบสอบถามที่
ยังไม่ได้รับคืนเน่ืองจากแบบสอบถามสูญหาย จึงทําการแจกแบบสอบถามอีกครั้ง จํานวน 47 ชุด โดย
ขยายเวลาอีก 7 วัน จนได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบ 317 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงนําข้อมูล
จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) นํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์นํ้าหนัก         
5 ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์แปลผลค่าเฉล่ียเป็นรายด้านและรายข้อของ ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2549,        
น.196-227) 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation Coefficient)        
ใช้เกณฑ์การแปลผลของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553, น. 316) 
 5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยนําแนวคิด หลักการเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของ Braun (1991, p. 139) และ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ที่ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ใน 3 มิติ คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 
2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจัย
อาศัยแนวคิดและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์        
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และรายงานผลการติดตามประเมินตามมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า           
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3 อันดับแรกของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้แก่ 1) การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ 3) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
117 
200 

 
36.91 
63.09 

 รวม 317 100 
2. อายุ 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 

 
48 
111 
76 
82 

 
15.14 
35.02 
23.97 
25.87 

 รวม 317 100 
3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
104 
211 
2 

 
32.81 
66.56 
0.63 

 รวม 317 100 
 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา   
1) การสร้างวิสัยทัศน์ 
2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 
  2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
  3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 

4. ตําแหน่งในสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู 

 
101 
216 

 
31.86 
68.14 

 รวม 317 100 
5. ประสบการณ์ในการทํางาน 

1-5 ปี 
6-10 ปี 
11 ปีขึ้นไป 

 
111 
98 
108 

 
35.02 
30.91 
34.07 

 รวม 317 100 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  
200 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 เป็นผู้มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 35.02  
มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 67.19 ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86 ตําแหน่งข้าราชการครู จํานวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.14 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี มากที่สุด จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.02  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  

ข้อที่ วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 การสร้างวิสัยทัศน์ 4.30 .63 มาก 
2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3.99 .58 มาก 
3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 4.17 .54 มาก 

รวม 4.15 .53 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร้าง
วิสัยทัศน์ ( = 4.30) รองลงมาคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ( = 4.17) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ( = 3.99) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  

ข้อที่ วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย  S.D. 
1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.32 .65 มาก 
2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.32 .67 มาก 

3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.96 .45 มาก 
รวม 4.20 .53 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี
เท่ากันสองด้านคือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.32) และด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.32) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ ( = 3.96) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ           
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

การสร้าง
วิสัยทัศน์ 

การเผยแพร่ 
วิสัยทัศน์ 

การปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 
(รวม) 

ระดับ
ความ 
สัมพันธ์ 

การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

.826** .725** .799** .869** มาก 

การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  

.829** .574** .828** .824** มาก 

การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  

.599** .334** .653** .584** 
ปาน
กลาง 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  (รวม) 

.866** .636** .866** .875** มาก 

ระดับความสัมพันธ์ มาก ปานกลาง มาก มาก  
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับมาก (r = .875) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา รายด้านกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ การสร้างวิสัยทัศน์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับ
มาก (r = .866) และ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับมาก (r = .866) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด
คือการเผยแพร่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (r = .636)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รายด้าน พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาก 
(r = .869) รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาก (r = .824) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ในระดับปานกลาง (r = .584) 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แต่ละด้านพบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การสร้างวิสัยทัศน์มีความ 
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สัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาก (r = .829) 
รองลงมาคือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในระดับมาก (r = .828) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในระดับปานกลาง (r = .334) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1.1 การศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร้างวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์  

 1.2 การศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด       
มีเท่ากันสองด้านคือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

 1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษากับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า              
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับมาก (r = .875)  

2. อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 2.1 จากผลการศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการกําหนดให้
วิสัยทัศน์เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของคุรุสภา (2556, น.1) และเป็นสมรรถนะการปฏิบัติงานตามแนวคิดของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังสมรรถนะประจําสายงานตามแนวคิดของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555, น. 10) ทําให้
ผู้ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาน้ันจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะตามเกณฑ์ วิสัยทัศน์เป็นส่วนสําคัญของการบริหารจัดการการศึกษา
ในปัจจุบัน เน่ืองจากสถานศึกษาจะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ที่ประกอบด้วย 
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิสัยทัศน์     
จะสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานอย่างมีระบบ สามารถมองภาพใน
อนาคตและถ่ายโอนวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นจริงได้ เป็นผู้นําในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ประสบความสําเร็จภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลกได้ ซึ่งสอดคล้อง           
กับงานวิจัยของ นิพนธ์ สําแดงเดช (2550, น. 108) ที่ศึกษาวิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า ระดับวิสัยทัศน์การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ ชลาลัย นิมิบุตร (2550, น. 136)  
ที่ศึกษาวิสัยทัศน์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
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พบว่า ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การสร้างวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกฉันท์ โชติฉันท์ (2550, น. 121) ที่ศึกษาเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และงานวิจัยของ นนทิพร สาน้อย (2557, น. 115) ที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และการเผยแพร่วิสัยทัศน์    

 2.2 จากการศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากการกําหนดหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และการกําหนดให้สถานศึกษาต้องดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและ
จัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นประจําทุกปี ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมท้ังได้กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพและตัวบ่งช้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้กับสถานศึกษา นอกจากน้ี จากการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประจําปี 2557 ยังได้กล่าวถึงสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินติดตามการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่อยู่ในระดับปรับปรุง ทําให้สถานศึกษามีความต่ืนตัวและให้เห็นความสําคัญ
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กาญจนา พัฒติกะพงษ์ (2558, น. 289) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 และงานวิจัยของ พรรษา มูลประวัติ (2557, น. 56) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการบริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สถานศึกษามีแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดประชุมสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร เสนามาตย์ (2558, น. 58) ที่ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 และงานวิจัยของ สุภาพ จันทะคาม (2555, น. 89) ที่ศึกษาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
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ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  สําหรับการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เป็นการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษาในทุกด้านตามโครงสร้างการบริหาร ซึ่งจะต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ระบบ
เครือข่าย ข้อมูล ฯลฯ ในการดําเนินงานเป็นสําคัญ เห็นได้จากการที่สถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ระบบ EMIS ระบบ SGS ระบบ E-Filing 
เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีความพร้อมในปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ
แตกต่างกัน อีกทั้งปัจจัยบางประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถานศึกษา ทําให้ผลการวิจัย 
พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับ
การปฏิบัติการน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร เสนามาตย์ (2558, น. 58) ที่ศึกษาสภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และงานวิจัยของ ศศิพิมพ์ วรรณกูล (2558, น. 74) ที่ได้
ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
 2.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
พบว่า โดยภาพรวม วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การมี
วิสัยทัศน์เป็นสมรรถนะสําคัญประการหน่ึงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งหากผู้บริหารสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์ที่ดี ก็จะทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกกิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้
สถานศึกษาเกิดความพร้อมในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง สําหรับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง
ย่ังยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภัทร ราชรักษ์ 
(2559, น. 129) ที่ได้ทําการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน        
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์ทางบวก          
ในระดับสูง (r = .80) กับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองคํา พิมพา (2556, น. 92) ที่ศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับการบริหารงานวิชาการ  ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (r = .51) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายคู่พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ          



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

58 

การสร้างวิสัยทัศน์มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในระดับ
มาก ทั้งน้ีเพราะการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องทําการกําหนดวิสัยทัศน์            
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและรายละเอียดการดําเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม เช่น 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ภายใต้เกณฑ์
และตัวช้ีวัดที่ ได้กําหนดไว้ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีรูปธรรมชัดเจน  
ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์ (2556, น. 94-95) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การกําหนด
วิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .785) กับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเผยแพร่

วิสัยทัศน์ มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการกระทําตนเป็นแบบอย่าง อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ที่สร้างข้ึนสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง และความสามารถในการโน้ม
น้าวให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ รวมท้ังควรให้การสนับสนุน
บุคลากรที่ปฏิบัติตนตามวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น 

 3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการ
จัดการระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทําระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ ตรงตามความต้องการ เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและนําไปใช้
และสามารถสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการบริการและการเข้าถึงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัด   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะการจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ จะช่วยทําให้การ
ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการทับซ้อนของข้อมูล และสามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเน่ือง  

  3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
 3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   
 3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   
 3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ 

ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คําปรึกษา 
คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ทํา
การศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ี  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง ประธานกรรมการสอบและ
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
และ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ที่ได้ให้ความกรุณาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย
รวมทั้งเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ และมอบความดีทั้งหมดน้ีให้แก่คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ สามี พ่ีน้อง            
เพ่ือนที่แสนดี คณะครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนและประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้มาใช้ในการวิจัย 
นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา ที่คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน และนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา รุ่น 6 ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด 

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจ           
หากการวิจัยคร้ังนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับการอ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและสร้างสมการพยากรณ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

 1.ระดับการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักเขตงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2คือ ด้านโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .387 รองลงมา
คือ ด้านนักเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .259 ด้านครอบครัว มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ เท่ากับ .248 และอายุ มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .085 
 3. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3 
ตัว คือ ด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านนักเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
คําสําคญั: การอ่าน 
 

ABSTRACT 
The research Factors Affecting Reading of Prathomsuksa 6 Student in 

Phetchabun Primary Education Service Area Office 2 intends to study to level of 
reading, the factors of reading and to formula regression the factors affecting reading 
that found.  

The hypothesis analyzing 
 1. Level of reading of Prathomsuksa 6Student in Phetchabun Primary Education 
Service Area Office 2 was in good level. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

62 

 2. The Factors Affecting Reading of Prathomsuksa 6Student in Phetchabun 
Primary Education Service Area Office 2 were school that has regression coefficient 
at.38, student at.259, and family at.2.48. 
 3. The equation of Factors Affecting Reading of Prathomsuksa 6 Student in 
Phetchabun Primary Education Service Area Office 2 found 3 factors were school, 
family and students with the statistical significance at the .01 level that according to 
the hypothesis.   
 
Keywords: Reading  
 

บทนํา 
 การอ่านเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาที่เพ่ิมพูนความรู้ต่อการดํารงชีวิตประจําวันในโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกสารสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้มากมาย ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการ
อ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมท่ีทําให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่ดีจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้าน
การพูด การเขียนและการเรียบเรียงระบบความคิดได้ดี เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
และจิตนาการ ยังมีส่วนทําให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เข้าใจการโต้แย้งและนําสิ่งต่าง ๆ ที่
รับรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การอ่านเป็นการพัฒนาตนเอง ทําให้ตัวผู้อ่าน มีความรู้ ความคิด 
วิจารณญาณ แล้วนําสิ่งที่ได้อ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และความคิด การอ่านทําให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านมี ความสําคัญต่อตนเอง 
เพราะการอ่านทําให้เราได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน มีความคิดทันโลกทันเหตุการณ์ และเข้าสังคม
ได้ดี การอ่านมีความสําคัญต่อสังคม เพราะคนในสังคมจํานวนมาก จะได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน 
และความจรรโลงใจจากการอ่าน ฉะน้ัน สาระที่อ่านในโอกาสสําคัญต่าง ๆ จะผิดพลาดหรือ
คลาดเคลื่อนไม่ได้ เกร์และโรเจอร์ ได้รวบรวมวัตถุประสงค์ของการอ่านไว้อย่างละเอียด คือ (1) เพ่ือ
เป็นพิธี หรือการเพาะติดเป็นนิสัย (2) เพ่ือฆ่าเวลาหรือใช้เวลาให้หมดไป (3) เพ่ือทราบและเข้าใจ
เหตุการณ์ปัจจุบัน (4) เพ่ือค่านิยมและความสุขส่วนตัวในขณะน้ัน (5) เพ่ือสนองความต้องการทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (6) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านอาชีพและวิชาชีพ (7) เพ่ือสนองความต้องการด้าน
สังคมและการเมือง เช่น การเป็นพลเมืองดี (8) เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนขยาย
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง (9) เพ่ือสนองความต้องการทางด้านปัญญา (10) เพ่ือสนองความ
ต้องการทางด้านจิตใจ (กรมวิชาการ. 2546 : 49)  
  การศึกษาผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่าน ได้แก่ 
ความต้ังใจเรียน ความถนัดทางการเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้าน คุณภาพการสอนของครู รูปแบบ
การเรียน อัตมโนทัศน์ บรรยากาศในช้ันเรียน ความรู้พ้ืนฐานเดิม ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ นิสัยรักการอ่าน การเป็นแบบอย่างในการอ่านของบิดา ของมารดา ของครู และ
ของเพ่ือน การส่งเสริมการอ่านจากครอบครัวและจากโรงเรียน ทัศนคติต่อการอ่าน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย นิสัยรักการอ่าน การสนับสนุนด้านการอ่านของ
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ผู้ปกครอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 

 อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านน้ันมีหลายปัจจัยและสาเหตุ นอกจากน้ันปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้นยังดําเนินการกับกลุ่มอายุหรือระดับช้ันต่างๆ หากแต่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 น้ัน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าเป็น
ระดับช้ันที่สําคัญเน่ืองจากเป็นการจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาและต้องนําความรู้ที่ได้รับ
ไปสู่การสอบแข่งขันเพ่ือเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษา ซึ่งในระดับช้ันประถมศึกษากําหนด
คุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่านว่า อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้
ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร 
จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคําแนะนํา คําอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่จบ
การศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีทักษะในการอ่านที่สามารถเข้าเร่ืองราวจากแหล่งข่าว
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากแต่ปัจจุบันสภาพการอ่านปรากฏดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์. (2542 : 23 –
24) ได้สรุปสภาพปัญหาการอ่านไว้ดังน้ี 1. ไม่ชอบอ่าน ชอบดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ และดูวีดี
ทัศน์มากกว่า 2. ไม่มีเวลา เพราะทํางานมากหรือการบ้านมาก 3. ไม่มีเงินซื้อสื่อการอ่าน 4. ไม่มีคน
ช่วยสอนอ่าน อ่านไม่ออกหรือมีปัญหาในการอ่าน 5. อ่านไม่ออก อ่านแล้วไม่เข้าใจ 6. สุขภาพไม่ดี 7. 
พิการ 8. ไม่มีสมาธิในการอ่าน 9. มีปัญหาทางครอบครัว และปัญหาทางโรงเรียน 10. ไม่เห็น
ความสําคัญของการอ่าน 11. มีสถานที่อ่านไม่เหมาะสม 12. ตัวหนังสือเล็กเกินไป 13. ไม่มีหนังสือ
อ่าน 14. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่เห็นความสําคัญของการอ่าน จึงไม่ส่งเสริมให้อ่าน 15. มีโรคเก่ียวกับ
สมอง ทําให้อ่านหนังสือไม่ได้ 16. มีนิสัยที่ไม่ดีในการอ่าน ทําให้อ่านช้า 17. ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการ ใน
การอ่านหนังสือบางประเภท 18. วิธีการสอนของครูทําให้ไม่อยากอ่าน 19. โรงเรียนไม่มีห้องสมุด 
 จากสภาพการอ่านข้างต้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอ่าน  นิสัยรักการอ่าน และคุณภาพ
การอ่านของนักเรียน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ถือว่าเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ  
ผลการศึกษาครั้งน้ี  จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองตลอดจน
ผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการอ่าน เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็น
การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
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 3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งประกอบไปด้วยอําเภอ
ในเขตรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหล่มสัก มีจํานวน 86 โรงเรียน  จํานวน นักเรียนจํานวน  
786   คน   อําเภอหล่มเก่า มีจํานวน 50  โรงเรียน นักเรียนจํานวน  568   คน  อําเภอนํ้าหนาว 14 
โรงเรียน นักเรียนจํานวน  180  คน   อําเภอเขาค้อ  11 โรงเรียน นักเรียนจํานวน  384  คน  รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 161  โรงเรียน จํานวนนักเรียน 1,918  คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 
331 คน โดยทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น โดยสํารวจจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่เปิดสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีจํานวน 161 
โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,918  คน  ประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 331  คนโดยใช้
สูตรการคํานวณ ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์ 2551) กําหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อน 0.05 

 2.  สุ่มอําเภอจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งมี
ทั้งหมด  4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหล่มสัก  อําเภอหล่มเก่า  อําเภอนํ้าหนาว  และอําเภอเขาค้อ โดยสุ่ม
อําเภอ ด้วยวิธีการสุ่มแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยอําเภอที่สุ่มได้คือ อําเภอเขาค้อ   
  3. สุม่นักเรียนในโรงเรียนจากอําเภอเขาค้อ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยมีโรงเรียน จํานวน  7 โรงเรียน จํานวน 331 คน    
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นการตรวจสอบ
รายการ 

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ด้านที่ 1 
ปัจจัยด้านนักเรียนด้านที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านโรงเรียน 

ตอนท่ี 3 การอ่านของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 ในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ กําหนดความหมายของระดับ
คะแนน ดังน้ี 
  ระดับคะแนน  ความหมาย 
        5   อ่านมากที่สุด  
        4   อ่านมาก 
        3   อ่านปานกลาง 
        2   อ่านน้อย 
        1   อ่านน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นลําดับข้ัน ดังน้ี 
 1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ เพ่ือนํามาใช้สร้าง
แบบสอบถาม 
 2. กําหนดตัวแปรที่ศึกษาและนํามาจัดทําข้อคําถาม โดยกําหนดประเด็นและขอบเขตของ
ข้อคําถามให้สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน (รายช่ือดังภาคผนวก 
ก) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเน้ือหา ว่าคําถามแต่ละข้อ  
สร้างได้สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีจะวัดหรือไม่ใช้เกณฑ์ประเมินดังน้ี 
  +1 หมายถึง      แน่ใจว่าขอ้คําถามวัดตรงกับเน้ือหา 
      0 หมายถึง      ไมแ่น่ใจว่าข้อคําถามวัดตรงกับเน้ือหา 
    -1 หมายถึง      แน่ใจว่าขอ้คําถามข้อน้ันวัดไม่ตรงกับเน้ือหา 
        นําผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา ไปคํานวณหาค่า IOC และ
คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC. ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า มีข้อคําถามที่ใช้ได้ทั้งหมด และมีค่า IOC. อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 จากน้ันแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ดังน้ี เพ่ิมการซื้อหนังสือ 
หนังสือพิมพ์และวารสารของผู้ปกครองในสว่นข้อมูลพ้ืนฐาน จากน้ันนํามาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับใหม ่
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 
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ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการ
คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทา่กับ 0.949  
และค่าความเช่ือมั่น  รายตอนและรายด้าน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน 
 ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านนักเรียน มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.836 ประกอบด้วย 

แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.799 

เจตคติต่อวิชาภาษาไทย มีคา่ความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสทิธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.711 

นิสัยรักการอ่าน มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตาม
วิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.699 

การใช้ข้อมูลขา่วสารจากอินเตอร์เน็ต มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.701 

ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ปกครอง มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ  0.954 ประกอบด้วย 

สภาพแวดล้อมในครอบครัว มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.898 

การสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.926 

ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ  0.926  ประกอบด้วย  

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสทิธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.820 

การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.864 

คุณภาพการสอนของครู มีคา่ความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสทิธ์ิ
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.837  

ตอนท่ี 3 การอ่านของนักเรียน ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีค่าความเช่ือมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า   
ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.913 
 6.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้สําหรับการวิจัยต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1.  ทําหนังสือขออนุญาตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจยัทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือออกหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยถือหนังสือแจ้งและขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  พร้อม
ทั้งขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ผู้วิจัยแจ้ง ช้ีแจงและขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูประจําช้ันเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 4. ผู้วิจัยช้ีแจงการตอบแบบสอบถามให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยขอเวลาครูประจํา
ช้ันให้นักเรียนได้มีโอกาสทําแบบสอบถามอย่างอิสระและเมื่อนักเรียนทําแบบสอบถามเสร็จสิ้นแลว้ให้
ส่งแบบสอบถามคืนที่ผู้วิจัย 
 5.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การจัดกระทําข้อมูล 
  1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  1.2 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและข้อคําถามที่
ต้องการทราบ ในการวิจัยคร้ังนี้ สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี  
  1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  โดยกําหนดการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี 
  ค่าเฉลี่ย   การแปลผล 
  1.00-1.50  น้อยมาก 
  1.51-2.50  น้อย 
  2.51-3.50  ปานกลาง 
  3.51-4.50  มาก 
  4.51-5.00  มากที่สุด 
  2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์
การถดถอย (Multiple Linear Regression Analysis) ใช้การคัดเลือกแบบลําดับข้ัน (Stepwise 
Selection) 
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ผลการวิจัย 
 1. ระดับการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก  
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คือ ด้านโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .387 ลอง
ลงมาคือ ด้านนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .259 ด้านครอบครัว โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .248 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error β t Sig 
(Constant) -1.529 .287 - -5.332** .000 
ด้านโรงเรียน .546 .075 .387 7.239** .000 
ด้านครอบครัว .261 .047 .248 5.523** .000 
ด้านนักเรียน .427 .090 .259 4.750** .000 
อายุ .143 .057 .085 2.497* .013 
R = .792     R2 = .627Std. Error of the Estimate = .532 

*  มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 
** มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 
 3. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 L = -.1.529 + .546Sc + .261Fma + .427Std + .143Ba 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Y = .387Sc + .248Fma + .259Std + .085Ba 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์อํานาจพยากรณ์ที่ใช้ทํานายการอ่าน พบว่า มีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์หรือ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จํานวน 3 ตัว คือ ด้าน
โรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านนักเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.ระดับการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อยู่ใน ระดับมาก  เพราะ นักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน   มีความสุขและ
สนุกสนานเมื่อได้อ่านหนังสือ  เมื่อสงสัยในเรื่องใด จะหาคําตอบจากการอ่านหนังสือ  ทุกครั้งที่มีเวลา
ว่างจะอ่านหนังสือในห้องสมุด สอดคล้องกับแนวคิดของศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538 : 8) ได้สรุป
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จุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังน้ี1. อ่านเพ่ือความรู้ คนเราต้องการรู้ในสิ่งที่เป็นปัญหาไม่เข้าใจ ต้องการ
ให้ความรู้ของตนงอกงามข้ึน ต้องการให้เข้าใจผู้อ่ืน ต้องการรู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องการรู้ความเป็นไปในโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องการ
รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพ่ือจะได้เข้าใจและรู้จักตนเองดีย่ิงขึ้น2. อ่านเพ่ือให้เกิดความคิด การได้อ่าน
เร่ืองราวต่างๆจะช่วยให้ความคิดของผู้อ่านกว้างขวางข้ึน บางครั้งนําแนวคิดผลการวิจัยเหล่าน้ันมา
สร้างฐานะของตนได้รู้จักพิจารณาหาเหตุผลในเรื่องน้ัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอีกด้วย 3. อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน หรือเพ่ือความบันเทิง ปัญหาต่างๆและสภาวะแวดล้อม
มีอิทธิพลต่อจิตใจ อารมณ์และร่างกายของมนุษย์มาก บางครั้งก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย การอ่าน
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีเน้ือหาเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี นิทาน จะช่วยให้เกิด
ความเพลิดเพลิน คลายความเครียด และไม่เบ่ือหน่ายท้อแท้ได้4. อ่านเพ่ือความจรรโลงใจ บางครั้ง
ชีวิตของคนเรา พบกับปัญหาและความไม่สมหวังทําให้เกิดความท้อแท้ ไม่มีกําลังใจ ไม่มีจุดหมายใน
ชีวิต อยู่ไปวันหน่ึงๆ หากได้อ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีเร่ืองเก่ียวกับชีวิตต้องสู้ของบุคคลใด บุคคล
หน่ึง จนสามารถชนะอุปสรรคประสบผลสําเร็จก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีกําลังใจดีขึ้น สร้าง
ความหวังใหม่ได้ต่อไปหรืออ่านปรัชญาชีวิต หนังสือธรรมะ ก็จะทําให้มองโลกในแง่ดี เข้าใจตนเองและ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพจิตที่ดี5. อ่านเพ่ือสนองความต้องการอ่ืนๆ คนเรา
ต้องการความม่ันคงในชีวิต ต้องการการยอมรับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการเกียรติยศช่ือเสียง
ในสังคม ต้องการความสําเร็จในชีวิต ความเป็นจริงชีวิตจะไม่สมปารถนาทุกประการเสมอไป การอ่าน
จะช่วยชดเชยได้ เช่น การได้อ่านหนังสือแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างบุคลิกภาพ การสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน ดังน้ันการเลือกที่จะอ่านหนังสือเพ่ือจุดมุ่งหมายนี้ จึง
มีประโยชน์ดีกว่าไปหาวิธีชดเชยโดยวิธีอ่ืน ๆ  
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คือ ด้านโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ 
.387 รองลงมาคือ ด้านนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .259 ด้านครอบครัว โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ เท่ากับ .248 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ สามารถยืนยันได้ว่าโรงเรียน
ยังเป็นสถานที่สําคัญในการส่งเสริม /สร้างทักษะการอ่านดังน้ันโรงเรียนจึงควรตระหนักและให้
ความสําคัญในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างไรก็ตามการส่งเสริมการ
อ่านของโรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างเหมาะสมและ
ให้ครอบครัวของนักเรียนทราบว่าโรงเรียนกําลังดําเนินกิจกรรมอะไรอยู่เพ่ือส่งเสริมการอ่านเพื่อให้
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมอันก่อเกิดประโยชน์ต่อการอ่านของนักเรียน นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้นักเรียน
มีมาตรฐานตามตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 อีกด้วย นอกจากน้ันยังทําให้นักเรียนมีความรู้และเพลิดเพลินกับสิ่งที่อ่านดังที่ อัมพรสุข
เกษม (2520 : 5 –6): 53-54) อย่างไรก็ตามข้อค้นพบในการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับไพจิตต์  สาย
จันทร์ (2548 : 81 - 82)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  
6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่า การส่งเสริมการอ่านจากครูและ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการอ่านของนักเรียนเรือนคํา  คํา
โมนะ (2552 : 4)  ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน
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ภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียน คือ เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยเพศหญิง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ความถนัดทางภาษา การจัดห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู พฤติกรรม
การสอนภาษาไทยของครูการจัดห้องเรียนติวรรณ เจริญสุข (2553 : 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 (ระดับช้ันประถมศึกษาปีที 4) โรงเรียนวัด
ชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คือ ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยและสาวิตรี  
อยู่สุม (2553 : 88 - 91)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการ
อ่านและเขียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและเขียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ความต้ังใจเรียน ความถนัดทางการเรียน 
สภาพแวดล้อมทางบ้าน คุณภาพการสอนของครู รูปแบบการเรียน และอัตมโนทัศน์ บรรยากาศในช้ัน
เรียน ความรู้พ้ืนฐานเดิม ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตัวแปรทั้งหมดสามารถ
ร่วมกันอธิบายทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 99 
 3. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานัก
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 L = -.1.529 + .546Sc + .261Fma + .427Std + .143Ba 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Y = .387Sc + .248Fma + .259Std + .085Ba 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช้ 

  1. ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่สําคัญที่สุด คือ ด้านโรงเรียน ดังน้ัน ผู้บริหาร ครูและ
บุคคลที่เก่ียวข้องในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาการอ่านของนักเรียน 
  2. การพัฒนาการอ่านมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับครอบครัว ดังน้ันควรมีการสื่อสารในเร่ือง
การอ่านระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวตระหนักในบทบาทหน้าที่เสริมการอ่าน
ของนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอันจะนําไปสู่การอ่านของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในวงกว้าง 
กล่าวคือ ศึกษากับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือยืนยันผลการวิจัยว่ามีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งอย่างไร อันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณ 
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 3. ควรดําเนินการวิจัยเพ่ือหาวิธีการหรือรูปแบบหรือแนวทางการนําปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสู่การพัฒนาการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
สภาพจริงหรือระดับโรงเรียน 
 4. ควรมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือหารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
และ 2)  ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะตามสมมุติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จํานวน 
1,000  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามจิตสาธารณะ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.808 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลัก และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 
คือ การช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยความเต็มใจ การเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม  การดูแลสาธารณะ
สมบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม โดยมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.132 – 
6.897 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 77.756   
 2. โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไค-แสควร์ ( ) เท่ากับ 337.36  ค่า 
df เท่ากับ 439 ค่า p-value เท่ากับ  1.00  ค่า  GFI เท่ากับ 0.96 ค่า AGFI เท่ากับ  0.95  ค่า RMR 
เท่ากับ 0.031 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 และค่า CFI เท่ากับ 1.00   
 
คําสําคญั: การวิเคราะห์องค์ประกอบ, จิตสาธารณะ 
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ABSTRACT 
   This study aimed to 1) investigate elements of Pratomsuksa 6 (or grade 12) 
students’ public mind, and 2) relationship between the students’ public mind and the 
evidence data.  The target population in this study is 1,000 Pratomsuksa 6 students 
who were enrolled in the second semester of the academic year 2015 at a primary 
school under the Phetchabun Primary Educational Service, Area Office 2. The 
participating students were selected through stratified random sampling. The research 
tool used was the questionnaire whose reliability is 0.808.To analyze the collected 
data, the researcher employed Exploratory Factor Analysis, Principal Component 
Analysis, Orthogonal Rolation, Varimax Method, and Confirmatory Factor Analysis of 
LISREL program. 
              This study found that  

  1.  The elements of the participants’ public mind consisted of  1) helping 
other people voluntarily,  2) willingness to share public goods with other people,  3) 
keeping an eye on and maintaining public goods,  4) participating in public activities, 
and 5) being conscious of others and the public.  The statistical analysis of the data 
reveals that the Eigen Value falls between 3.132 - 6.897, while the cumulative 
percentage variance is 77.756. 
   2.  The structural model of the participants’ public mind positively correlates 
with the evidence data. The Chi-square analysis shows that the participants’ public 
mind is 337.36(P = 1.00), and reveals 439 in df, 0.96 in GFI, 0.95 in AGFI, 0.031 in RMR,  
0.00 in RMSEA and 1.00 in CFI.  
 
Keywords: Factor Analysis, Public Mind 
 

บทนํา 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดย้ัง
ซึ่งกระแสความเจริญน้ีได้ส่งผลกระทบวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  ทําให้เกิดการปรับตัว  มีการ
แข่งขัน  เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  มีค่านิยมทางวัตถุที่สูงขึ้น  เกิดการขาดคุณธรรม จริยธรรม
ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ โดยมีความโน้มเอียงไปนิยมวัตถุมากกว่าจิตใจมากขึ้นทุกขณะ คนใน
สังคมมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าคํานึงถึงส่วนรวม  ซึ่งเป็นสัญญาณถึง การขาดการ
มีจิตสาธารณะของคนในชาติสูงขึ้น (ชัยวัฒน์  สุทธิรัฒน์  2555 : 1)  จิตสาธารณะเป็นความรู้สึกนึก
คิดการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่  ที่จะดูแลบํารุงรักษาร่วมกัน เช่น การ
ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ตลอดจนช่วยกันดูแล  ให้ความช่วยเหลือผู้
ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้  ตลอดจนร่วมมือกระทําเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา  แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพ่ือจะรักษาประโยชน์ส่วนรวม  บุคคลที่มีจิต
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สาธารณะจะแสดงถึงการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองไม่ทําสิ่งที่เกิดผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม  มีบทบาทช่วยสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือแก้ปัญหา สร้างสรรค์
สังคมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  จะเห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจาก
การขาดจิตสํานึกของคนส่วนรวมในสังคม  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต่างเร่งแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และวางแผนที่จะกําหนดเป้าหมายพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ธํารงไว้ซึ่ง
คุณธรรมและศีลธรรมมีจิตสาธารณะ  

ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555 : ๘) ซึ่งยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณา
การเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณา
การ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา คือ พัฒนาคนไทย ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา  อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 6  (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2553 : ๓) ที่กําหนดไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  รวมถึงในมาตราที่ 7  ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายและกระบวนการ
ในการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม และของประเทศชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
การรู้จักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติโดยให้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 7) กําหนด “จิต
สาธารณะ”เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 1 ใน 8 ข้อ ที่สถานศึกษาต้องเน้น รวมถึงได้
กําหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษาต้องให้นักเรียนทํากิจกรรมสาธารณะ รวม 165  
ช่ัวโมง โดยในระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จะต้องทํากิจกรรม 60 ช่ัวโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45 
ช่ัวโมง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ช่ัวโมง  โดยหวังให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับสิ่งดี ๆ จากการทํา
กิจกรรมและเป็นนิสัยติดไปจนโต  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีย่ิงเพราะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์มากข้ึน ซึ่งจิตสาธารณะน้ีจะติดตัวเขาไปจนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและร่วมสร้าง
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (ชัยวัฒน์  สุทธิรัฒน์ 2555 : 7)   
 การเสริมสร้างจิตสาธารณะให้เด็กน้ันควรเริ่มในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่ไวต่อการรับ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างย่ิง  นักเรียนในวัยน้ีถือเป็นไม้อ่อนที่ยังดัดง่ายจึงเหมาะที่จะ
พัฒนาด้านจิตใจ เพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่หากไม่ได้รับการพัฒนาด้าน
จิตใจในช่วงวัยน้ีจะสายเกินไป  เพราะเมื่อเด็กอายุเกิน 12 ปีไปแล้วลักษณะนิสัยต่าง  ๆ   จะพัฒนา เป็น
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน 2550 : 54-56) อย่างไรก็ตาม การทําความ
เข้าใจเร่ืองจิตสาธารณะนักเรียนต้องสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลและสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินทาง
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จริยธรรมได้  ซึ่งเพียเจต์และอินเฮลเดอร์ (Piaget and Inhelder 1969 : 157-159)  เสนอแนวคิด
พัฒนาการทางสติปัญญาไว้ว่า เด็กในวัย 11 – 15 ปี เป็นวัยที่มีความสามารถในการคิด เป็นเหตุเป็น
ผล สามารถคิดในเชิงนามธรรม อยู่ในช่วงทําตามกฎเกณฑ์  เร่ิมเข้าใจเหตุผลเชิงจริยธรรมและพร้อม
รับรู้กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งผลการวิจัยของ โกศล  มีคุณ (2542 อ้างถึงในดวงเดือน   พันธุมนาวิน.  2550 : 13)  
พบว่าเด็กในช่วงอายุ 9 -12 ปี เป็นช่วงที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม จากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาและทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรม จะเห็นว่าเด็กในช่วงอายุที่ทั้ง
สองทฤษฎีมีความเห็นตรงกันว่าเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนคือช่วง
อายุ 11 -12 ปี จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะเป็นวัยที่มี
ความพร้อมทางส ติ ปัญญาและมีความเข้ า ใจ เรื่ อ ง เห ตุผล เ ชิ งจริ ยธรรม  ซึ่ งจะส่ งผลให้
กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะมีความย่ังยืน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญสําหรับนักเรียน 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือให้จํานวน
พฤติกรรมบ่งช้ีจิตสาธารณะที่มีจํานวนมากลดน้อยลง  และทําให้ทราบว่าองค์ประกอบของจิตสาธารณะมีกี่
องค์ประกอบ  และในแต่ละองค์ประกอบ  ประกอบด้วยตัวแปรใดบ้างที่สามารถอธิบายลักษณะจิต
สาธารณะได้ชัดเจน  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของ
นักเรียน  ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนให้บรรลุผลตามที่
หลักสูตรกําหนดไว้  รวมท้ังหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนําผลที่ได้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
หรือกําหนดนโยบายเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน           
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที ่6 โรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 กับข้อมลูเชิงประจักษ์ 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2558  
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  มจีํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด  161 โรงเรียน นักเรียนจํานวน  2,159  คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2558 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ซึ่งมจีํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มที ่1 ใช้ในการวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน  500 คน  กลุ่มทีส่องใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
จํานวน  500  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random Sampling)  
มีลําดับในการสุ่มดังน้ี 
 ขั้นที ่1 สํารวจข้อมูลแหล่งข้อมูล โดยจําแนกขนาดโรงเรียนออกเป็น  4  ขนาด ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 โรงเรียนขนาดเล็ก  มีจํานวนนักเรียน    0 - 120  คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง  มีจํานวนนักเรียน           121 - 600 คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ ่  มีจํานวนนักเรียน           601 - 1,500 คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีจํานวนนักเรียน         1,501 คน ขึ้นไป 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน ปีการศกึษา 2558 ในสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน      
               เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ขนาดเล็ก 142 1,368 
ขนาดกลาง 16 443 
ขนาดใหญ ่ 3 348 
ขนาดใหญ่พิเศษ - - 

รวม 161 2,159 
 
 ขั้นที่ 2 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่  (yamane)  ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 338  คน ที่มีค่าความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 แต่จากการกําหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Comrey และ Lee ว่าความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ที่ดีควรมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน  500  ตัวอย่าง  ดังน้ันเพ่ือให้ได้ข้อมูลตอบกลับเพียงพอใน
การวิเคราะห์และเพ่ือให้การวิจัยมีความแม่นยําน่าเช่ือถือ  ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงสํารวจ  จํานวน  500  คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
จํานวน  500  คน 
 ขั้นที่ 3  เน่ืองด้วยความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากันต้องกําหนดสัดส่วนแต่ละช้ัน 
ของประชากรโดยใช้สูตร  
 สูตร  ni    =    x  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม 
 เมื่อ  ni    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละช้ัน 
       แทน  สมาชิกของประชากรของแต่ละช้ัน 
   N      แทน  จํานวนนักเรียนรวมของประชากรทั้งหมด 
  

 ขั้นที่ 4  ทําการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็น
ช้ันและโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน  1,000  คน  
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ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจํานวน  500  คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
จํานวน  500  คน จาํแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  2 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 161 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง  8 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 205 คน โรงเรียนขนาดเล็ก  42 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 
634  คน ซึ่งผูวิ้จัยทําการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีต้องการ  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ง น้ี ได้แก่ แบบสอบถามจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมบ่งช้ีการมีจิตสาธารณะของนักเรียนโดย
แบบสอบถามเป็นประโยคข้อความ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) ได้แก่ ปฏิบัติเสมอ ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
และไม่เคยปฏิบัติเลย  โดยแบบสอบถามมี  ๒  ฉบับ  ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะเพ่ือนํามาเป็นแนวทาง             
ในการสร้างแบบสอบถามจิตสาธารณะ 
 2.  ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถามจิตสาธารณะซึ่งเป็นข้อคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งหมด  50 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้านคือ ด้านการ         
ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม จํานวน  7 ข้อ ด้านการช่วยเหลือพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ จํานวน 7 ข้อ การอาสาทํางานให้ผู้ อ่ืนด้วยกําลังกาย 
กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน จํานวน  6 ข้อ ด้านการร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมจํานวน 6 ข้อ ด้านการแบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืน ๆ
จํานวน 6 ข้อ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ หรือการกระทํา ที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวม ที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกันจํานวน 7  ข้อ การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันจํานวน  
6 ข้อ และการช่วยเหลือแก้ปัญหา  หรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืนจํานวน  5 ข้อ  
  3.  นําแบบสอบถามจิตสาธารณะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มาตรวจสอบเบ้ืองต้นเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหา การสะกดคําและภาษาที่ใช้  แล้วนําไปขอคําแนะนํา
จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน  5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) หาความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะในองค์ประกอบจิตสาธารณะ และคัดเลือกข้อคําถาม
ที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5  ขึ้นไป ซึ่งข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง น้อยกว่า 0.5 ได้แก่ข้อ 5 12 20 
26 35 และพิจารณาข้อคําถามเป็นรายข้อตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ข้อคําถามบางข้อมี
ความหมายซ้ําซ้อนกัน บางข้อเป็นความความคิดไม่ใช่พฤติกรรมซึ่งไม่สามารถจะวัดได้ จึงพิจารณาตัด
ข้อ 3 13 24 38 และ 44 ทิ้ง และปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามตามคําแนะนํา  ของผู้เช่ียวชาญ ทําให้ได้
พฤติกรรมบ่งช้ีจิตสาธารณะจํานวน  40  ข้อ 
  4.  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับใหม่หลังจากการแก้ไข นําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 2  จํานวน 100  คน แล้วนําแบบสอบถามที่ได้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาอํานาจจําแนกราย
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ข้อ โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total 
Correlation) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation) โดยคัดเลือก ข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป พบว่า
ข้อคําถามที่ใช้ไม่ได้คือข้อ  5  6 17  28  32  และ 39  ทําให้เหลือพฤติกรรมบ่งช้ีจิตสาธารณะจํานวน  
34  ข้อ 
 5.  นําแบบสอบถามจิตสาธารณะมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้วิธี        
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach method) โดย
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น 0.808  
 6.  นําแบบสอบถามจิตสาธารณะ ฉบับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์ แล้ว ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 500  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  จากน้ันนําแบบสอบถามที่ได้ มาทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  
 7.  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยใช้โปรแกรม SPSS ขั้นแรกผู้วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ว่าข้อมูลที่ได้มาน้ัน มีความสัมพันธ์
เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจหรือไม่ โดยพิจารณาค่าสถิติไคเซอร์ – ไมเยอร์ – โอ
ลคิน (KMO)  มีค่าเท่ากับ  0.932  ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.80 (Kim and Mueller  1978)  และ
ค่าสถิติของบาร์เลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่าค่าสถิติไค – สแควร์ ( ) ใช้ในการ
ทดสอบมีค่าเท่ากับ 24335.040 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ จากน้ันสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis) โดยพิจารณาองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน
เท่ากับ 1 พบว่าองค์ประกอบมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง  3.132 – 6.897 และมีค่าความแปรปรวนสะสม
ร้อยละ 77.756 จากน้ันหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ (Varimax Rotation) ได้องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะจํานวน 5 องค์ประกอบ  ซึ่งมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 77.756  โดยในแต่ละตัวแปร
มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading) ต้ังแต่ 0.3 ขึ้นไป โดยมีพฤติกรรมบ่งช้ี จํานวน 34  ตัว
บ่งช้ี จากน้ันจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับใหม่ นําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน  500 คน ได้แบบสอบถามคืนมา
ทั้งหมด 500  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรมลิสเรล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจยัได้นําเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย โดยทําหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรียน 
 2.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน  2558  - กุมภาพันธ์ 
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2559  กับกลุม่ตัวอย่างจํานวน  1,000  คน โดยกลุ่มที ่1 จํานวน  500  คน ใช้สําหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ และกลุ่มที ่2  จํานวน 500 คน ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
แบบสอบถามทีใ่ช้เก็บข้อมูลเป็นคนละฉบับกัน โดยได้แบบสอบถามคืนร้อยละ 100  
 3.  นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลแลว้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ          
แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 4. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และรายงานผลการวิจัยต่อไป 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ มีขัน้ตอนดังต่อไปน้ี 
 1.  วิ เคราะห์องค์ประกอบเ ชิงสํ ารวจ  (Exploratory  Factor  Analysis)  โดยสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลัก (Principal  Components  Analysis) และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal  Rotation)  เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ 
(Varimax  Rotation) 
 2.  ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis)โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum  
Likelihood : ML) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 1.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1  ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item  Objective  Congruence)  ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามจิตสาธารณะ 
    1.2  ค่าอํานาจจําแนก (Descrimination)  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยใช้สูตรของเพียร์สัน 
    1.3  ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 
Coefficient)  ของคอนบาค (Cronbach method)   
  2.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  Analysis) โดย
สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลัก (Principal  Components  Analysis) และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal  Rotation) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธี แวร์ริ
แมกซ์ (Varimax Rotation) พิจารณาค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบน้ัน ๆ ต้ังแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยในแต่ละตัวแปรต้องมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 
(Factor  Loading) ต้ังแต่ 0.3  ขึ้นไป 
   2.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  Factor  Analysis) โดย
พิจารณาจากการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (Goodness-of-fit  measures) เพ่ือศึกษา
ภาพรวมของโมเดลจิตสาธารณะว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใดซึ่งผู้วิจัยต้องตรวจสอบ
ค่าสถิติวัดความสอดคล้องของโมเดลหลายตัว เรียกว่า การทดสอบ Fit  Statistics   
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ 
 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มี  5 
องค์ประกอบ มีค่าไอเกน (Eigen Value) อยู่ระหว่าง  3.132 – 6.897  และมีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนอยู่ระหว่าง  9.212 – 20.284  มีค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม อยู่ระหว่าง  20.284 
– 77.756 สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ทั้งสิ้นร้อยละ  77.756 โดยแต่ละองค์ประกอบมี
รายละเอียดดังน้ี 

 องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปร 8 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.503  - 0.937  มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 6.897  คิดเป็นร้อยละ 20.284  ของความแปรปรวนทั้งหมด  มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 20.284 เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยความเต็มใจ 

 องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปร 7 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.694 -  
0.902  มีค่าผลรวมความแปรปรวน  6.318  คิดเป็นร้อยละ 18.581 ของความแปรปรวนทั้งหมด  มี
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 38.866  เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวม   

 องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปร 8 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589  - 0.772  มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 5.225  คิดเป็นร้อยละ 15.368  ของความแปรปรวนทั้งหมด  มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 54.234 เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การดูแลสาธารณะสมบัติ 
 องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปร 6  ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.978  - 0.990  มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 4.865  คิดเป็นร้อยละ 14.309  ของความแปรปรวนทั้งหมด  มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 68.543 เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม 
 องค์ประกอบที่ 5  มีตัวแปร 6 ตัวแปร นํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.544  - 0.741  มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 3.132  คิดเป็นร้อยละ 14.309  ของความแปรปรวนทั้งหมด  มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 77.756  เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม 

  

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ ค่า   มีคา่ 337.36  df มีค่า 439  p-value มีค่า 1.00 GFI มีค่า0.96  AGFI  มีค่า 0.95 
RMR มีค่า 0.031 RMSEA  มคี่า 0.00 CFI มีค่า  1.00  ดังแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงลําดับความสําคัญขององค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
               จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 
ลําดับ
ที่ 

องค์ประกอบ 
จํานวนตัว

แปร 
น้ําหนัก

องค์ประกอบ R 2 

1 การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม 6 1.03 1.12 
2 การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม 5 0.95 0.95 
3 การดูแลสาธารณะสมบัติ 8 0.89 0.83 
4 การช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 8 0.74 0.53 
5 การเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม 7 0.69 0.38 

2 = 337.36 , df = 439 , p-value = 1.00,  GFI = 0.96 , AGFI = 0.95 , RMR= 0.031, RMSEA =0.00             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพแสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 1.  องค์ประกอบด้านจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  มี 5 องค์ประกอบ 
34  ตัวแปร โดยมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.132 – 6.897  และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 
77.756 ซึ่งสามารถแยกอธิบาย แต่ละองค์ประกอบได้ ดังน้ี 
    องค์ประกอบที่ 1  ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยความเต็มใจ  ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน  
8  ตัวแปร  มีค่าไอเกนเท่ากับ 6.897  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.503  - 0.937   
  องค์ประกอบที่ 2  ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม  ประกอบด้วยตัวแปร 
จํานวน  7  ตัวแปร  มีค่าไอเกนเท่ากับ 6.318  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.694  - 0.902   
 องค์ประกอบที่ 3  ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติ  ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน  8  ตัวแปร   มี
ค่าไอเกนเท่ากับ 5.225  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589  - 0.772   
  องค์ประกอบที่ 4  ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม  ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 6             
ตัวแปร  มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.865  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.978  - 0.990   
  องค์ประกอบท่ี 5  ด้านการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม  ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน  6                
ตัวแปร  มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.132  มีค่านํ้าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง  0.544  - 0.741   
  2.  โมเดลองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2  ที่สร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่า   มีค่า 337.36  df มีค่า 439  p-value มีค่า 1.00 GFI มีค่า0.96  
AGFI  มีค่า 0.95 RMR มีค่า 0.031 RMSEA  มีค่า 0.00 CFI มีค่า  1.00  องค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนัก
มากที่สุดได้แก่ องค์ประกอบที่ 5  ด้านการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.03 
 
 อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัยโดยเรียงตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 5  การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม เป็นองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุด โดย
มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1.03  เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 5 ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับกิจกรรม
ประจําวันที่นักเรียนทําอยู่ที่โรงเรียน เช่น นักเรียนนําขยะของห้องไปทิ้งในท่ีทิ้งขยะของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.626  นักเรียนช่วยลบกระดานดําในห้องด้วยความเต็มใจ มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ  0.621  ซึ่ง สอดคล้องกับ เจียมจิตต์  ไชยลังกา (2554: 100- 103) ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  พบว่า การทําตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเพ่ือส่วนรวม เป็นองค์ประกอบจิตสาธารณะ ซึ่ง โดยได้นิยามความหมายของการทํา
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือส่วนรวม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติงานหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายเพ่ือ
ส่วนรวมจนสําเร็จ มีความรับผิดชอบทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความหมายตรงกับ 
การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม สอดคล้องกับ ปัถมา  สงนุ่น (2554 : 3) ได้พัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยได้กําหนด 
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การกระทําเพ่ือส่วนรวม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความหมายตรงกับ           การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมเป็น
องค์ประกอบหน่ึงในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน สอดคล้องกับ ภัคนุช  หมาก
ผิน (2556 : 84) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย 
พบว่า การรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน  
 องค์ประกอบที่ 4  การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม เป็นองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักมากเป็น
อันดับที่ 2 โดยมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.95  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคนุช  หมากผิน (2556 : 84) ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วน
ร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน 
โดยได้นิยาม การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ความหมายตรงกับ การ
เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม สอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 50) ได้
กําหนดตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ีของผู้มีจิตสาธารณะ ตัวช้ีวัดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมโดยดูจากพฤติกรรมบ่งช้ี  1) ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ  2)เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  3)เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 
สอดคล้องกับ ปัถมา  สงนุ่น (2554 : 3)  ได้พัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยได้กําหนด การเข้าร่วม
กิจกรรมส่วนรวม  เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน 
สอดคล้องกับ กุหลาบ  พงษ์เทพิน (2553 : 96) ได้สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต
สาธารณะ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 
1 โดยได้กําหนด  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม เป็นองค์ประกอบ
หน่ึงในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน 
 องค์ประกอบที่ 3  การดูแลสาธารณะสมบัติ  เป็นองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักเท่ากับ 0.89  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาย  โพธิสิตา (2540: 14) ได้ศึกษาเรื่องจิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ 
ศึกษาในกรณีกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม โดยได้จัดองค์ประกอบด้านจิต
สาธารณะออกเป็น 4 ด้าน  ด้านภาพสะท้อนจิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติถือเป็น 1 ในองค์ประกอบ
จิตสาธารณะ สอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 50) ได้กําหนดตัวช้ีวัดและ
พฤติกรรมบ่งช้ีของผู้มีจิตสาธารณะ ตัวช้ีวัดที่ 2 พฤติกรรมบ่งช้ี  1)ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับ กรรยา  พรรณา (2553 : 8-9) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมและการจัดการเรียนรู้  แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบ
สัญลักษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ได้กําหนด ด้านการใช้ 
หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความ
สะอาด การไม่ทําลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิด
ความชํารุดเสียหาย เป็นองค์ประกอบด้าน การมีจิตสาธารณะของนักเรียน  
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 องค์ประกอบที่ 1 การช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยความเต็มใจ  เป็นองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 0.74  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคนุช  หมากผิน (2556 : 84) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบจิต
สาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ความมีนํ้าใจและเอาใจใส่ผู้อ่ืน เป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน สอดคล้องกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2551 : 50) ได้กําหนดตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ีของผู้มีจิตสาธารณะ ตัวช้ีวัดที่ 1 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยดูจากพฤติกรรมบ่งช้ี 3 ตัว 
ได้แก่ 1) ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทํางานด้วยความเต็มใจ 2) อาสาทํางานให้ผู้อ่ืนด้วยกําลังกาย 
กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน 3) แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืน ๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน  สอดคล้องกับ ศิริลักษณ์  เลื่อนยศ (2553 : 16) ได้ศึกษาการ
พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน การมีจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยได้กําหนด  การช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ เป็นองค์ประกอบ
หน่ึงในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   

  องค์ประกอบที่ 2  การเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม  เป็นองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 0.69  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร และคณะ (2547 : 2-3) ได้แบ่ง
องค์ประกอบของจิตสาธารณะออกเป็น 3 องค์ประกอบ โดย ด้านการเคารพสิทธิ คือการเคารพสิทธิ
ในการใช้ของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็น 1 ใน 3 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ ภัคนุช  หมาก
ผิน (2556 : 84) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย 
พบว่า การเคารพสิทธิผู้อ่ืน(การเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม)  เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ส่งผลต่อ
การมีจิตสาธารณะของนักเรียน สอดคล้องกับ ปราณี  บุตรสุข (2556 : 27)  ได้สร้างแบบวัด
คุณลักษณะอันถึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้กําหนด การ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการใช้ของส่วนรวม เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียน สอดคล้องกับ กรรยา  พรรณา (2553 : 8-9) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิต
สาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมและการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ 
โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ได้กําหนด ด้านการเคารพสิทธิ ซึ่ง
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 
การไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใช้ของส่วนรวม 
เป็นหน่ึงในองค์ประกอบด้านจิตสาธารณะของนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
   จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําให้ทราบว่าองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ประกอบด้วย  5 
องค์ประกอบ ซึ่งน่าจะเช่ือได้ว่าองค์ประกอบเหล่าน้ีมีความเที่ยงตรง ดังน้ันจึงควรนําองค์ประกอบทั้ง 
5 ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยความเต็มใจ  องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเปิด
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โอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของส่วนรวม  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติ  องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม  องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม  ไปจัดทําโครงการ
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
 2.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในความถูกต้องของโมเดลจิตสาธารณะ โดยไม่จํากัดอยู่กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  จึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลจิตสาธารณะ  กับกลุ่มตัวอย่าง
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น นักเรียนในระดับช้ันอ่ืนที่มีอายุใกล้เคียงกัน  หรือนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
      2.2  ควรทําการศึกษาตัวเแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนใน
ระดับอ่ืน ๆ เช่น ระดับอนุบาล หรือ ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือจะได้พัฒนาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะได้
ตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน 
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บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน  ท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพ่ือรวบรวมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
คํานวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา

พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ตัว
แปรที่มีค่ามากที่สุด คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การวางแผนการจัดประสบการณ์       

2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 
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ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสมัพันธ์ในทางบวกและมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกตัว 
3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน คือ การบริหารจัดการ  ใน

สถานศึกษา ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  Y  =  .191 X1  + .232 X2 + 
.065 X3 + .350 X4 
 
คําสําคญั: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
This independent study aimed to study the level of factors and learning 

experience management and to study the relationship between factors and the 
learning experience management  of schools participating The Little Scientist's House 
Project School in order to find the factors affecting the learning experience 
management  to formulate the predicting equations for  the learning experience 
management of schools participating The Little Scientist's House Project School 
Thailand in  Phetchabun  Province. The sample group, derived from Multi-stage 
Random   Sampling, consisted of 120 teachers affiliated with Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 1-3 in the Academic Year 2015. The independent study 
instrument was a questionnaire about factors affecting the learning experience 
management The data were employed to calculate   the values of Mean Score, 
standard,  deviation, percent  and multiple regression analysis.  Enter  technique was 
used to find the Multiple Correlation  between factors and the learning experience 
management and the factors to formulate the  predicting equations in the forms of 
raw score and standard score. 

The findings revealed that the level of factors and the learning experience  
management were high, the highest factor was Management in School,  the highest of 
the learning  experience management was Experience management  Planning equal 
to Experience Management Act . The values of Correlation Coefficient within the factors 
affecting the learning experience management of schools participating The Little 
Scientist's House Project School Thailand in Phetchabun Province were all positively 
correlated at the statistically significant level of .01. The factors with the highest 
Correlation Coefficient values were Expertise-Experience and Motivation. The highest 
Correlation Coefficient values between factors affecting the learning experience 
management and the learning experience management were Management in School. 
Factors effecting the learning experience management of schools participating The 
Little Scientist's House Project School Thailand in Phetchabun Province was 
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Management in School. The Predicting Equations of the standard score could be 
presented respectively as follows Y = .191 X1 + .232 X2 + .065 X3 + .350 X4 
 
Keywords : The learning experience at home early scientists. 
 

บทนํา 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เน่ืองจากวิทยาศาสตร์

เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพ่ือใช้อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  มาตรา 
22 ที่ได้กําหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า” การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเน้นการ
สอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สําหรับการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนเด็กปฐมวัย ใช้หลักการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยให้เด็กได้เล่น ได้สัมผัส และลง
มือกระทํากิจกรรมด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กได้มีโอกาสทํากิจกรรมตามความ
สนใจ  เ พ่ื อ ให้ เ ด็ ก ไ ด้ เ รี ยนรู้ ต าม ศักยภาพและตอบสนองความแตก ต่างของแ ต่ละคน 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2548 : 21) 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่มีความสําคัญ กล่าวคือเป็น
โครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดําริ
ให้คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นําไปพิจารณาริเริ่ม ดําเนินการนํา
ร่องในประเทศไทย โดยพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 และทรงทอดพระเนตรระบบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี โรงเรียนน้ันอยู่ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย” หรือในภาษาเยอรมนี เรียกว่า “Haus der Kleinen Forscher” ในประเทศเยอรมนี โครงการน้ี
ประสบความสําเร็จในการปลูกฝังความสนใจและรักวิทยาศาสตร์ในเด็กเล็กได้อย่างดี อีกทั้งยังมีระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถขยายผลจาก 50โรงเรียนในปีแรกสู่ 15,000 โรงเรียนในปีที่ 3 
และสามารถควบคุมมาตรฐานได้อย่างดี นอกจากน้ีโครงการน้ียังมีกิจกรรมที่เช่ือมโยงพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย นับได้ว่าเป็น
การส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างย่ิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จึงมีรับสั่งว่าอยากเห็นโรงเรียนอนุบาล ในประเทศไทยมีระบบการเรียนแบบน้ัน
บ้าง คณะกรรมการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus 
der Kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann กรรมการมูลนิธิบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี เพ่ือขออนุญาตนํากิจกรรมนี้มาทดลองทําในประเทศไทย ในปี 
พ.ศ. 2553 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2557 : 34 - 35) ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับความจริงและสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริงให้
เด็กได้สังเกตค้นหาคําตอบในเรื่องที่ตนสงสัยหรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การจัดหมู่ การสํารวจ การทํานาย การทดลอง การเช่ือมโยงการลง
ความเห็น การแปลความ และการอภิปรายข้อมูล สอดคล้องกับเยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 118) 
กล่าวถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนทีมุ่ง่
พัฒนา การทางด้านสติปัญญาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจัดประสบการณ์ต้องเปิดโอกาส ลงมือกระทํา เคลื่อนไหว สํารวจ 
สังเกต ทดลอง เล่น สืบค้น คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองจะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 

ดังน้ันหากเด็กได้รับรู้ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสในช่วงของ “โอกาสทองของการเรียนรู้” 
(Windows of Opportunity) แล้ว เด็กก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ (สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 2548 : 42) การที่เด็กมีโอกาสได้สังเกตและสัมผัสสิ่งต่างๆ จะส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ และรับรู้สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นขั้นต้นในการฝึกทักษะกระบวนการคิด 
ของเด็กปฐมวัยในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องหาข้อมูลด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และ
ไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยในห้องปฏิบัติการทดลองสําหรับนักเรียนระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการหน่ึงของการคิดและการได้มาซึ่งความรู้ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนท่ีสัมพันธ์กัน ได้แก่ การสังเกต การค้นพบปัญหาหรือ ข้อสงสัย การหาคําตอบ และการบอกผลให้
ผู้อ่ืนทราบ (ฮาร์แลน จีนดี ริฟคิน และแมรี เอส 2546 : 29) 

สภาพปัญหาในปัจจุบันประเทศไทยจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมาพบว่า อันดับความสามารถ ในการแข่งขัน 
ดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงอันดับความสามารถในการ
แข่งขันจัดโดย IMD ทั้งน้ีในช่วงปี 2546 – 2550 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และโครงสร้างทางเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มท้ายๆ ผลการเปรียบเทียบ 
สถานภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มเอเชีย 
อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังล้าหลังจากประเทศดังกล่าวอีกมาก 
ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เพ่ิมข้ึนให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรท่ีจะขับ 
เคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหานี้ภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งครูผู้สอน
และผู้ปกครองจําเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ไม่อาจสําเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2557 : 4) 

อีกประการหนึ่ง ระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบสําคัญต่อ
ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดี
ของประชาชนในประเทศในระยะยาว จากผลการประเมินระดับนานาชาติ เช่น Programme For 
student Assessment : PTSA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังตํ่ากว่าเกณฑ์
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เฉลี่ยระดับนานาชาติ ดังเช่นในการประเมิน PTSA ปี ค.ศ. 2012 พบว่า ผลการประเมินความรู้ และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยเท่ากับ 444 คะแนน สูงขึ้นจากคะแนน PTSA ปี ค.ศ. 2009 (425  
คะแนน) อย่างมีนัยสําคัญแต่ยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2557 : 5) และผลการประเมิน ของนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 ในปี
การศึกษา 2551 – 2556 พบว่า นักเรียนปฐมวัย มีพัฒนาการความพร้อม ด้านสติปัญญาตํ่ากว่า
พัฒนาการด้านอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 59.17 ซึ่งตํ่ากว่าพัฒนาการ ด้านอ่ืนๆ เป็นเพราะสาเหตุ เด็กปฐมวัยขาด
โอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเรียนรู้
จากการสํารวจ การเล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อ
ความหมาย คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ  2548 : 1) 

ในปีการศึกษา 2554 – 2558 มีโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยท่ีสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1, เขต 2, และเขต 3 จํานวน 504 โรงเรียน แต่มีโรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาน้อยประเทศไทย มีจํานวน 195 โรงเรียน ยังมีไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
ของโรงเรียนทั้งหมดที่มีในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทําให้ผู้วิจัยสนใจ ที่จะศึกษาที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โรงเรียนท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะบริบทของโรงเรียน นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเข้าใจและรักที่จะพัฒนา
ให้เด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสูงกว่าจังหวัด
อ่ืนๆ เพื่อที่จะให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง สังคม ชุมชน และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้เกิดผลสูงสุดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน  ท่ีได้รับตรา

พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 3. เพ่ือรวบรวมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
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วิธีการวิจัย 
1.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังน้ี 
1.  ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การ

เรียนรู้ โรงเรียนท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ ์ 

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รบัตราพระราชทานโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย  จํานวน 
195 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 120 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

      1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ ์1 : 20 หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษาจํานวน 1 ตัว
แปร กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จํานวน 20 หน่วย เน่ืองจากในงานวิจัยคร้ังนี้ตัวแปรที่ศึกษา 
มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการในสถานศึกษา และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของโรงเรียน ดังน้ัน ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์จึงเท่ากับ 100 คน แต่ในงานวิจัยครั้งน้ี 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

     2.  กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 40 โรงเรียน จํานวน 3 เขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 120 คน 

       3.  สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่มจากรายช่ือโรงเรียนที่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 3 เขต 
จํานวนเขตพื้นที่การศึกษาละ 40 โรงเรียน 

3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การ

เรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เน้ือหาของแบบสอบถามมีจํานวน 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สํารวจรายการ (Check list) ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีได้รับตราพระราชทาน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน 
ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จํานวน 40 ข้อ จําแนกเป็น 

- คําถามเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ข้อ 
- คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ข้อ 
- คําถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ข้อ 
- คําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา จํานวน 10 ขอ้ 
ตอนที่  3  แบบสอบถามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 50ข้อ จําแนกเป็น 
- คําถามด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์ จํานวน 10 ข้อ 
- คําถามด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จํานวน 20 ข้อ 
- คําถามด้านการตรวจสอบประเมินผล จํานวน 10 ข้อ 
- คําถามด้านการปรับปรุงแก้ไข จํานวน 10 ข้อ 

4. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ดําเนนิการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดังนี้ 

 4.1  วิธีการสร้างเครื่องมือ  
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ

ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีขัน้ตอน ดังน้ี 
  4.1.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้คําสืบค้นต่างๆ ดังน้ี การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงาน 
  4.1.2  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การ

เรียนรู้โรงเรียนท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   4.1.3  สร้างแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งใน
การศึกษา ค้นคว้าในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จํานวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า 
(Rating Scale) 5ระดับ 

   4.1.4  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยใช้คําสืบค้นต่างๆ ดังน้ี การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงาน 

   4.1.5  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   4.1.6  สร้างแบบสอบถามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในการศึกษาค้นควา้
ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จํานวน 50 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
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   4.2  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยดําเนินการหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยดําเนินการดังน้ี 
   4.2.1  นําแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่

ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาว่าข้อคําถามครอบคลุมและสอดคล้องตรงตามนิยาม  เชิงปฏิบัติการของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโดยพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา แล้วนําคะแนนที่ได้จากการลง
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน หาค่าความสอดคล้องโดยสัมประสิทธ์ิ ความสอดคล้อง (IOC) 
(บุญชม ศรีสะอาด  2546 : 43)  เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.5 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า 

      4.2.1.1 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน40 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แปลว่า ใช้ได้ทุกข้อ 

       4.2.1.2  แบบสอบถามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 50 ข้อ มีค่า 
IOC     อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 แปลว่า ใช้ได้ทุกข้อ 

      4.2.2  พิจารณาข้อคําถามในแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดย
คัดเลือกข้อคําถามท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนข้อท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทําการตัดท้ิง และนําแบบสอบถาม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ทําการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และเขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน 
เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha Coefficient) ซึ่งเกณฑ์ต้องมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับมากกว่า .7 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า 

        4.2.2.1  แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

        4.2.2.2  แบบสอบถามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 50 ข้อ มีค่า
ความเช่ือมั่น เท่ากับ .94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 

       4.2.3  นําแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไปเก็บรวบรวมข้อมูล กับครูใน
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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1.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ถึงผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 

2.  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล โดยให้กลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

3.  นําข้อมลูทีไ่ด้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนําขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือตอบคําถามการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
2.  ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน 

ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทั้ง 2 ตอน โดยการคํานวณ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ โดยกําหนดเกณฑ์  การแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเป็นรายข้อ ราย
ปัจจัย และภาพรวม โดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545, 163)  ดังนี้ 

1.00 – 1.49  ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจยัอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49  ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจยัอยู่ในระดับน้อย 
2.50 –3.49  ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจยัอยู่ในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49  ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจยัอยู่ในระดับมาก 
4.50 – 5.00  ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจยัอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Peason’s Product MomentCorrelation Coefficient) โดย
ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด.  2546) ดังน้ี 

1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูงสุด 
0.71 – 0.99 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันสูง 
0.41 – 0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
0.21 – 0.40 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างตํ่า 
0.00 – 0.20 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันตํ่า 

4.  วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยหาความสัมพันธ์พหุคูณ 
(Multiple Correlation) ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย และสร้างสมการจําแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนที่ ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

1.1  ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับมากมากที่สุด และการบริหารจัดการในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 

1.1.1  ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและ
บริบทแวดล้อม เพ่ือทําความเข้าใจผู้เรียนก่อนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในครั้งต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด 
และเลือกใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามลําดับ 

1.1.2  ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความมุ่งมั่นออกแบบการจัดประสบการณ์ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอยู่
ในระดับมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ มีความมุง่มั่นที่จะเรียนรู้งานถึงแม้จะเป็นงานที่ตนเองไม่ชํานาญ ก็ตาม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่มีความท้าทาย 
แปลกใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 

1.1.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุดและห้องเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ ไม่
มเีสียงรบกวน ไมม่หีกลิน่เหม็นอับและฝุ่นละออง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด และ
ห้องเรียนสะดวกสบายและเป็นสัดส่วน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ตามลําดับ 

1.1.4  ด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมีการติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลําดับ 
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1.2  ระดับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจงัหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม 4 ตัวแปร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ตามลําดับ 

1.2.1  ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ผูบ้ริหารเห็นความสําคัญ และให้การสนับสนุน อยู่
ในระดับมากทีสุ่ด รองลงมา ได้แก่ มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อยู่
ในระดับมากทีสุ่ด และได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ผูนํ้าชุมชน หรือเครือข่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ตามลําดับ 

1.2.2  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดประสบการณ์ใหผู้้เรียนได้ทําการทดลอง เพ่ือ
ค้นพบสิ่งใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จัดประสบการณ์ใหผู้้เรียนนําเสนอสิ่งที่ค้นพบจาก
การสังเกต สอบถาม หรือทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด และจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาท
สัมผสัทั้ง 5 อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ตามลําดับ 

1.2.3  ด้านการตรวจสอบประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณา
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมคี่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มกีารวัดผลและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด รองลงมา ได้แก่ มีการวัดผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านร่างกายอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามลําดับ 

1.2.4  ด้านการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่มีการแจง้ผลการประเมินให้แก่
ผู้เก่ียวข้องทราบเสมอ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด นําผลการประเมินมาเพื่อปรบัเทคนคิการจัดประสบการณ ์
ใหม่แก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 

2.  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ การเรยีนรู ้
และการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ในโรงเรียนท่ีได้รบัตราพระราชทานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

2.1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในตัวแปรต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกทุกตัว และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งหมด จํานวน 4 
ค่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง .29 ถึง .72 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากทีส่ดุ 
คือ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .72 รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .58 และความรู้ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ .61 

2.2  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โรงเรียนมากท่ีสุด คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .859 

3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 

3.1  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .859 ค่า
อํานาจการพยากรณ์ ร้อยละ 85.90 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ 
.12 ซึ่งหมายถึงว่า ตัวแปรต้นทุกตัวสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ ร้อยละ 85.90 

3.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .859 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .850 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) 
เท่ากับ .143 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังน้ี Y = .191X1 

+.232 X2+.065 X3 +.350 X4 
โดย     X1 แทน  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

X2 แทน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
X3 แทน  สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
X4 แทน  การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

  Y แทน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา

พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อค้นพบที่ควรนํามา
อภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย  ดังนี้ 

1.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
รองลงมา ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการในสถานศึกษา ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากการบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะส่งผลต่อการประสบความสําเร็จใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการจัดการทั้งเน้ือหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความ
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สนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2548 : 
2-4) ที่กล่าวถึง แนวการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุด สืบเน่ือง
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีผลให้ 
เกิดการปฏิรูปการศึกษา อันเป็นวาระสําคัญแห่งชาติ การปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหัวใจ ของการปฏิรูปการศึกษา มีสาระสําคัญ 8 เรื่องใหญ่ๆ 
ได้แก่ หลักการจัดการศกึษา : ต้องจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและ
ความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็น 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บทบาทรัฐในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ : โดย
การส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการเรียนรู้ : พิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคู่กันไปตาม  ความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรแต่ละระดับมี
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําสาระของ
หลักสูตร  ท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง : สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ หากพิจารณาจําแนกตามด้านต่างๆ 
พบว่า ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพัฒนาตนเองติดตามความรู้ใหม่ๆ เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด คือ มีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงานอยู่เสมอ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มีการนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการ
ดําเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหาร จัดการใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจาก หลักการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นหลักของการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยต้ังอยู่บนแนวคิด
พ้ืนฐานตามความเช่ือของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปญัญา คํานึงถึงตัวเด็กเปน็หลกั โดยยึดเด็กเป็นศนูย์กลาง ของการเรียนรู้ ให้เด็กได้ลงมือค้นคว้าด้วย
ตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ควบคุมกิจกรรม และคอยอํานวยความสะดวกแก่เด็ก ดังนั้น ครูจึงต้องพัฒนาตนเอง
ติดตามความรู้ใหม่ๆเพื่อออกแบบการจัดประสบการณ ์การเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงานอยู่เสมอ 
รวมถึง การนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่าง
ต่อเน่ือง และสถานศึกษาเองต้องบริหารจัดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวย ความสะดวกต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานให้ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 31-37) ; 
ศศิมา พรหมรักษ์ (2546 : 27) ; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 23-24) ; วราภรณ์ รักวิจัย 
(2542 : 159) , ณรงค์ ทิพกนก (2541 : 12) ที่กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดบัปฐมวยั 
โดยสรุปว่า การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัย  มีความสําคัญเน่ืองจากในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี 
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เด็กจะมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาด้านสติปัญญา ดังน้ัน ต้องได้รับ
การกระตุ้นอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาในด้านการรับรู้ ซึ่งหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยน้ัน จะต้องเป็นกิจกรรมที่เด็กสนใจลงมือค้นคว้ากระทําด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช้ีแนะและ
สนับสนุน คอยช่วยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมที่จัดจะต้องสอดคล้องกับ
พัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นประสบการณ์ตรง
จากการได้เล่น ลงมือปฏิบัติจริง และมีการกระทําร่วมกับบุคคลอ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thomas Willard (1972, อ้างอิงใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ 2544) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของงานและองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ 
ประสบการณ์ แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความท้าทาย ความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือนร่วมงาน
การบริหารจัดการในองค์กร เป็นต้น สอดคล้องกับ Schermerhorn et al. (2003) ที่กล่าวว่า ผลการ
ปฏิบัติงาน = คุณลักษณะส่วนบุคคล x ความพยายาม x การสนับสนุนจากองค์กร 

2.  จากผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน 
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกเป็น
รายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวางแผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
การตรวจสอบประเมินผล รองลงมา ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี เป็นระบบรัดกุมจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิผล  ทั้งน้ี หากมีการนํา
ผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการดําเนินงาน ก็ย่ิงจะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากย่ิงๆ 
ขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้น ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ด้านการตรวจสอบประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจอย่างสม่ําเสมอ ด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นําผลการประเมินมา เพ่ือปรับเทคนิคการจัดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ทั้งน้ี
เน่ืองจากบุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้น มีการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน อย่างหลากหลาย การ
วัด และประเมินผลพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจอย่างสม่ําเสมอ และนําผลการประเมินมา เพ่ือปรับ
เทคนิคการจัดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ก็จะส่งผลให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบความสําเร็จ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thomas Willard Harrell (1972, อ้างถึงใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  
2544) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของงานและองค์กร 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความ
ท้าทาย ความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือนร่วมงานการบริหารจัดการในองค์กร เป็นต้น และสอดคล้องกับ 
Schermerhorn et al. (2003) ท่ีกล่าวว่า ผลการปฏิบติังาน = คุณลักษณะส่วนบุคคล x ความพยายาม x การ
สนับสนุนจากองค์กร 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน ตัวแปรต้นปัจจัยที่ส่งผลต่อ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกทุกตัว และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งหมด ตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนมากที่สุด คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการในการทํางาน ย่อมเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย และการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ย่อมมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
หมายถึงว่า หากสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทําให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดีตามไป
ด้วย และถ้าสถานศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดี  ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการใน
สถานศึกษาดีตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของThomas Willard Harrell (1972, อ้างถึง
ใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  2544) ท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จ
ของงาน และองค์กรประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัย
ด้านงาน ได้แก่ ความท้าทาย ความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือนร่วมงาน การบริหารจัดการในองค์กร เป็นต้น 
และสอดคล้องกับ Schermerhorn et al. (2003) ท่ีกล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ความพยายาม การสนับสนุนจากองค์กร สอดคล้องกับ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้กล่าวว่า ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลย่อมมีผลต่อ งานท่ีทําแตกต่างกัน และบุคคลมคีวามสามารถท่ีแตกต่างกัน ย่อมทําให้
ผลงานท่ีออกมาแตกต่างกันด้วย ดังน้ันจึงควรพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานของ
บุคคลประกอบ ซึ่งปัจจัยท่ี เก่ียวข้องกับ พฤติกรรมการทํางานของบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับ
บุคคล ได้แก่ ความถนัด ประสบการณ์ ความสนใจ แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยเก่ียวกับงานและปัจจัย
เก่ียวกับองค์กร 

4.  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนท่ีได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .964 ค่า
อํานาจการพยากรณ์ ร้อยละ 92.9 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) เท่ากับ .060 ซึ่ง
หมายถึง ตัวแปรต้นทุกตัวสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ ร้อยละ 85.90 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษา กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่สามารถร่วมกันทํานายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้อย
ละ 96.4 ท้ังนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาเป็นอย่างดี โดยตัวแปรที่สามารถทํานายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
การบริหารจัดการในสถานศึกษา เน่ืองจากท่ีได้กล่าวแล้วในการอภิปรายหัวข้อข้างต้นว่า การบริหาร
จัดการที่ดีจะส่งผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิผล ดังจะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปรียาพร  วงศ์
อนุตรโรจน์ (2546 : 8 อ้างถึงใน ประภาพรรณ  รักเลี้ยง 2556 : 69-70) ท่ีกล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศกึษา
เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารท่ีจะต้องกําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงาน การบริหาร
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สถานศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญที่มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบถึงกันและกัน และเป็นผล
ให้มีการพัฒนาสู่แนวทางที่ดีกว่า  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้โรงเรียนทีไ่ด้รับ ตรา

พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ การบริหาร จัดการใน
สถานศึกษา ดังน้ัน หากสถานศึกษาต้องการส่งเสริมหรือพัฒนาให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ระดับปฐมวัยที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ สิ่ง
ที่สถานศึกษาต้องคํานึงถึงอย่างที่สุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรเห็นความสําคัญต่อการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการประชุมวางแผนการดําเนินการตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย มีการติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการให้คําปรึกษา 
ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินการโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ต่อการจัดประสบการณ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีการประสานงานท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมกีารทําวิจยัเพ่ือพัฒนารปูแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา

พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรณุาช่วยเหลือ แนะนําเป็นอย่างดีย่ิงจากดร.แขก  บุญ

มาทัน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.นํ้าทิพย์ องอาจวาณิชย์ อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ที่ได้อุตส่าห์สละ
เวลาอันมคี่า  เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คําแนะนําปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ หลักการ ตลอดจนใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้วิจัย อย่างเอาใจใส่ตลอดการทําวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   มา ณ โอกาสน้ี และขอกราบขอบพระคณุคณะกรรมการทุกทา่นที่ได้กรณุาให้
คําแนะนํา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการวิจัยคร้ังน้ี จนทําให้งานวิจยัฉบับน้ีสําเรจ็ลุล่วงได้อย่าง
สมบูรณแ์ละทรงคุณค่า 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จํานวน  318  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัย  ได้แก ่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ แบบวัดเจตคติต่อการเรยีน  
แบบวัดแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ  แบบสอบถามความเช่ืออํานาจในตนเอง  แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  และแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบบ้ันบันได ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  ผลศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า มคีะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.23 และมีค่า 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.27 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเจตคติ
ต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความเช่ืออํานาจภายในตนเอง 
มีความสัมพันธ์กันทางลบ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2.  ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้าง
สมการพยากรณ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  จํานวน 2 ตัวแปร  คือ  การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตามลําดับ  มีค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
เท่ากับ  9.977  และ  4.049  ตามลําดับในรูปคะแนนมาตรฐาน  เท่ากับ .387  และ .241 ตามลําดับ  
มีค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ  เท่ า กับ  .529  มี อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ  28  
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ  4.488 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ -36.430  
 
คําสําคญั : ปัจจัยการคิดวิเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were : 1) to study the ability of analysis 
thinking of the students in Mattayomsuksa 1, Phetchabun Primary Educational Service 
Area Office 3. 2) to study the factors that affect to analysis thinking of the students in 
Mattayomsuksa 1, Phetchabun Primary Educational Service Area Office.    
  The representative samples used in this study were 318 students under the 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3.  The samples were selected by 
using the Multi-stage random sampling technique. Tools of research were the analysis 
thinking test with various type as, attitude towards learning test, achievement 
motivation test, activities teaching of questionnaire and Parenting of family the 
questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Pearson correlation and Stepwise multiple Regression. 
 The results of the research were as following: 
 1.  The results to study the ability of analysis thinking of the students in 
Mattayomsuksa 1, Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. The ability 
of analysis thinking test average scores were 25.23 and standard deviation scores 
were 5.27. The ability of analysis thinking of the students was in good level. 
 2.  Analysis of the relationship between the variables  correlation of 
Attitude toward learning, achievement motivation, the activities of teaching,  
parenting of family are connected positively at .01  level of  significance while the 
belief in their own power were correlated negatively.  
 3.  The  effective  predictor for analysis thinking and  written in the form of 
predictive equations for analysis thinking of the students in Mattayomsuksa 1,  
Phetchabun Primary Educational Service Ares Office 3, were two variables: the 
activities of teaching  and attitudes toward Learning. The coefficients of the variables 
forecast in raw scores were 9.977 and 4.049. The standard score form were .387 and 
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.241. Its multiple regression correlation coefficients were .529 and the validity was 28 
percent.  
 
Keywords: Factors, Analysis Thinking 
 

บทนํา 
 ในปัจจุบันเห็นได้ว่าสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านต่างๆ ไปอย่างรวดเร็วรวมทั้ง
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนด้านวิชาการก็เจริญก้าวหน้าไปด้วย  
จึงเป็นยุคของสังคมแห่งความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้มนุษย์จําเป็นต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้พร้อมรับ 
การเปลี ่ยนแปลงในอนาคตด้วยตนเองรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องอาศัย
กระบวนการคิดในการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพ่ือการอยู่รอด ดังน้ันการคิดนับได้ว่าเป็นวิธีการท่ีดีที่สุด
ในการแก้ไขปัญหา  จึงควรพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการคิดให้เกิดขึ้นกับคนทุกคน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการพัฒนาการคิดต้ังแต่เยาว์วัย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  
2551 : 1)  ซึ่งความสามารถในการคิดน้ันเป็นทักษะที่ทุกคนจําเป็นต้องมีเพราะจะทําให้มุมมองการ
มองโลกของทุกคนกว้างขึ้น  มีเหตุผล  สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและความสุขในโลก ยุคโลกาภิวัตน์  
(สุรางค์  โค้วตระกูล  2550 : 316)  ที่ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 – 2559)  ซึ่งได้ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคน 
ในสังคมไทยให้มีคุณธรรม  และมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  
สติปัญญา  อารมณ์และศีลธรรม  สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่สังคมฐานความความรู้
ได้อย่างมั่นคง  แนวทางการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม 
มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะ  เสริมสร้างทักษะให้คนไทยมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
การต่อยอดความคิดสู่นวัตกรรมความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  2555 :  55-59 )   ซึ่ งแนวทางดังกล่าวได้สอดคล้องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21  โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  มีทักษะด้านเทคโนโลยี  
สามารถทํางานร่วมกัน  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ  
2551 : 2)  
 การจัดการศึกษาตามแนวการปฏิร ูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการม ีการ
เปลี ่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  มาเป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้มีการกําหนดจุดมุ่งหมายของผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ในข้อที่  2  คือ มีความรู้อันเป็นสากลมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  
การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิตได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  เพ่ือช่วยทําให้เกิดสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน  5 ประการ  คือ  ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด  ความสามารถ ในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ซึ่งตรงกับสมรรถนะที่  2  ความสามารถในการคิดเป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์   การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   และการคิดเป็นระบบ   จากสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
กระบวนการคิดเพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตัวเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 5 - 6)  
 การคิดวิเคราะห์  จึงถือได้ว่าเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตบุคคล 
ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จะมีความสามารถในด้านต่างๆ เหนือกว่าบุคคลอ่ืน  ทั้งด้าน
สติปัญญาและการดําเนินชีวิต  การคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานของความคิดทั้งมวล  การคิดวิเคราะห์ 
เป็นการคิดในการจําแนกแยกแยะข้อมูล  องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ  เรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ  เพ่ือค้นหาความจริง ความสําคัญ  แก่นแท้  องค์ประกอบ
หลักการของเร่ืองน้ันๆ  ทั้งที่อาจแฝงอยู่ภายในสิ่งต่างๆ หรือปรากฏได้อย่างชัดเจน  รวมท้ัง 
หาความสัมพันธ์และความเช่ือโยงของสิ่งต่างๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร  อาศัยหลักการใดจนได้ความคิด
เพ่ือนําไปสู่การสรุป  การประยุกต์ใช้  การทํานายและการคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง   
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินด้วยเหตุผลเป็นทักษะท่ีทุกคนพัฒนาได้  ประกอบด้วยทักษะที่สําคัญ คือ   
การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้  การประเมิน  การจําแนกแยกแยะ
ประเภท  การจัดหมวดหมู่  การสันนิษฐานและการสรุปเชิงเหตุผล (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ  2551 : 48)  
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดตามจุดเน้น  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศกึษาไทยในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการมี
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระดับช้ัน ซึ่งกําหนดให้ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีทักษะการคิด 
สู่การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  (กระทรวงศึกษาธิการ  2553 : 98)  จากผลการประเมิน
จุดเน้นของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  สรุปผลการประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า  ผลการประเมินของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1  ด้านทักษะการคิดขั้นสูง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558 ผลคะแนนร้อยละ 43.21  42.54  และ 
40.63 ตามลําดับ ซึ่งผลการประเมินน้ันมีผลคะแนนเฉล่ียตํ่าและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2557 : 16-17)   
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย  จึงเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นประชากรในการ
วิจัยคร้ังน้ี  และได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วทําให้ผู้วิจัยสนใจปัจจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้  ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ  ความเช่ืออํานาจภายในตนเอง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบค รัว    ว่ า ปัจ จัย ดั งกล่ าวส่ งผล ต่อการคิ ด วิ เคราะห์ ของนั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษา 
ปีที่ 1  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หรือไม่อย่างไร  เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องในการนํามาวางแผนหรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามาร 
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey  Research )  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2558 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จํานวน  1,558  คน 
2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่ 1  ปีการศึกษา  2558 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  จํานวน  318  คน ได้มาจากการ
กําหนดขนาดโดยใช้สูตรยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  มีจํานวน  6  ฉบับ โดยแบ่งเป็น  
แบบทดสอบ  จํานวน  1  ฉบับ  แบบวัด  จํานวน  3  ฉบับ  และแบบสอบถามจํานวน  2  ฉบับ  ดังนี ้
  ฉบับที่   1  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มลีักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก  จํานวน  36  ข้อ 
  ฉบับที่  2  แบบวัดเจตคติต่อการเรียน  มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale)  จํานวน  18  ข้อ 
   ฉบับที่  3  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale)  จํานวน  25  ข้อ 
 ฉบับที่  4  แบบวัดความเช่ืออํานาจภายในตนเอง  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating Scale)  จํานวน  25  ข้อ 
 ฉบับที่  5  แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มลีักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  จํานวน  20  ข้อ 
 ฉบับที่  6  แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating Scale)  จํานวน  40  ข้อ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะนําเคร่ืองมือการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
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 1.  ผู้วิจัยขอหนังสือออกจากทางบัณฑิตมหาวิทยาลัย  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
จากทางโรงเรียนที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล  และขอความอนุเคราะห์จากทาง
โรงเรียนต้นสังกัดของผู้วิจัยให้ออกหนังสือขอความร่วมมือโรงเรียนต่าง ๆ 
 2.  ผู้วิจัยขอหนังสือออกจากทางโรงเรียน  เพ่ือขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ 
 ที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล   
 3.  จัดเตรียมแบบทดสอบ  แบบวัดและแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง   
 4.  ช้ีแจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.  นําแบบทดสอบ  แบบวัดและแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  มาตรวจสอบ
ความสมบูรณข์องการตอบแล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 
 6.  นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  เพ่ือทดสอบสมมติฐานและรายงานผล  
การวิจัยต่อไป 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรบัการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  ความเช่ือ 
อํานาจภายในตนเอง การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนน  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 2.  วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product -moment   
Correlation Coefficient)   
 3.  วิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างสมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ 
และคะแนนมาตรฐาน  โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณขั้นบันได (Stepwise Multiple Regression) 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้คะแนน  28  คะแนน  มีจํานวน  34 คน  รองลงมาสอบได้
คะแนน  29  คะแนน  มีจํานวน  36  คน  ส่วนคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่มีคะแนน
ตํ่าสุดที่สอบได้  คือ  11  คะแนน  มีจํานวน  2  คน  คะแนนสุดที่สอบได้  คือ  34  คะแนน  มีจํานวน  
4  คน  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  25.23  และมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  5.27  ซึ่งพบว่า  
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีคะแนนสูง
กว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม 
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 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ผลต่อความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเจตคติต่อการเรียน (X1)   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X4)  
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X5)  มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แต่ความเช่ืออํานาจภายในตนเอง (X3) มีความสัมพันธ์กันทางลบ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.  ตัวแปรพยากรณ์ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X4) และแรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิ (X2) คา่สัมประสิทธ์ิ
ของตัวแปร พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B)  เท่ากับ  9.977  และ  4.049  ตามลําดับในรปูคะแนน
มาตรฐาน (β ) เท่ากับ  .387  และ .241 ตามลําดับ  มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหคุูณ เท่ากับ 
.529  มีอํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ  51  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ  
4.488   และคา่คงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ -36.430       
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
 1.  ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พบว่า   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ส่วนใหญ่ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้คะแนน  29  คะแนน  มีจํานวน  36 คน รองลงมา
สอบได้คะแนน  28  คะแนน  มีจํานวน  34  คน  และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่มีจํานวน
นักเรียนน้อยที่สุดที่สอบได้  คือ  11  คะแนน  มีจํานวน  2  คน ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงสุด  เท่ากับ  34  คะแนน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  25.23  และมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  
5.27  ซึ่งพบว่า  คะแนนเฉล่ียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มีคะแนนสูงกว่าคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม  เช่นเดียวกับสุกัญญา  ลีธีระ (2549 : 59-61) ได้
ศึกษาผลการฝึก ความสามารถทางสมองด้านการคิดวิเคราะห์ในทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของสเติร์นเบอร์ก 
ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  นักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงทําให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนปานกลางและตํ่า   
 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัย  พบว่า  ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง  .322  ถึง  .743  โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สงู
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน (X1)  กับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
(X2)  มีค่าเท่ากับ  .743  รองลงมา ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2)  กับปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัว (X5)  มีค่าเท่ากับ  .715 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

111 

 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเจตคติต่อการเรียน (X1)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (X4)  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X5)  มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความเช่ืออํานาจภายในตนเอง (X3)  มีความสัมพันธ์กันทางลบ 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นรายคู่ ดังน้ี 
 เจตคติต่อการเรียน (X1)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
อยู่ในระดับปานกลาง (r = .434**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
อยู่ในระดับปานกลาง (r = .390**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ความเช่ืออํานาจภายในตนเอง (X3)   มีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง (r = -.033) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X4)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .480**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X5)   มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .322**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise  Regression)  พบว่า   
ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีจํานวน  2  ตัว  ที่มีอํานาจ 
ในการพยากรณ์ตัวแปรตามคือ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X4)  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
(X2)  ดังผลการวิจัยพบว่า 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปัจจัยแรกที่มี
ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้ัน  อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีบทบาท
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี  สามารถช่วยพัฒนา
ให้นักเรียนมีคุณภาพมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สูงข้ึน  สอดคล้องกับบุญชม  ศรีสะอาด (2542 : 1)  
ที่เสนอว่า  การเรียนรู้ของมนุษย์ได้น้ันจําเป็นต้องอาศัยการสอน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ง่าย  โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนในระดับสูงน้ัน  ซึ่งสอดคล้องกับ 
อรวรรณ  เอ่ียมกิจไพศาล (2552 : 89)  ที่เสนอว่า  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ดี  
เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น และที่กล่าวว่า  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังน้ันครูจึงควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการสอนให้เหมาะสม 
กับผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัตนา  คิดดี (2548 : 65) ที่พบว่า  การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  และครูควรเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงย่ิงข้ึน   
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์น้ัน  แสดงว่าผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะทําให้แนวโน้มของความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์สูงด้วยเช่นกัน  อาจเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เป็นความปรารถนาที่จะทําสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้หรือทําให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน  สอดคล้องกับ  สุรางค์  
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โค้วตระกูล  (2550 : 172) ที่กล่าวว่า  แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลประกอบพฤติกรรมที่จะประสบ
สัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองได้ต้ังเอาไว้  และสอดคล้องกับ  เพราพรรณ  เปลี่ยนภู่ 
(2542 : 325)  ที่กล่าวว่า  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะทํางานให้บรรลุผลหรือ
จุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้  ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะต้ังมาตรฐานต่างๆ สําหรับตนเองไว้อย่างดีที่สุด 
และมีความมุ่งมั่นเพ่ือจะทํางานให้ได้ตามเป้าประสงค์  ซึ่งสอดคล้อง กับผลการวิจัยของ นันท์นภัส  
สารพินิจ (2556 : 102) ที่พบว่า  เป็นความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายอันสูงสุดที่ ต้ังไว้  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  และมีความพยายาม 
ที่จะทํางานให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน 
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การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ ์
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎีการสรุปอ้างอิง 

ความนา่เชื่อถือของผลการวัด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและเพ่ือเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ที่มีอัตราส่วนของ
รูปแบบของแบบทดสอบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนถาวรานุกูล 
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 ห้อง และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 ห้อง 
รวมนักเรียนทั้งหมด 295 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม ผลจากการศึกษาพบว่า
แบบทดสอบที่ผสมรูปแบบทั้ง 3 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงสูง น่ันคือ มีคุณภาพด้านความ
เช่ือมั่นสูง โดยแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
8 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิด
ผสมผสานวิธีตอบ 8 ข้อพบว่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.966 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ: แบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อ พบว่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง 0.975 ฉบับที่ 3 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 
ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ พบว่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.961 
 
คําสําคญั:  ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาฟิสิกส์, สัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง, แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยน
การตอบ, แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ   
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to construct and compareG – Coefficient 
of Physics Achievement Test in Geometrical Optics and Optical Instruments which 
have the ratio of testdifferently. 
 The samples used in this research were MathayomSueksa V students in Science 
–Mathematics Program who are studying about Geometrical Optics and Optical 
Instruments in semester 1 Academic Year 2015 of 4 classes from Thawaranukul School, 
and 4 classes from Satthasamut School,SamutSongkhram. There are totally 295 
students from Cluster Random Sampling. 
  The results of this study indicated that: 
  Three-mixedsets of Physics Achievement Test were significantly high in G – 
Coefficient. It’s proved that there’s highly reliability. 
  Three-mixedsets of Physics Achievement Test consist of… 
   Set 1 : 8 items of 4 Multiple Choices Test. 
    8 items ofTrue or False Testwhich answers could bechangeable. 
    8 items ofTrue or False Test which answers could be mixed. 
  It is found that G – Coefficientwas significantly at the 0.966 level. 
   Set 2 : 6 items of 4 Multiple Choices Test. 
     12 items ofTrue or False Test which answers could be 
changeable. 
    6 items ofTrue or False Test which answers could be mixed. 
  It is found that G – Coefficient was significantly at the 0.975 level. 
   Set 3 : 6 items of 4 Multiple Choices Test. 
    6 items ofTrue or False Test which answers could be changeable. 
    12 items ofTrue or False Test which answers could be mixed. 
  It is found that G – Coefficient was significantly at the 0.961 level. 
 
Keywords: Generalizability Theory, Physics Achievement Test, G – coefficient, 

Modified True-False Item, Compound True-False Item 
 

บทนํา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ พบว่าลักษณะ

ของแบบทดสอบที่นิยมใช้ คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบอัตนัยความเรียง คือให้
นักเรียนแสดงวิธีทํา โดยจะมีทั้งในลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ หรือมีทั้งสองรูปแบบในฉบับ
เดียวกัน นอกจากน้ี อัญชลี ศรีกลชาญ (2552: 1-3) ยังพบว่า สถานการณ์การวัดและประเมินผลแบบ
ด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice: MC) ซึ่งข้อสอบ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

116 

ประเภทน้ีมีความน่าเช่ือถือในการตรวจให้คะแนนและมีความยุติธรรม แต่ข้อสอบในลักษณะนี้ไม่
สามารถวัดความสามารถข้ันสูงได้ เฮมบลี ตัน ( อัญชลี ศรีกลชาญ .   2552: 1-3 อ้างอิงจาก 
Hambleton.  1996) กล่าวว่า การประเมินทางการศึกษาในศตวรรษที่ 20 และในศตวรรษหน้า 
รูปแบบที่การประเมินมีความเป็นปรนัย เช่นข้อสอบแบบเลือกตอบจะนํามาใช้ให้สมดุลกับแบบสอบ
รูปแบบอ่ืนมากขึ้น ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543:85-121) ได้กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบมีข้อดีอยู่ที่ผู้ออกแบบทดสอบสามารถออกข้อสอบได้ครอบคลุมเน้ือหา มีความเป็นปรนัยสูง 
น่ันคือ ข้อสอบเลือกตอบสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และสามารถควบคุมความยากง่ายของ
แบบทดสอบแต่ละข้อได้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ ไม่สามารถวัดความคิดที่ลึกซึ้งได้ ไม่ส่งเสริมการเขียน และ
ที่สําคัญส่งเสริมการเดา ส่วนแบบทดสอบอัตนัยแบบความเรียง มีข้อดีที่สามารถวัดความสามารถใน
การบรรยาย อธิบายและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ข้อเสียอยู่ที่การตรวจให้คะแนนซึ่งจะขาด
ความเป็นปรนัย นอกจากน้ี   อิมพารา และฟอสเตอร์ (James C. Impara &David Foster.  2006: 
100-102) มีแนวคิดว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีหลายปัญหาให้ต้องพิจารณา ปัญหาแรก คือ 
คําตอบของข้อคําถามจะต้องเป็นคําตอบที่ถูกต้องชัดเจน ไม่กํากวม ปัญหาที่สอง คือ ปัญหาในการให้
คะแนน เน่ืองจากหากต้องการให้แบบทดสอบแบบเลือกตอบสามารถวัดความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ข้อ
คําถามที่ใช้ จึงต้องมีคําตอบที่ถูกต้องหลายคําตอบ จะมีเกณฑ์อย่างไรในการให้คะแนนสําหรับผู้สอบที่
เลือกคําตอบได้ถูกต้องทั้งหมด กับถูกต้องเพียงบางส่วน ดังน้ันแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิด จึง
สามารถนํามาใช้แทนแบบทดสอบแบบเลือกตอบได้ในบางกรณี โดยแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิด 
สามารถเพ่ิมความยากให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ และแก้ไขข้อบกพร่องในการให้คะแนนของ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีคําตอบถูกหลายคําตอบ จึงสามารถเพ่ิมค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบได้(James C. Impara &David Foster.  2006: 100-102) 

 บอท (Bott, P. A. 1996: 59-78) ได้เสนอแนวคิดว่า แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดสามารถ
ใช้ได้หลากหลายข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ โดยส่วนมากมักจะถูกนํามาใช้ในการประเมินการเรียนรู้ตาม
เน้ือหาการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งแบบทดสอบแบบถูกผิดเป็นแบบทดสอบที่สร้างได้ง่าย  โดย
จะเขียนเป็นคําสั่งหรือคําอธิบายสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือเท็จ และมีหลายรูปแบบสามารถพิจารณา
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ลักษณะของเน้ือหาวิชามีความสอดคล้อง
กับลักษณะของแบบทดสอบที่จะนํามาใช้ ได้แก่ แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 
(Modified True-False Item) และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ (Compound 
True-False Item) เ น่ืองจากแบบทดสอบท้ัง 2 แบบ สามารถมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัยความเรียงได้บางประการ  
 แสงและทัศนอุปกรณ์ เป็นเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว และพบได้ในชีวิตประจํา
ของนักเรียน เช่น การมองเห็นสิ่งต่างๆ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดรุ้ง สีของท้องฟ้าใน
แต่ละช่วงเวลา เป็นต้น โดยในหนังสือคู่มือครูรายวิชาฟิสิกส์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  2557: 145-147) กําหนดไว้ว่า การวัดผลการเรียนรู้ควรวัดให้ครอบคลุมทั้งเน้ือหา
และพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน และจากการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่อง แสงและ 
ทัศนอุปกรณ์ พบว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งใน       
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ด้านความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการนําไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
การวัด และประเมินผลด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom. 1976 : 18) 
 จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงคุณภาพของแบบทดสอบที่มีการผสมผสาน
แบบทดสอบหลายรูปแบบในแบบทดสอบฉบับเดียว ดังน้ันผู้วิจัยจึงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความ
หลากหลายของรูปแบบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพมาใช้ในการวัด
และประเมินผลในวิชาฟิสิกส์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสร้างและเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอัตราส่วน
ของรูปแบบของแบบทดสอบที่แตกต่างกัน 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มาจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม(Cluster Random Sampling) ประกอบด้วยนักเรียนของโรงเรียนถาวรานุ
กูล จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 ห้อง และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 
ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด 295คน เน่ืองจากทั้ง 2 โรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1. ด้านครูผู้สอนเป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน คือ สาขาฟิสิกส์ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับช้ัน และต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2. ครูผู้สอนมีความยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ในการ เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีเป็นการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งในหน่ึงฉบับจะมีรูปของแบบทดสอบหลายลักษณะ ดังน้ัน
ในการดําเนินครูผู้สอนจะต้องอธิบายให้ผู้ทําแบบทดสอบมีความเข้าใจในการทําแบบทดสอบ อีกทั้งใน
ขั้นตอนการดําเนินงานเก็บข้อมูลจะต้องมีการเก็บข้อมูล 2 ฉบับ จึงต้องใช้เวลาในการดําเนินการเก็บ
ข้อมูลมาก อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะต้องทําแบบทดสอบพร้อมกัน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความ
จําเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อม เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของผลการวัด 

ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและ   
ทัศนอุปกรณ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ, แบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ จํานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ จํานวน 20 ข้อ จากน้ันนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ และเพ่ือปรับปรุงแบบทดสอบ ดังน้ี ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(content validity) ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบ (difficulty index) ดัชนีค่าอํานาจจําแนก 
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(discriminant index) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มี ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 0.80 ขึ้นไป มีค่า
ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบต้ังแต่ 0.4-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.40 ขึ้นไป จํานวน
ฉบับละ 12 ข้อ มาผสมเป็นแบบทดสอบจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งอัตราส่วนในการสร้างแบบทดสอบแต่ละ
ฉบับน้ันได้จากการวิเคราะห์จุดประสงค์ที่เหมาะกับรูปแบบของแบบทดสอบ ดังน้ี 
 ฉบับที่ 1 MC (8): MTF (8): CTF (8) (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ : 
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 8 ข้อ)  
 ฉบับที่ 2 MC (6): MTF (12): CTF (6) (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ : 
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 12 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 6 ข้อ)  
 ฉบับที่ 3 MC (6): MTF (6): CTF (12) (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ : 
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 12 ข้อ)  

 นําแบบทดสอบที่ผสมรูปแบบแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น      
3 ช่วง ในแต่ละช่วงจะนําแบบทดสอบ 3 ฉบับไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน โดยเว้นระยะเวลา
ระหว่างการสอบแต่ละฉบับเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์นําคําตอบที่ได้จากการทดสอบมาตรวจให้
คะแนนวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับด้วยโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder 
– Richardson : KR) ใช้สูตร KR-20 และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบ โดย
ใช้โปรแกรม EduG 

 
ตัวอย่างของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คําช้ีแจง: จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 
ตัวอย่าง จงพิจารณาข้อความท่ีเก่ียวข้องกับการสะท้อนของแสงที่ผิวสะทอ้นราบ และผวิสะท้อนโค้ง 
ดังต่อไปนี้ 

I. ภาพที่ได้เป็นภาพจริงเสมอ 
II. ถ้าต้องการเห็นภาพมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุต้องใช้กระจกนูน 
III. กระจกเว้าสามารถให้ภาพเสมือนได้เมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส 
IV. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะทอ้นเสมอ 
V. ถ้าต้องการเห็นภาพในกระจก ต้องใช้กระจกเงาราบเท่าน้ัน 

ข้อความใดถูกต้อง 
     1. I, II, III, IV, V              2. I, II, V                     3. II, III, V                            4. III, IV 
 แบบทดสอบเลือกตอบถูกผดิที่ปรับเปลี่ยนการตอบ คําช้ีแจง: จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 
ถ้าข้อความใดถูกวงกลม “T” ถ้าข้อความใดผิดวงกลม “F”โดยหากข้อความใดผิดต้องทําอีก 2 สิ่ง คือ 

1. ในช่อ A ใหใ้ส่สิ่งทีผ่ิดในขอ้ความ 
2. ในช่อง B ให้แก้สิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง 
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T     F   ตัวอย่าง แสงจากเปลวเทียนเดินทางในอากาศเป็นเส้นตรง ด้วยความเร่งคงที่ ประมาณ 3 x 
108 m/s2   

                  A _________________________________ 
                 B _________________________________   

 แบบทดสอบเลือกตอบถูกผดิผสมผสานวิธีตอบ คําช้ีแจง: จงพิจารณาข้อความต่อไปน้ี ถ้า
ข้อความใดถูก วงกลม “T” ถ้าข้อความใดผิด วงกลม “F” พร้อมทั้งวงกลมเหตุผล ซึ่งอาจมี 1 ข้อหรอื
มากกว่าก็ได้ 
 
T        F     ตัวอย่าง ถ้าลําแสงที่เข้าตกกระทบกระจกเว้าเป็นลําแสงที่ผ่านจุดศูนย์กลางความโค้ง 
รังสีสะท้อนจะสะท้อนออกจากกระจกเว้าจะขนานกับแกนมุขสําคญั 

A. ไม่ถูกต้อง เพราะ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกเว้าจะออกตามแนวผ่านจุดศูนย์กลาง
ความโค้ง 

B. ไม่ถูกต้องเพราะ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกเว้าจะออกตามแนวผ่านจุดโฟกัส 
C. ไม่ถูกต้อง เพราะ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกเว้าจะออกตามแนว 2 เท่าของจุด

ศูนย์กลางความโค้ง 
 

ผลการวิจัย 
1. คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอัตราส่วนของรูปแบบของแบบทดสอบที่แตกต่างกัน 
 ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
จํานวน 3 ฉบับ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง สูงกว่า 0.80 มาใช้ และวิเคราะห์
ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบและค่าอํานาจจําแนกได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 
ก่อนการคัดเลอืก หลังการคัดเลอืก 

จํานวนข้อ ดัชนีค่า
ความยาก 

ค่าอํานาจ
จําแนก 

จํานวนข้อ ดัชนีค่า
ความยาก 

ค่าอํานาจ
จําแนก 

ฉบับที่ 1 30 0.23-0.90 0.15-0.85 12 0.46-0.69 0.44-0.63 
ฉบับที่ 2 30 0.31-0.59 0.25-0.80 12 0.46-0.59 0.60-0.80 
ฉบับที่ 3 20 0.31-0.63 0.25-0.72 12 0.45-0.63 0.58-0.72 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบ และค่าอํานาจ
จําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์จํานวน 3 
ฉบับ เป็นดังน้ี 
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 แบบทดสอบฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ มีดัชนีค่าความยาก
ต้ังแต่ 0.23-0.90 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.15-0.85 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยาก
ต้ังแต่ 0.40-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.40 ขึ้นไป และตรงตามจุดประสงค์ จํานวน 12 ข้อ 
มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.46-0.69 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.44-0.63  

 แบบทดสอบฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ จํานวน 
30 ข้อ   มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.31-0.59 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.25-0.80 แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.40-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.40 ขึ้นไป และตรงตาม
จุดประสงค์ จํานวน 12 ข้อ มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.46-0.59 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.60-
0.80 

 แบบทดสอบฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ จํานวน  
20 ข้อ มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.31-0.63 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.25-0.72 แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.40-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.40 ขึ้นไป และตรงตาม
จุดประสงค์ จํานวน 12 ข้อ มีดัชนีค่าความยากต้ังแต่ 0.45-0.63 และค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่     0.58-
0.72 
 
ตารางที่ 2ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ k KR-20 

ฉบับท่ี 1 MC (8): MTF (8): CTF (8) 24 0.891 
ฉบับท่ี 2 MC (6): MTF (12): CTF (6) 24 0.901 
ฉบับท่ี 3 MC (6): MTF (6): CTF (12) 24 0.952 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับจํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 
 แบบทดสอบฉบับที่ 1 เป็นแบบทดสอบ 24 ข้อ ซึ่งมีอัตราการผสมข้อสอบ คือ แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 ข้อและ
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 8 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 0.891 
 แบบทดสอบฉบับที่ 2 เป็นแบบทดสอบ 24 ข้อ ซึ่งมีอัตราการผสมข้อสอบ คือ แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ และ
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 0.901 
 แบบทดสอบฉบับที่ 3 เป็นแบบทดสอบ 24 ข้อ ซึ่งมีอัตราการผสมข้อสอบ คือ แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 ข้อและ
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 0.952 
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2. ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสง
และทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอัตราส่วนของรูปแบบของแบบทดสอบที่
แตกต่างกัน 
 2.1ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของรูปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์ จํานวน 3 รูปแบบ ซึ่งออกแบบการวัดเป็นแบบ One-
facet design โดยมีรูปแบบการวัดเป็น pxtเมื่อ p แทน ผู้สอบ และ t แทน จํานวนรูปแบบของ
แบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป EduG ปรากฏผลดังน้ี 
 
ตารางที่ 3ผลการประมาณค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธ์การสรุป

อ้างอิง (G-Coefficient) ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 
เร่ือง แสงและทัศนอุปกรณ์  

EFFECT df SS MS 
ESTIMATED 
VARIANCE 

COMPONENT 

% OF 
TOTAL 

VARIANCE 
PERSON (p) 294 10066.67 34.24 11.17 93.70 

TEST (t) 2 23.22 11.61 0.04 0.30 
RESIDUAL 

(pt,e) 
588 422.77 0.72 0.72 6.00 

TOTAL 884 10512.66  11.93 100.00 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบความแปรปรวนของบุคคล ซึ่งเป็นค่าความ
แปรปรวนของคะแนนจริง คิดเป็นร้อยละ 93.70 ของความแปรปรวนทั้งหมด องค์ประกอบของความ
แปรปรวนของแบบทดสอบ  ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของความคลาดเคล่ือนระหว่างค่าเฉล่ีย
ของคะแนน 1 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของความแปรปรวนทั้งหมดสําหรับองค์ประกอบที่เหลือ
จาก 2 แหล่งดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 6 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
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2.2 การศึกษาการตัดสินใจการสรุปอ้างอิงเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนและเพ่ิมความแม่นยํา
ของการสรุปอ้างอิงคุณภาพของแบบทดสอบ โดยมีเง่ือนไข คือ รูปแบบของแบบทดสอบแต่ละฉบับมี
อัตราส่วนในการผสมลักษณะของแบบทดสอบแตกต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง  
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของของคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เร่ือง แสงและทศันอุปกรณ์  
D-STUDY DESIGN 

EFFECT  ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 
Relative error variance   = 0.719 0.360 0.240 
Absolute error variance  ∆  = 0.756 0.378 0.252 
G-Coeff. For Rel. decision   = 0.968 0.975 0.963 
G-Coeff. For  Absl. decision  ∆  = 0.966 0.975 0.961 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (G-Coefficient) ใน
การศึกษา D (D-Study) เมื่อรูปแบบของแบบทดสอบแตกต่างกัน 3 ฉบับ เป็นดังน้ี ฉบับที่ 1 
(แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 
ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 8 ข้อ) พบว่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงเชิง
ตัดสินใจสัมพัทธ์ (Relative Coefficient) เท่ากับ 0.968 และค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงเชิง
ตัดสินใจสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ 0.966 ฉบับที่ 2 (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก 6 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบ
ถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อ) พบว่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมพัทธ์ (Relative 
Coefficient) เท่ากับ 0.975 และค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมบูรณ์ (Absolute 
Coefficient) เท่ากับ 0.975 ฉบับที่ 3 (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ : แบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ) 
พบว่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมพัทธ์ (Relative Coefficient) เท่ากับ 0.963 และค่า
สัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ 0.961  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้สร้างแบบทดสอบ 3 รูปแบบ แล้วนํามาผสมเป็นแบบทดสอบ
จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ีฉบับที่ 1 ประกอบด้วย แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ : 
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 8 ข้อฉบับที่ 2 ประกอบด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ: แบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 12 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อ 
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และฉบับที่ 3 ประกอบด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบ
ถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ พบว่าแบบทดสอบที่ผสมรูปแบบทั้ง 3 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
การสรุปอ้างอิงสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการประเมินทางการศึกษาในทศวรรษที่ 20 และใน
ทศวรรษหน้า รูปแบบการประเมินที่มีความเป็นปรนัย เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบจะต้องนํามาใช้ให้
สมดุลกับแบบสอบรูปแบบอ่ืนๆ (อัญชลี ศรีกลชาญ, 2552, หน้า 1-3 อ้างอิงจาก Hambleton, 1996) 
ซึ่งแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการผสมผสานรูปแบบของแบบทดสอบ 3 รูปแบบ ในหน่ึงฉบับ 
ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 
และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ ซึ่ง สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543:85-121) 
ได้กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบมีข้อดีอยู่ที่ผู้ออกแบบทดสอบสามารถออกข้อสอบได้
ครอบคลุมเนื้อหา มีความเป็นปรนัยสูง สามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และสามารถควบคุมความ
ยากง่ายของแบบทดสอบแต่ละข้อได้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ ไม่สามารถวัดความคิดที่ลึกซึ้งได้ ซึ่งโดยทั่วไป
ก็จะนําแบบทดสอบแบบอัตนัยมาแก้ไขข้อบกพร่องน้ี แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ที่การตรวจให้คะแนนซึ่งจะ
ขาดความเป็นปรนัย สําหรับแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ (Modified True-
False Item) และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ (Compound True-False Item) 
แบบทดสอบทั้ง 2 แบบ สามารถมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
และแบบทดสอบอัตนัยความเรียงได้ (Bott, P. A. 1996: 59-78) ผู้วิจัยจึงเลือกสร้างแบบทดสอบที่มี
การผสมรูปแบบของแบบทดสอบในฉบับเดียวกัน เพ่ือวัดความรู้ความสามารถของผู้ทําแบบทดสอบใน
ขั้นที่สูงขึ้นจากความรู้ความจํา และแก้ไขปัญหาเรื่องการตรวจให้คะแนนที่มีความไม่เป็นปรนัยใน
แบบทดสอบแบบความเรียง จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสม
รูปแบบของแบบทดสอบคือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบ
ถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อ เน่ืองจาก
แบบทดสอบฉบับน้ีมีจํานวนของแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบมากที่สุด ซึ่งจะ
เน้นให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิด ซึ่งสามารถวัดระดับพฤติกรรมในช้ันสูงได้ และยังสามารถ
จําแนกนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อนออกจากกันได้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.60-0.80 ซึ่งเป็นค่าอํานาจ
จําแนกที่สูง แต่ทั้งน้ีอัตราส่วนที่เหมาะสมก็จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดในแต่ละเนื้อหา 
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 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียนถาวรานุ
กูล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที่คอยเป็นกําลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน
ด้วยดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ที่กําลังศึกษาภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา  2558  ที่เรียนวิชาภาษาไทย  ซึ่งมีจํานวน 302  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบหลากหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage  Random  Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ.832  และแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย6ฉบับ มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ.821,.833,.834,.881,.897,.926 ตามลําดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีคือ  ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(Y)  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ  .150  รองลงมา  คือ  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ.144และปัจจัยทั้ง3 ด้านร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 562)
สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สามารถแสดงในรูปคะแนน
มาตรฐานและคะแนนดิบ เป็นดังน้ี 
 สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้คะแนนดิบคือ 
       Y= 14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2 

 สมการถดถอยที่คํานวนโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน 
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                          Z  = .154X5 + .129X6 + -.132 
 
คําสําคญั: ปัจจัย,ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน,วิชาภาษาไทย 
 

ABSTRACT 
The  purpose  of  this  research  was  to  study the Factors  Affecting on Thai 

Subjects  Achievement Of Matthayomsuksa 3 students, Phetchabun Primary  
Educational Service  Area Office 3.The Sample  consisted 0f  302  Mathayomsuksa 3 
students  studying  in  the first semester of academic  year 2015.The samepling method 
was the Multi-stage Ramdom Sampling. The research instruments were achievement 
test and six questionnaires with reliabilities at.832,.821,.833,.834,.881,.897,and 
.926,respectively. Data were analyzed by mean, standard deviation , the Pearson’s 
Product Moment Correlation and multiple regression. 

The results were as follow : 
1. There  was a statistically significant relationship between attitude 

toward  Thai Subject,parental promoting, achievement motivation, schoolenvironment 
and  Thai  subject achievement of Mathayomsuksa 3 students  at .01 level. These  
were  predictive  factors and the  percentage account  for  the  prediction was 5.6 

2. The equation in standard  score  and  row score can  be  stated  as 
follow : 

Standard  Score 
Y=14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2 

  Row  Score 
  Z    = .154X5 + .129X6 + -.132 
 
Keywords: Factors,Achievement, Thai Subjects   
 

บทนํา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติจนกระทั่ง
ถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
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ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที ่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของ
นักเรียน เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจําชาติที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนในชาติที ่ม ีประวัติความเป็นมาอันยาวนานคู ่ก ับชาติไทยแม้ว่าภาษาไทยจะมี
วิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการติดต่อกับประเทศต่างๆก็ตาม ภาษาไทยก็ยังคงดํารงอยู่ ทั้งนี้เพราะ
ภาษาไทยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากภาษาอื่น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ2543:1) ภาษาไทยมีวัฒนาการต่อเน่ืองมานับพันปี และมีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าของชาติ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย (ลายสือไทย) ขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 1826 และอักษรไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ ตกทอดมาเป็นอักษรไทยที่ได้ใช้ในปัจจุบัน 
ทําให้คนไทยมีอักษรของชาติไทยใช้ในการติดต่อการบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้การดําเนินชีวิตใน
สังคม ฯลฯ ภาษาไทยจึงมีความสําคัญ  และจําเป็นที่คนไทยทุกคนจะต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิด
ทักษะเพื่อใช้ติดต่อระหว่างคนไทย หรือคนชนชาติอื่นที่รู ้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรม
วิชาการ 2546:3)การสอนภาษาไทยเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมากเพราะพ้ืนฐานทางภาษาใช้ในการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรน้ัน ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ทางภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง  ในการสื่อสารจะ
ใช้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันตามธรรมชาติอยู่แล้ว 
แม้ว่าในบางโอกาสอาจมุ่งใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นสําคัญ แต่ก็จะมีทักษะอ่ืนๆผสมผสานอยู่ด้วยเสมอ 
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพ่ือสื่อสาร จึงจําเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปพร้อมๆกัน  
 การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนความคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียง
อย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ2546:1)  
หลักสูตรได้กําหนดให้นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา  ทั้งฟัง พูด ดู อ่าน และเขียนใน
รูปแบบต่างๆ ด้วยการกําหนดให้ใช้ทักษะทางการอ่านนําไปสร้างความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต และสร้างนิสัยรักการอ่าน ทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถใช้ทักษะการฟังการดู การพูด เลือกฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ นอกจากน้ันยังมี
การใช้ภาษาพูดภาษาเขียน ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์อีกด้วย สาระต่างๆตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นภาระงานสอนที่ท้าทายครูในระดับหน่ึง โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีสื่อ
เทคโนโลยีมากมายหลายประเภท ล้วนจูงใจให้นักเรียนหันไปสนในส่ือเหล่าน้ันมากกว่าที่จะให้
ความสําคัญแก่การสอนที่มีแต่หนังสือเรียน หรือสอนไปเรื่อยๆ โดยไม่คํานึงถึงความสนใจและ
ความรู้สึกของนักเรียนแต่ประการใด ผลสําเร็จทางการเรียนย่อมเกิดข้ึนยาก  ดังน้ันครูจึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะต้องใช้กลวิธีสอนที่น่าสนใจโน้มนํานักเรียนให้หันมาใส่ใจ ต้ังใจเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยความ
พอใจ เต็มใจ ผลงานที่เกิดขึ้นก็สร้างความประทับใจ และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอน (กรมวิชาการ
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2546:180)  แม้ว่าหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนแปลง การวัดความสําเร็จของนักเรียนก็ยังคงใช้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเมินได้จากความสําเร็จในการเรียนหรือคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET) 
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ที่ได้ดําเนินการจัดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 34 โรงเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 34.07  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างคะแนนระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555-2557  กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555-2557 พบว่า คะแนนระดับเขต
พ้ืนที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 
1.13 (สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3,(2557:1-2) จากผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 ผลการสอบ O-NET ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งใน
ภาพรวมผลการสอบO-NET ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต3จํานวน34โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถสรุป
ภาพรวมได้ดังน้ี 
 
ตารางที่1  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( ปีการศึกษา  2555 – 2557 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ภาษาไทย 54.48 44.25 44.88 

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 47.12 39.37 50.67 
ภาษาอังกฤษ 28.71 30.35 36.02 
คณิตศาสตร์ 26.95 25.45 38.06 
วิทยาศาสตร์ 35.37 37.95 42.13 

สุขศึกษาและพลศึกษา 56.67 58.30 52.20 
ศิลปะ 43.31 45.61 43.65 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.39 56.32 44.45 
รวมเฉลี่ย 42.50 42.20 44.00 

ที่มา: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3,    
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2557 : เว็บไซต์ 
 จากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบ O-NET ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินทาง 
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปี  ( ปีการศึกษา  2555 – 2557) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต3  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนค่อยๆสูงข้ึนจาก 
ปีการศึกษา  2555   แต่มีบางกลุ่มสาระที่มีคะแนนลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจเป็นเพราะว่าข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบ O-NET น้ันประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับการเรียนการสอนในห้องเรียน  ซึ่งข้อสอบO-NET
จะเน้นการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลัก และสาเหตุที่ทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ตํ่ามี
ทั้งมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับสิ่งที่นํามาวัดในแบบทดสอบและ
ทัศนคติของครูผู้ปกครองรวมท้ังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของผู้เรียน 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3  ซึ่ง
เป็นระดับช้ันที่ต้องมีการทดสอบ O-NET ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
สถานศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไปและเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น อันจะเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา  2558  
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  3  ที่มีการเปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีโรงเรียนจํานวนทั้งหมด34โรงเรียน มีจํานวนนักเรียนทั ้งหมด 
1,513  คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ที่กําลังศึกษาภาค
เรียนที ่ 1ปีการศึกษา  2558  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต  3  ที่มีการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จํานวน  302  คน ได้มาจาก
การกําหนดขนาดโดยใช้ส ูตรยามาเน่ และใช้ว ิธ ีการสุ ่มแบบหลายขั ้นตอน (Multi - Stage 
Random Sampling)โดยมีรายละเอียดการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง  ดังน้ี 
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2) 0.05 1,513(1

1,513



  1.  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีด้วยค่าความเชื่อมั่น  95
เปอร์เซ็นต์  ทั้งน้ียอมให้คลาดเคลื่อนร้อยละ  5 (e = 0.05)โดยใช้สูตรยามาเน่ ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ  
ดังน้ี 

   n    =  
2N(e)1

N

  
   โดย  n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการวิจัย 
    N   แทน  ขนาดประชากรท้ังหมด  
    e   แทน   ระดับความเช่ือมั่น (กําหนดที่ระดับ 0.05) 
  
 การคํานวณกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
      
n    =   
              n    = 302  คน 
 2.  ขั้นตอนการสุ่ม 
 ขั้นที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3ปี
การศึกษา  2558  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ประกอบด้วย  
4   อําเภอ  คือ  อําเภอหนองไผ่  อําเภอบึงสามพัน  อําเภอวิเชียรบุรี  และอําเภอศรีเทพ  มีจํานวน
นักเรียนทั้งหมด   1,513  คน 
 ขั้นที่  2  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแทนค่าในสูตรยามาเน่คํานวณได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น  302 คน 
 ขั้นที่  3  ทําการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3
ตามสัดส่วนของประชากรตามสูตร (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2539:25) ดังน้ี  

    
 1

1n
nN

 
อ.หนองไผ่      ประชากร 384 คน        กลุ่มตัวอย่าง 76 คน 
อ.บึงสามพัน    ประชากร 364 คน       กลุ่มตัวอย่าง 73  คน 
อ.วิเชียรบุรี     ประชากร 458 คน        กลุ่มตัวอย่าง 91  คน 
อ. ศรีเทพ      ประชากร 306  คน       กลุ่มตัวอย่าง 62   คน 
                 รวม   ประชากร 1,513 คน   กลุ่มตัวอย่าง 302 คน 

ขั้นที่ 4  ทําการสุ่มโรงเรียนในแต่ละอําเภอ มาอําเภอละ 4 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling ) ซึ่งได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามอําเภอ  ดังนี้ 
อ.หนองไผ่ จํานวน 76 คน       อ.บึงสามพัน   จํานวน 73  คน 
อ.วิเชียรบุรี จํานวน 91 คน       อ. ศรีเทพ    จํานวน 62  คน 
        รวม  โรงเรียนทั้งหมด 302 คน 
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี  เป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้างขึน้  
มีจํานวน  7  ฉบับ  โดยแบ่งเป็น  แบบทดสอบ  จํานวน  1  ฉบับ  แบบวัด  จํานวน  2  ฉบับ  และ
แบบสอบถามจํานวน  4  ฉบับ  ดังนี้ 

1. แบบวัดด้านเจตคติต่อวิชาภาษาไทยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(Rating  Scale) 5 
ระดับ มีเน้ือหาครอบคลุมด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย จํานวน 15 ข้อ 

2. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ  
มีเน้ือหาครอบคลุมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จํานวน15 ข้อ 

3. แบบสอบถามด้านคุณภาพการสอนของครู   มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ มีเน้ือหาครอบคลุมคุณภาพการสอนของครู  จํานวน 15 ข้อ 

4. แบบสอบถามด้านการส่งเสริมของผู้ปกครองมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(Rating 
Scale)5 ระดับ มีเน้ือหาครอบคลุมด้านการอบรมเลี้ยงดู  จํานวน  15  ข้อ 

5. แบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(Rating  Scale) 5 ระดับ มีเน้ือหาครอบคลุมด้านการอบรมเลี้ยงดู  จํานวน 20  ข้อ 

6. แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(Rating  Scale) 5 ระดับ มีเน้ือหาครอบคลุมด้านการอบรมเลี้ยงดู   จํานวน 15  ข้อ 

7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยมีลักษณะเป็นแบเลือกตอบ 
ชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 40  ข้อ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
โดยดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 

   1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  คุณภาพการสอน
ของครู การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  การส่งเสริมของผู้ปกครอง  สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนน  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     2. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product -moment   
Correlation Coefficient) 
     3. วิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างสมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานโดยวิธีการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) โดยใช้
เทคนิควิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์(Stepwise  Regression)  
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ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี  1   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ตารางที่  2  คา่เฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย

ภาพรวม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย X  S.D. ความหมาย 
เจตคติต่อการเรียน  3.94 0.36       มาก 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3.69 0.47       มาก 
คุณภาพการสอนของครู 3.97 0.39       มาก 
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 4.18 0.22       มาก 
การส่งเสริมของผู้ปกครอง 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน                                                        

3.70 
4.29 

0.42 
0.30 

      มาก 
      มาก 
 

  
 จากตารางที่  2  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3มีความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปร 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้าน  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน( x = 4.29,SD = 0.30) รองลงมา คือด้านการอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง( x = 4.18,SD = 0.22) ด้านคุณภาพการสอนของครู( x = 3.97,SD=0.39) ด้านเจตคติต่อ
การเรียน( x = 3.94,SD = 0.36) ด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง( x = 3.70,SD = 0.42) และมีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ( x = 3.69,SD = 0.47)  
 ตอนท่ี  2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
 
ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

ตัวแปร Min Max คะแนนเต็ม X  S.D. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 11 36  40 24.87 4.92 

 
 จากตารางที่3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน โดยมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 11 คะแนน  มีคะแนนสูงสุด 
เท่ากับ 36 คะแนน  และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  24.87จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.92  
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเจตคติต่อการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  คุณภาพการสอน 
ของครู  การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  การส่งเสริมของผู้ปกครอง  สภาพแวดล้อม 
ในโรงเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

ตัวแปร X1 2 X3 X4 X5 X6 Y 

เจตคติต่อการเรียน(X1)  1.00 .280 .339** .249** .190** .101 .042 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2)  1.00 .143** .128* .128* .002 -.112 

คุณภาพการสอนของครู(X3)   1.00 .187** .149* .167* .007 

การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4)    1.00 .210** .212** .043 

การส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5)     1.00 .101 .150** 

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6)      1.00 .144** 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(Y)       1.00 

**p< 0.01 
*p< 0.05 
 จากตารางที่4  พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยพบว่า  
ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 
.128 ถึง .167 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ ปัจจัยด้าน
คุณภาพการสอนของครู(X3)กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6)  (r =.167)  รองลงมา  คือ  
ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู(X3)กับปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5)  (r =.149)  และ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2)กับปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5)  (r =.128)  และปัจจัย
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2)  กับปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4)  (r =.128)  ตามลําดับ  
และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่าง .143  ถึง .339  โดยปัจจัยมีความสัมพันธ์กันปานกลาง  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  คือปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน(X1)  กับปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู(X3) (r =.339) 
รองลงมา ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน(X1) กับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2)(r =.280) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  
3  ได้แก่  ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน(X1)  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2)  ปัจจัยด้านคุณภาพ
การสอนของครู(X3) ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมของ
ผู้ปกครอง(X5)  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6)  มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01  โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย(Y)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .150  รองลงมา  คือ  
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .144 
 2. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
คุณภาพการสอนของครู  การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  การส่งเสริมของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อม
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ในโรงเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ คือ เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คุณภาพการสอนของครู  การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง  การส่งเสริมของผู้ปกครอง  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับตัวแปรเกณฑ์ คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้นําคะแนนเจตคติต่อการเรียน(X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ(X2) คุณภาพการ
สอนของครู(X3) ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง
(X5)  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6) มาค้นหาตัวแปรพยากรณ์ โดยพิจารณาเลือกตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย (Y) จึงเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดโดยใช้
วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์ (Stepwise multiple regression analysis) พิจารณา
เลือกตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงก่อนและเพ่ิมขึ้นอีก
ทีละตัวโดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ตัวถัดไปที่มีนํ้าหนักความสําคัญและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงในกลุ่มที่เหลือถ้าผ่านเกณฑ์จะนําเข้าสมการใน
ลําดับต่อไปในลักษณะเดียวกันจนสิ้นสุดกระบวนการการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และ
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ (R2) ปรากฏผลดังตารางที่5 
 
 3. ผลการวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple  Regression 
Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
             วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

ตัวแปรพยากรณ์ B   S.Eb t 
p-values  
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2) 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6) 

1.773 
-1.388 
2.136 

.154 
-.132 
.129 

.658 

.598 

.940 

2.696 
-2.319 
2.273 
 

.007 

.021 

.024 
 
 

R2= .056          R2
adj=.047     Constant =14.253 

 จากตารางที่ 5 ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครองปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และใช้พยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้  โดยมี
ประสิทธิภาพการพยากรณ์  5.6% น่ันคือตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ได้ร้อยละ 5.6  และสามารถคาดคะเนค่าของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้จากสมการถดถอยดังน้ี 
 สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใช้คะแนนดิบคือ 
  = 14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2 
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 จากสมการถดถอยแสดงว่า ถ้าไม่มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6=0) ไม่มีปัจจัย
ด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5=0)ไม่มีปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2=0) คาดว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  มีค่าเท่ากับ 14.253 คะแนน 
 เมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่า
เท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย   จะเพ่ิมขึ้น 2.136คะแนน 
 เมื่อคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  มีค่า
เท่ากัน  ถ้าคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง  เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย   จะเพ่ิมขึ้น 1.773 คะแนน 
 เมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  มี
ค่าเท่ากัน  ถ้าคะแนนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย   จะเพ่ิมขึ้น -1.388 คะแนน 
 สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z= .154X5 + .129X6 + -.132 
 จากสมการถดถอยมาตรฐานเมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง  ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  เพิ่มขึ้น 1 
คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   จะเพิ่มขึ้น .154 คะแนนเมื่อคะแนนปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  มีค่าเท่ากัน  ถ้าคะแนนปัจจัยด้าน
การส่งเสริมของผู้ปกครอง  เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  จะ
เพ่ิมขึ้น .129 คะแนน 
 เมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  มี
ค่าเท่ากัน  ถ้าคะแนนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย   จะเพ่ิมขึ้น  -.132 คะแนน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีระดับการ
ปฏิบัติและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย พิจารณา
รายปัจจัยพบว่า  6  ปัจจัย  มีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โดยเมื่อ
เรียงลําดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยคือ  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  การ
อบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง  คุณภาพการสอนของครู  เจตคติต่อการเรียน  การส่งเสริมของผู้ปกครอง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางกรเรียนวิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ย  24.87  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  4.92  
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 3.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต๊ปไวส์  (Stepwise  Multiple Regression 
Analysis)  เพ่ือค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ตัวแปรพยากรณ์ที่มีนัยสําคัญได้แก่  
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของ
คะแนนดิบเท่ากับ  2.136  ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัว
แปรพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบเท่ากับ  1.773  ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (X2) มีค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบเท่ากับ  -1.388  มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ  4.898   และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ในรูปของคะแนน
ดิบเท่ากับ  14.253  ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับ  ดังนี้ 
 สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใช้คะแนนดิบคือ 
                         Y= 14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2 

 สมการถดถอยท่ีคํานวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน 
                         Z= .154X5 + .129X6 + -.132 
 ในการวิจัยคร้ังนี้  จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาก
การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีระดับการ
ปฏิบัติและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีระดับความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงสุด  อาจเป็น
เพราะโรงเรียนมีความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอมีสถานที่เอ้ืออํานวยต่อการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยจะทําให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงข้ึน   
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเฉล่ีย 24.87 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  4.92 ซึ่งสูงกว่าคร่ึงหน่ึง
ของคะแนนเต็ม 
 3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้น  (Stepwise  Multiple Regression 
Analysis)  พบว่า  ตัวแปรพยากรณ์จํานวน  3  ตัว  ที่มีอํานาจในการพยากรณ์ตัวแปรตามคือ   
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) การส่งเสริมของผู้ปกครอง (X5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X2)  และตัวแปร
พยากรณ์ที่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ได้แก่  เจตคติต่อการเรียน (X1)   
คุณภาพการสอนของครู (X3) และการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (X4) ดังผลการวิจัยพบว่า 
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               3.1  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยน้ันตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  โรงเรียนมีความพร้อมของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอมีสถานที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจะทําให้
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  ซึ่งสอดคล้องกับ  ประนอม  
ทวีกาญจน์(2526:61)  ที่ศึกษาพบว่า ตัวพยากรณ์ ด้านบรรยากาศในช้ันเรียนในองค์ประกอบรวมเป็น
ตัวพยากรณ์ที่ดีอีกตัวหน่ึงในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า บรรยากาศในช้ันเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน มีการสนับสนุนจากครูและมีการแข่งขัน เพ่ือใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่น่ันเอง  จะมี
แนวโน้มที่ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนสูง 
    3.2  การส่งเสริมของผู้ปกครองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น  อาจเป็นเพราะการให้การสนับสนุนส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาของผู้ปกครองเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของผู้ปกครองนอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดู  ก็คือ
การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรหลานของตน โดยผู้ปกครองมีส่วนเก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อ
การศึกษาของนักเรียน  ซึ่งเป็นผู้กําหนดว่า นักเรียนจะได้รับการศึกษาอย่างไร  ผู้ปกครองที่ไม่เอาใจ
ใส่ต่อการศึกษา  ไม่สนับสนุนในเร่ืองการศึกษาของนักเรียน ซึ่งจะทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนตํ่าด้วย  จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาของผู้ปกครองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนสอดคล้องกับ อรวรรณ เอ่ียมกิจไพศาล(2552:98) กรรณการ์ สนิทธรรม 
(2546:58-60) ศิรินาฎ  เจาะจง (2554:87-89)  ทัศนีย์  ประสงค์สุข (2546:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่า 
การส่งเสริมของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์และส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    3.3  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น  แสดงว่า ถ้าผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตํ่าจะทําให้แนวโน้มของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยตํ่าด้วยเช่นกัน  อาจเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  เป็นความ
ปรารถนาที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีตามเกณฑ์ที่ ต้ังไว้หรือทําให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน  
สอดคล้องกับ สมควร  เจริญทัศน์ (2553: 72) ให้กล่าวว่า  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นแรงจูงใจที่เป็นแรง
ขับให้บุคคลประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองได้ต้ังเอาไว้  
ไม่ได้ทํางานเพราะหวังผลรางวัล  แต่ทํางานเพื่อหวังประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  และ
สอดคล้องกับ รุจินันท์ ภาศักดี (2553 : 92) ที่ศึกษาพบว่า  เป็นความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของ
บุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายอันสูงสุดที่ต้ังไว้  โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  และ
มีความพยายามที่จะทําให้ดีกว่าบุคคลอ่ืน 
    3.4  เจตคติต่อการเรียน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น  แสดงว่าผลของเจตคติต่อการเรียนตํ่าจะทําให้แนวโน้มของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยตํ่าด้วยเช่นกัน  อาจเป็นเพราะเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย โดยมีท่าทีในลักษณะที่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง  โดยจะแสดงออกในลักษณะความรู้สึกนึก
คิด  อารมณ์  ความเช่ือหรือค่านิยมทั้งทางบวกและทางลบสอดคล้องกับ ปราณี  หลําเบญสะ 
(2553:46)ที่ศึกษาพบว่า  เจตคติเป็นความโน้มเอียงของบุคคลท่ีตอบสนองต่อวัตถุหรือสถานการณ์
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โดยความรู้สึกและอารมณ์ประกอบ  และสอดคล้องกับ ทัศนีย์ ประสงค์สุข(2546 : 36)ให้นิยามว่า   
เจตคติเป็นแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งในทางบวกและทางลบ ถ้ามี
เจตคติทางบวกพฤติกรรมจะกล้าเผชิญกับสิ่งน้ัน  แต่ถ้ามีเจตคติทางลบจะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยง   
    3.5  คุณภาพการสอนของครู  เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยน้ัน  อาจเป็นเพราะคุณภาพการสอนของครูมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่าง
มาก   คุณภาพการสอนของครูที่ดี  สามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่
สูงขึ้นสอดคล้องกับ อรวรรณ  เอ่ียมกิจไพศาล(2552 : 89)  ที่กล่าวว่า  ครูควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ดี  เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น  
ดังน้ันครูจึงควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการให้เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงย่ิงข้ึน 
    3.6  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นปัจจัยที่ไม่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยน้ัน  แสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจะทําให้
แนวโน้มของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยตํ่าด้วยเช่นกัน  อาจเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว  สอดคล้องกับ นิภาพร  หาญพิพัฒน์(2553: 118)ที่กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูที่ผู้ปกครอง
ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจและลงมือทําด้วยตนเองจึงทําให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน
การฝึกทักษะความคิดวิเคราะห์ เบ่ือที่จะต้องคิดและลงมือทําด้วยตนเอง  และสอดคล้องกับ กองวิจัย
การศึกษา(2531: 45-46  อ้างถึงใน  นิภาพร  หาญพิพัฒน์  2553: 118 )ที่กล่าวว่า  การอบรมเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลยจะมีความสัมพันธ์ทางลบมีผลให้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กตํ่า 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1  จากผลการวิจัยแสดงว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่
ผู ้ว ิจ ัยสร้างขึ ้นมานั้นตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายว่าตัวแปรต้นบางตัวเป็นปัจจัยที ่ส ่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ดีทั้งนี้อาจเป็นการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่
อย่างไรก็ตามตัวแปรบางตัวที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยอย่างไรก็ตามบางส่วนของการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคือครูควรปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเพราะเมื่อนักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาภาษาไทยแล้วจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยท่ีสูงขึ้น 
     1.2 หน่วยงานสถานศึกษา  หรือผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข ้องในศึกษาปัจจ ัยที ่ส ่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  ควรมีการกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  เข้าค่ายวิชาการ เลือกใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธี Stepwise ซึ่งผลความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว แต่ถ้านําตัวแปรไปศึกษาใน
เชิงลึกอาจทําให้ตัวแปรปัจจัยบางตัวเป็นตัวแปรเหตุของตัวแปรอ่ืน ดังน้ันจึงควรศึกษาตัวแปรต่างๆใน
รูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)เพ่ือค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3  เพ่ือหาตัวแปรที่ดีที่สุดและเพ่ือ
สร้างสมการพยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน  318 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stages 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่า
ความเช่ือมั่น .899 ใช้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ข้อมูล เป็นผลคะแนน O-NET 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได(Stepwise Multiple Regression) 
 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
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 1. ผลการศึกษาปัจจัยกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปี
การศึกษา 2557 

พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.37 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของปัจจัย 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเท่ากับ 2.80  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และปัจจัยด้านความพร้อมของ
นักเรียน  การเห็นประโยชน์ในการสอบ  การเรียนเสริม  พฤติกรรมการสอนของครู สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.27, 3.02, 
3.17, 3.27, 2.88, 3.129 ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 22 ค่า โดย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .184 ถึง .661 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 
4 ค่า โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .083 ถึง .132 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) (r = .661) และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าตํ่าสุด คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
(X8) (r = .015)  
 3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือค้นหาตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การเรียน
เสริม (X4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1)  สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) สามารถนํามาสร้างสมการ
พยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังน้ี   

 
Y′ =  27.835 +  3.114 X4 +  2.924 X1 + 2.234 X6 
Z′ =  .150  X4 + .144 X1 + .132 X6  
 

คําสําคัญ : ปัจจัย, ผลการทดสอบ, ระดับชาติ 
 

ABSTRACT 
 The study was purposed to investigate the relationship between 

predictor variables, to study the relationship between factors and the achievement 
of the Ordinary National Educational Test achievement (O-NET) of 6th Grade students 
under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3 , and to find the best 
variable in order to create predicted equation of the achievement of the Ordinary 
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National Educational Test achievement (O-NET) of 6 th Grade students under 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3 . The samples used in this 
study were 318 students by Multi-stages Random Sampling, studying in Grade 7 of 
the schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3 , passing the 
Ordinary National Educational Test (O-NET) in academic year 2014. The tools used in 
this research were a survey, which has the reliability for .899 and was used to ask the 
students about the factors affecting the achievement on the Ordinary National 
Educational Test (O-NET) of 6th Grade students. The data was O-NET test scores. The 
survey was rating scale questionnaire with 5 levels, which is about the factors 
affecting the achievement on the Ordinary National Educational Test (O-NET) of 6th 
Grade students, under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson correlation and Stepwise Multiple Regression. 

Findings were found that: 
1. The results of the factors affecting the achievement on the Ordinary 

National Educational Test (O-NET) of 6th Grade students, under Phetchabun Primary 
Educational Service Area Office 3, in academic year 2014 found that grade 6 students' 
O-NET test average scores were 36.37 out of 100 points, 2.80 out of 5 points for 
average motivation factor, and the factors of test benefit consideration, extra class, 
teachers behavior, school environments, parents concern, and family relationship 
with an average of 3.80, 3.27, 3.02, 3.17, 3.27, 2.88, 3.129 respectively.  

2. The correlation analysis result between the factors that affect the O-NET 
achievement of Grade 6  students under Phetchabun Primary Educational Service 
Office Area 3  found that, there was statistical significance at .01  for 22  values, the 
correlation coefficient was between .184 to .661 and its statistical significance was at 
.05 for 4 values, the correlation coefficient was between .083 to .132. The highest 
value of the correlation coefficient between prediction variables was school 
environments ( X6)  (r = .661) and the lowest value of the correlation coefficient 
between prediction variables was family relationship (X8) (r = .015).  
 3. Results of the analysis to find the best variable that affects the 
achievement of O-NET of Grade 6  students under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 3, in academic year 2014 found that the best variable that affects 
the achievement of O-NET with statistical significance level of .0 5  were the extra 
class (X4 ) , motivation (X1 ) , school environments (X6 ) , brought to create prediction 
equations the achievement of O-NET of Grade 6 students in the format of raw scores 
and standard scores as follows: 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

144 

Y′ =  27.835 +  3.114 X4 + . 2.924 X1 + 2.234 X6 
Z′ =  .150  X4 + .144 X1 + .132 X6  

 
Keywords: Factors, Test result, National 
 

บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับคือ
ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เก่ียวกับคุณภาพของผู้เรียนโดยในการวัดผลและประเมินผลระดับ   
ช้ันเรียนน้ัน ถือเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาคําตอบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่วนการประเมินผลระดับสถานศึกษารวมถึง
ระดับชาติน้ันทําการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ที่เรียน
ในช้ันปีสุดท้ายของทั้ง 4 ช่วงช้ันซึ่งประกอบด้วยนักเรียนช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และช้ัน ม.6 โดยมีการ
ดําเนิน การประเมินผลระดับสถานศึกษาจากหลายหน่วยงานเช่นสํานักทดสอบทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จํากัดหรือ สทศ.  สําหรับการประเมินผลที่จัดข้ึนโดย สทศ. น้ันได้จัดสอบที่เรียกว่า “การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test)” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O 
– NET ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ที่สนองรับนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการที่ได้กําหนดให้มีการทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติของกระบวนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เอ้ือมพร หลินเจริญและคณะ  2552 : 1) สํานักทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยพัฒนาและให้บริการ
ประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษารวมท้ังเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และเป็นองค์การมหาชนว่าด้วยองค์การมหาชนเพ่ือให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
 วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานน้ันเพ่ือ 1) ทดสอบความรู้
และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 2) เพ่ือนําผลไปใช้เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  3) เพ่ือนําผลสอบไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4)  เพ่ือนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ผลการสอบ O-NET ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในภาพรวมผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 198 โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สรุปภาพรวมได้ดังนี้  
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ตารางที่  1  แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา  2555 – 2557 )  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการประเมนิทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
2555                     2556 2557 

ภาษาไทย 40.09 42.84 41.82 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 38.93 35.33 45.41 
ภาษาอังกฤษ 31.47 30.62 30.68 
คณิตศาสตร์ 30.57 36.54 33.57 
วิทยาศาสตร์ 33.64 34.65 37.90 
สุขศึกษาและพลศึกษา 49.52 55.65     - 
ศิลปะ 47.49 43.09     - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.36 47.48     - 
รวมเฉลี่ย 39.88 40.78 37.87 
ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อมูล  จาก www.pbn3.go.th 

จากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบ O-NET ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินทางการศึกษา
ระดับชาติ  (O-NET) 3 ปี  ( ปีการศึกษา  2555 – 2557)ของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต3  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนค่อยๆสูงขึ้นจากปี
การศึกษา  2556   แต่มีบางกลุ่มสาระท่ีมีคะแนนลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบ
ช้ันป.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจเป็นเพราะว่าข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ  O-NET น้ัน
ประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับการเรียนการสอนในห้องเรียน  ซึ่งข้อสอบ O-NET จะเน้นการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลัก และสาเหตุที่ทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ตํ่า มีทั้งมาจากความ
ไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับสิ่งที่นํามาวัดในแบบทดสอบและทัศนคติของครู
ผู้ปกครองรวมท้ังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของผู้เรียน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   
ซึ่งเป็นระดับช้ันที่ต้องมีการทดสอบ O – NET ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือนําผลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบ O – NET ที่สูงขึ้น อันจะเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ดังน้ี  1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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เพชรบูรณ์เขต 3 3) เพ่ือหาตัวแปรที่ดีที่สุดและเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่าน
การทดสอบทางการศึกระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  จํานวน 1,558 คน 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 ที่
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  จํานวน 318 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stages  Random  Sampling) 
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 1 
ชุด  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรบัการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ดังนี้  
  1.  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
     2.  วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร วิแคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความพร้อมของนักเรียน การเห็นประโยชน์ในการสอบ การเรียนเสริม 
พฤติกรรมการสอนของครู สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )มาวิเคราะห์หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ภายใน 
     3.  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการสร้างสมการพยากรณ์ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET )  โดยแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
(b) ค่าสัมประสิทธ์ิการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พยากรณ์ (SEb)ค่าสถิติ t (t – value) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) ค่าอํานาจการพยากรณ์ (R2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ (SEesm) 
และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ (a) โดยคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่6สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 318 คน วิชาที่ ได้คะแนนมากที่สุด ได้แก่วิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
( x =49.29,SD = 13.95) และได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ( x =26. 97, SD =6.69 )โดยผล
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การทดสอบแต่ละสาระของนักเรียนมีคะแนนดังน้ี สาระภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด คือ 60.00 คะแนน
ตํ่าสุดคือ 14.00สาระสังคมศึกษา คะแนนสูงสุดคือ 78.00 คะแนนตํ่าสุดคือ 20.00 สาระภาษาอังกฤษ
คะแนนสูงสุดคือ 42.00 คะแนนตํ่าสุดคือ 10.00 สาระคณิตศาสตร์มีคะแนนสูงสุดคือ 50.00 คะแนน
ตํ่าสุดคือ 15.00 สาระวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุดคือ 57.00 คะแนนตํ่าสุดคือ 17.00 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ประกอบด้วย  8 ด้าน คือด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านความพร้อมของนักเรียน ด้านการเห็นประโยชน์ในกรสอบ  ด้านการเรียน
เสริม ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ด้านความเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
การเห็นประโยชน์ในการสอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถสรุปผลแยกเป็นรายด้าน  ได้ดังน้ี 
            2.1  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ7 ศึกษาทบทวนก่อนการทดสอบเพ่ือจะความรู้ใน
บทเรียนได้ผลการทดสอบท่ีดี ( x =3.30, SD = .81)  รองลงมา คือข้อ10 มีความมุ่งหวังในการเรียนและ
การทํางานอ่ืนๆโดยมุ่งความสําเร็จเสมอ ( x = 3.24,SD =.92)   และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ1 
เตรียมการเรียนก่อนเรียนโดยการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า ( x = 1.70, SD = .61)   

 2,2  ด้านความพร้อมของนักเรียนโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ 
พิจารณารายข้อ  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ด้านความพร้อมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ19 มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนได้อย่างดี ( x =3.35,SD = .92)  รองลงมา คือข้อ 18ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ( x =3.29,SD 
=1.04) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 15 มีความรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
ค้นคว้า  ( x =2.88,  SD = 1.01) 

2.3  การเห็นประโยชน์ในการสอบ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ 
พิจารณารายข้อ  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ด้านการเห็นประโยชน์ในการสอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 22 นักเรียนรู้สึกรําคาญเมื่อเพ่ือนพูดคุย
กันเวลาคุณครูสอน( x =3.47,SD = 1.09) และข้อ 23 เมื่อครูสอนและติวนักเรียนจะถามทันทีเมื่อไม่
เข้าใจ ( x =3.47, SD  = .85)  รองลงมา คือข้อ 21 นักเรียนต้ังใจเรียนเมื่อครูสอนและติวเน้ือหาวิชาที่ทํา
การทดสอบ ( x =3.32,SD =1.10) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 24 นักเรียนอ่านทบทวนเนื้อหาทุก
สาระก่อนการทดสอบ  ( x =3.14,SD = .97) 

2.4  การเรียนเสริมโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ  
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ด้านการเรียนเสริม 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 36 นักเรียนได้เรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ดี ( x =3.30,SD = 
.95)  รองลงมา คือข้อ 34 นักเรียนมีความมานะพยายามต่อการเรียนรู้เพ่ิมเติม ( x =3.09,SD = .86) 
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และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 31.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาที่เรียนเพ่ิมเติมเพ่ือผลการเรียนที่
ดีขึ้น ( x =2.84,  SD = .96)  
              2.5  ด้านพฤติกรรมการสอนของครูโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)ด้านพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 45 ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างสนใจ  ( x =3.31,SD = .90)  รองลงมา คือข้อ 44  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น  
( x =3.29,SD = .89) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 49 ครูสอนเพ่ิมเติมเป็นรายบุคคลสําหรับนักเรียนที
ไม่เข้าใจบทเรียน   
( x =2.91,SD = .97)  

2.6 ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ 
พิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 55 โรงเรียนให้บริการนักเรียนอํานวยความสะดวกใน 
ด้านการเรียนอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( x =3.56,SD = .87)   รองลงมา คือข้อ 54 
โรงเรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนของนักเรียนสดช่ืนมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอ 
 ( x =3.48,SD = 1.12) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 58 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวิชาการเพ่ิมเติมที่หลากหลายและส่งเสริมความรู้ แลพัฒนานักเรียน  ( x =3.01,SD = 1.02)  

2.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ด้านความ 
เอาใจใส่ของใจใส่ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 60 ผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนได้เรียนตาม
ความชอบของนักเรียน  ( x =3.26,SD = .96)  รองลงมา คือข้อ 66 ผู้ปกครองจะให้คําปรึกษาเมื่อ
นักเรียนมีปัญหาในการเรียน ( x =3.24,SD = .93) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือข้อ 65. ผู้ปกครอง
สอบถามเรื่องการบ้านและสอนการบ้านของนักเรียนเป็นประจําทุกวัน ค่าเฉลี่ยน้อย ( x =1.90,SD = 
.85)  

2.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ด้าน 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 75พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนช่วยในการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของนักเรียน ( x =3.34,SD = .93)  รองลงมา ข้อ 74  พ่อแม่ผู้ปกครองพูดให้
กําลังใจหรือปลอบโยนเมื่อนักเรียนพลาดหวังหรือเสียใจ ( x =3.28,SD = .90) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือข้อที่ 70 พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกันดี  ( x =2.68,SD = 1.21)  

3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์  และการสร้างสมการพยากรณ์ผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-NET )  

พบว่า ขั้นตอนที่ 1 ตัวแปรด้านการเรียนเสริม (X4)  เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน ( O-NET)   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 2.753 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .132  
  ขั้นที่ 2  ตัวแปรด้านการเรียนเสริม (X4)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
เท่ากับ 3.114  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .160 และ ตัวแปร
แรงจ ูงใจใฝ ่ส ัมฤทธิ ์X1  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  เท่ากับ 2.436  มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .120   
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ขั้นที่ 3 ตัวแปรด้านการเรียนเสริม (X4)  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 
3.114  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .150 และ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์X1  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  เท่ากับ -2.924  มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.144  ตัวแปรสภาพแวดล้อมในโรงเรียน X6ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ  เท่ากับ 2.234  มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
เท่ากับ .132   

 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .219 มีค่าอํานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 48.0 
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ 6.568 และ
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 27.835  ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O=NET) ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังน้ี  

   3.1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
Y′ = 27.835 +  3.114 X4 + 2.924 X1 + 2.234 X6 

   3.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Z′ =  .150 X4 + .144 X1 + .132 X6  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
          สรุปผลการวิจัย 

1.  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
36.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม(ค่าเฉล่ียจากของคะแนนเต็มจํานวน 5 สาระ) 100 คะแนน และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.69วิชาที่ได้คะแนนมากท่ีสุด ได้แก่วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีคะแนน 78.00 และวิชาได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนน 42.00  
 2.  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 และผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Y)  พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05โดยตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) น้อยที่สุดคือปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 36 ค่า มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จํานวน 22 ค่า โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .015 ถึง .661 และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ค่า โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง .083 ถึง 
.132 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน(X6) (r = .661) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าตํ่าสุด 
คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว (X8) (r = .015)    
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 3.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คือ ตัวแปรการเรียนเสริม ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตัว
แปรสภาพแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
เท่ากับ 3.144,2.924 และ 2.234 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ.150, .144, และ .132 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .219ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE) เท่ากับ 6.568และค่าคงที่ของ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 27.835  

อภิปรายผล 
 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
36.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม100 คะแนน (ค่าเฉลี่ยจากของคะแนนเต็มจํานวน 5 สาระ) และมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.69 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิฏฐารัตน์  ขันทอง (2555:55) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ผลการวิจัย
พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
เท่ากับ  41.34 จากคะแนนเต็ม  100 คะแนน  ซึ่งมีคะแนนตํ่ากว่าครึ่งจากคะแนนเต็ม ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

2. ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
ประกอบด้วย  8 ด้าน ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเห็นประโยชน์ในการ
สอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสามารถอภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน  ได้ดังน้ี 
      2.1  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน  เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่ามีการศึกษาทบทวนความรู้ในบทเรียนก่อนการทดสอบเพื่อจะได้ผลการทดสอบที่ดี จากท่ี
กล่าวมาสามารถนําแนวคิดของ ธาริณี บัวมา ( 2553 : 28 ) มาอธิบายได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
หมายถึงความปรารถนาท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความกระตือรือร้นที่จะ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยทุ่มเทความพยายามทั้งหมดที่มีอยู่จนสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธ์ิทอง (2554:59) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่6  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับปาน
กลาง   
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      2.2  ด้านความพร้อมของนักเรียนพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะว่า นักเรียนมีสุขภาพที่ ดี มีความสุขกับการสอบ และมีความรู้ความสามารถในการใช้
อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าจากท่ีกล่าวมาสามารถนําแนวคิดของ ชาญชัย อินทรประวิติ (2545 : 
156) มาอธิบายว่าความพร้อมเกิดข้ึนตามธรรมชาติอันเน่ืองจากพัฒนาการทางจิตวิทยาของบุคคล
และ และเกิดขึ้นเน่ืองจากกรเปลี่ยนแปลงช่ัวคราวของบุคคลนั้นอันเน่ืองจากการกระทําของตนเอง
หรือสภาวะแวดล้อมและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธ์ิทอง (2554:58) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่
6  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2  ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมของ
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด2 อันดับ
แรกคือข้อ6 นักเรียนมีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ข้อ4 นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นเพ่ือความสําเร็จในการเรียน 
  2.3  ด้านการเห็นประโยชน์ในการสอบพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
ทั้งน้ีเพราะว่า นักเรียนต้ังใจเรียนเมื่อครูสอน และติวเน้ือหาวิชาที่ทําการทดสอบ จะเตรียมตัวทดสอบ
เป็นอย่างดีเมื่อมีการทดสอบ นักเรียนอ่านทบทวนเน้ือหาทุกสาระก่อนการทดสอบ จากท่ีกล่าวมา
สามารถนําแนวคิดของ สมาน  เชียวเขว้า (2555 : 13) มาอธิบายได้ว่า ถ้าทุกฝ่ายให้ความสําคัญกับ
การสอบ O-NET ก็จะเกิดยุทธการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเกิดปรากฎการณ์ใหม่
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสอบและทําให้มีผล
การสอบที่ดีตามมาด้วยและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสถิรพร เชาวน์ชัย ( 2552:41) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนน ( O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนจ่านกร้องจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า การเห็นประโยชน์ในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 97 และนักเรียนที่ไม่เห็นประโยชน์ใน
การสอบ คิดเป็นร้อยละ 3 การทบทวนก่อนสอบนักเรียนที่ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ คิดเป็นร้อยละ 
77.4   
  2.4  ด้านการเรียนเสริม พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  
นักเรียนได้เรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ดี มีเพ่ือผลการเรียนที่ดีขึ้น มีการเรียนเสริม
เพ่ิมเติมจากการเรียนปกติ ทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นและมีผลการเรียนที่สูงข้ึน มีการทบทวนความรู้ 
ที่ได้เรียนไปเพ่ิมเติมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือผลการเรียนที่ดีขึ้นจากที่กล่าวมาสามารถนําแนวคิดของ 
สุพัฒน์  สุกมนสันต์  (2530 : 30 – 47 อ้างอิงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2545 : 6-9) มาอธิบายได้ว่า การ
เรียนเสริม เป็นการเรียนเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนที่เรียน
ตามปกติแล้วเรียนได้เก่งกว่าผู้อ่ืน เพราะเหตุผลต่างๆเช่นมีเวลาเรียนมากกว่า มีสติปัญญาดีกว่า เป็น
ต้น เช่น นักเรียนช้ัน ป.4 “เรียนกวดวิชา” เพ่ือสอบเทียบ ม.6 และนักเรียนช้ัน ม.6 “เรียนกวดวิชา” 
เพ่ือให้มีความรู้มากพอที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น 
  2.5  ด้านพฤติกรรมการสอนของครู พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน มีการทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนเมื่อเรียนจบบทเรียนและนําผลซ่อมเสริมนักเรียนที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จากที่กล่าวมา
สามารถนําแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ( 2530 : 180) ได้กล่าวพฤติกรรม
การสอนของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง อีกทั้ง มิลแมน (Milman 1981 : 
174) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมการสอนของครู นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัยอ่ืน
อีกหลายประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์  โพธ์ิ
ทอง (2554:62) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET 
) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ข้อ2 ครูทบทวนเน้ือหาเดิมก่อนการสอนเนื้อหาต่อไป ข้อ 6 ครู
อธิบายวิธีการทํางานให้เข้าใจและชัดเจนและ ข้อ 8 ครูใช้สื่อประกอบการอธิบายเน้ือหา 
  2.6  ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า บรรยากาศในห้องเรียนสดช่ืน มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ  อยู่ห่าง
จากแหล่งรบกวนต่างๆท่ีมีเสียงดัง  จัดห้องเรียนสะอาดร่มร่ืน ครูในโรงเรียนย้ิมแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
ต่อกัน และต่อนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธ์ิทอง (2554:63) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-NET)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่
มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 7 โรงเรียนจัดห้องเรียนมีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน  ข้อ 1 
โรงเรียนร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาดและสวยงาม   
  2.7  ด้านความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองให้คําปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหาในการเรียน การดูแลเอาใจใส่การ
ให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธ์ิทอง (2554:61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 
5 พ่อแม่ให้นักเรียนทําการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วจึงทํากิจกรรมอย่างอ่ืน และข้อ 1 พ่อแม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนในสิ่งที่ชอบ  
        2.8  ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงบุคลิกภาพของนักเรียนพูดให้
กําลังใจหรือปลอบโยน เมื่อนักเรียนพลาดหวังหรือเสียใจ ให้ความรักความใกล้ชิด จนนักเรียนรู้สึก
อบอุ่น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอ้ือมพร หลินเจริญและคณะ( 2552:59) ได้ทําการวิจัย
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ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 6 ตํ่า 
ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมของครอบครัวเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันอยู่ 
ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆ เด็กนักเรียนจะขาดความอบอุ่นในครอบครัว จึงทําให้เด็กเครียดกังวล
และเรียนไม่ได้ดี คะแนน O-NET ตํ่า เมื่อเทียบกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้การสนับสนุนให้
กําลังใจโดยไม่ตัดสินลูกมากเกินไปเด็กกลุ่มน้ีจะมีความมั่นใจมีทัศนคติในทางบวกและเรียนได้ดี 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ดีที่สุดทีส่่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต3 พบว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตัวแปรการเรียนเสริม ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ช้ันประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 3.114, 2.924 และ 2.23
ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ.150, .144, 
และ .132 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .219ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SE) เท่ากับ6.568 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
(a) เท่ากับ 27.835 สาเหตุที่ทําให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตัวแปรการเรียนเสริม ตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
อาจเป็นเพราะในปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทํา
ให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบกับผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนตระหนักและให้ความสําคัญต่อการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จึงทําให้
นักเรียนเกิดความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผู้เรียนมี
แรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพยายามทําให้ตนเองประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการกระตุ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ
ผู้ปกครอง  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิฏฐารัตน์ ขันทอง (2555:69) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ดีที่สุดที่
ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 ( O- NET ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คือความรู้พ้ืนฐานเดิมแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การเรียนกวด
วิชา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความพร้อมของนักเรียน 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
                1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การเรียนเสริมเป็นคัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ดังน้ันครูผู้สอนและ
ผู้ปกครองควรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนเสริม ซึ่งการเรียนเสริมจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนจดจํา
และเข้าใจเทคนิคต่างๆในบทเรียนและสอนเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือการ
ประเมินและสอบแข่งขันในระดับที่สูงข้ึน 
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    1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ดังน้ัน
ครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศของโรงเรียนที่สด
ช่ืน สะอาด สวยงาม ครูย้ิมแย้มแจ่มใส ส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เกิดความรู้สึกที่ดีเรียกว่า
บรรยากาศดี จะทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกภูมิใจ อุ่นใจ สบายใจ มีความสุขและอยากมาโรงเรียน 
ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
     1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ดังน้ันครู
และผู้ปกครองจึงควรสนับสนุนให้นักเรียนให้นักเรียนรู้จักต้ังเป้าหมายให้กับตนเอง และความมุ่งมั่น
พยายาม ทุ่มเท กระตือรือร้น จะทําให้นักเรียนต้ังใจทําได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
         2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งไม่ได้นํามาศึกษาใน
การวิจัยในครั้งน้ีแต่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
               2.2   ควรมีการวิจัยในทํานองเดียวกันโดยขยายกลุ่มประชากรให้ใหญ่ขั้น และ
ทําการศึกษา  กับนักเรียนในระดับช้ันต่างๆแล้วนํามาเปรียบเทียบความสอดคล้องว่าสอดคล้องหรือไม่
อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 2) เปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจําแนกตาม
ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหาร
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง            
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม จํานวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t–test  และ F–test 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1) การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก            
( ̅ = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
และติดตาม ด้านการประเมินผลและปรับปรุง ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง และด้านการ
กําหนดนโยบาย 
 2) การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จําแนกตามประสบการณ์การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 3)  ปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ครูไม่
ศึกษาเอกสารในการเตรียมการสอน ขาดการสรุปและทบทวนหลังการสอน การกําหนดนโยบายไม่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 
คําสําคัญ: การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
Abstract 

 This research purposed 1) to study the level of the distance education 
management via satellite of WangKaiKangVol School administrators belonged to 
Angthong Primary Educational Service Area Office, 2) to compare the distance 
education management via satellite of WangKaiKangVol School administrators 
belonged to Angthong Primary Educational Service Area Office identified by the 
experience of the distance education management via satellite, and 3) to study the 
problems and obstacles of the distance education management via satellite of 
WangKaiKangVol School administrators belonged to Angthong Primary Educational 
Service Area Office. 
 Research sample consisted of 99 school directors or acting school directors 
belonged to Angthong Primary Educational Service Area Office. The research 
instrument utilized questionnaire and the statistics comprised of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t–test, and F–test. 
 The major findings showed 
              1)  The distance education management via satellite of WangKaiKangVol 
School administrators belonged to Angthong Primary Educational Service Area Office 
generally in high level ( ̅  = 3.86). Each dimension arranged in the learning 
management, the supervision and monitoring, the evaluation and improvement, the 
drive and strength reinforcement, and the policy formulation, respectively.  
              2)  The distance education management via satellite of WangKaiKangVol 
School Administrators belonged to Angthong Primary Educational Service Area Office 
identified by the experience of the distance education management via satellite was 
significantly different at a 0.05 statistical level.  
 3)  The problems of distance education management via satellite of 
WangKaiKangVol School Administrators belonged to Angthong Primary Educational 
Service Area Office Found that teachers did not study the documents in preparation 
for teaching.Not conclusion after teaching. The policy is not consistent with the 
context of the school and no continuous supervision. 
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บทนํา 

 สภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน คนที่อยู่ในสังคมจึงจําเป็นที่ต้อง
พัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การศึกษาจัดเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  และดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรง
กล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า  “...ปัจจัยสําคัญที่สุดประการหน่ึง ทั้งของชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซึ่งเป็น
รากฐานส่งเสริมความเจริญ ความมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคลและประเทศชาติ ผู้มีหน้าที่จัด
การศึกษาของอนุชนทุกระดับ จึงได้ตระหนักในความสําคัญของหน่วยงานท่ีตนทําทั้งต้องพยายาม
ปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์เติมความมุ่งหวัง เจตนาของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ การวางรากฐาน
ที่ถูกต้องในตัวบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง สําคัญที่สุด คือ รากฐานด้านความรู้จัก
ผิดชอบช่ัวดี รู้จักคิดตัดสินใจตามทางท่ีถูก ที่เป็นธรรม ที่สร้างสรรค์ ผู้จัดการศึกษาต้องดําเนินงานให้
ได้ประโยชน์พร้อมดังน้ีถึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการถูกต้องครบถ้วนเป็นการศึกษาแท้...” (มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 2559, น. 4) 
 การบริหารโรงเรียน มีความสําคัญในการจัดระบบการศึกษา เพราะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้องการจัดการศึกษาให้มุ่งไปสู่ ความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้สอดคล้อง 
กับบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ัง การบริหารเป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหาร
โรงเรียนในฐานะผู้นําซึ่งมีหน้าที่สําคัญมีความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง    
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2553, น. 14)   
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ก่อต้ังขึ้นเมื่อ          
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และได้ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 
2538 ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ช้ัน 6 ช่อง และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้ออกอากาศ
การเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งน้ีก็ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation: DLF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหา
การขาดแคลนครู โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท บริษัท 
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ทีโอที จํากัด(มหาชน) หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือต้ังมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และทรงพระกรุณาพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราช
สมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการพระราชทาน 
 การศึกษาไปสู่ปวงชน โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรม
พิเศษดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปัจจุบันสํานักงานมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ต้ังอยู่เลขท่ี 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด เนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทําหน้าที่ถ่ายทอดออกอากาศ             
การเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล  
 โรงเรียนวังไกลกังวล จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยถ่ายทอดสดจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ สายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย 
และประเทศเพ่ือนบ้าน จํานวน 15 ช่อง ในช่ือ DLTV 1-15 รวมท้ังการออกอากาศรายการภาคภาษา 
อังกฤษ จํานวน 15 ช่องในช่ือ DSTV Network 186-200 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ดําเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษา
ในระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน  (Formal 
Education) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียน  ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเน้ือหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการสามารถทําได้ โดยจัดหาเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมตามตารางเวลาท่ีออกอากาศ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) 
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ัวไป การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียมเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยน้ี กําหนดเนื้อหา
รายการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาสภาพ 
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียน        
มีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี มีคุณธรรม และรักษ์ความเป็นไทย จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง ได้ให้ความสําคัญของการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เข้าใจปัญหาครูไม่ครบช้ัน
และครูผู้สอนไม่ตรงสาขา โรงเรียนในสังกัด มีโรงเรียนขนาดเล็กถึง 99 โรงเรียนซึ่งประสบปัญหา
ดังกล่าว ทางสํานักงานเขตพ้ืนที่ จึงนําโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวล เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา  ซึ่งจะช่วยลดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบ 11 พ.ศ.2555 – 2559 เรื่องการพัฒนา
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2559, น. 26)  
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมแตกต่างกัน เพ่ือนํา
ข้อมูล สารสนเทศท่ีได้จากการวิจัย นําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนต่อไป 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

160 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจําแนกตาม
ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
  

วิธีการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2559 จํานวน 99 
โรงเรียน รวม 99 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
fแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทําการหาค่าดัชนีความสอดคล้องf(Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเช่ือมั่น (Reliability) ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธีทดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.98 แบบสอบถามแบ่งได้           
3 ตอน ดังน้ี 
  2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  จํานวน 4 ข้อ 
  2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวล จํานวน 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความ
เช่ือมั่น 0.98 ข้อคําถาม 29 ข้อ  
  2.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวล จํานวน 5 ด้านลักษณะแบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิด ข้อคําถาม 5 ข้อ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
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 3.3  เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน โดยเป็นแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ จํานวน 85 ชุด และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน เน่ืองจากแบบสอบถามสูญหาย 
โดยทําการแจกแบบสอบถามอีกครั้ง จํานวน 14 ชุด และขยายเวลาอีก 7 วัน 
 3.4 ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา ร้อยละ 100 แล้วนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 4.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์นํ้าหนัก 5 
ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จําแนกตามประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้สถิติ F–test 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 1 (2559, น. 23 - 24) ประกอบด้วย 1) การกําหนดนโยบาย  2) การขับเคลื่อนและ        
สร้างความเข้มแข็ง 3) การจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศและติดตาม และ 5) การประเมินผลและ
ปรับปรุง โดยเขียนเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 ประสบการณใ์นการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
1) การกําหนดนโยบาย  
2) การขับเคลือ่นและสร้างความเข้มแข็ง     
3) การจัดการเรียนรู้  
4) การนิเทศและติดตาม  
5) การประเมินผลและปรับปรุง 
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ผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร
โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จํานวนแบบสอบถาม 99 ฉบับ เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
76 
23 

 
76.77 
23.23 

 รวม 99 100 
2. อายุ 

ตํ่ากว่า 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51 -ขึ้นไป 

 
0 
2 
47 
50 

 
0 

2.02 
47.47 
50.51 

 รวม 99 100 
3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
33 
66 
0 

 
33.33 
66.67 

0 
 รวม 99 100 
4. ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม 
-  1 - 5 ปี 
-  6 - 10 ปี 
-  10 ปีขึ้นไป 

 
 

31 
31 
37 

 
 

31.31 
31.31 
37.38 

 รวม 99 100 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 76 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.77 เป็นผู้มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51   
มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 10 ปีขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38  
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ตอนท่ี 2   ผลการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นรายด้าน 

 
รายการ ̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 

1.  การกําหนดนโยบาย 3.67 0.37 มาก 5 
2.  การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง  3.74 0.33 มาก 4 
3.  การจัดการเรียนรู้ 3.98 0.30 มาก 1 
4. การนิเทศและติดตาม 3.96 0.29 มาก 2 
5. การประเมินผลและปรับปรุง 3.95 0.58 มาก 3 
รวม 3.86 0.37 มาก  

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.98  รองลงมาเป็นด้านการนิเทศและติดตาม มีค่าเฉลี่ย 3.96  ด้านการ
ประเมินผลและปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย 3.66  ด้านการขับเคล่ือนและสร้างความเข้มแข็ง มีค่าเฉล่ีย 3.74 
และด้านการกําหนดนโยบาย  มีค่าเฉลี่ย 3.67   ซึ่งค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
 
ตอนที่ 3   เปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล

ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   จําแนก
ตามประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   จําแนกตาม
ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นรายด้าน 

 
ประสบการณ์การจัด
การศึ กษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

การกําหนดนโยบาย 
ระหว่างกลุ่ม 8.344 2 4.172 75.047 .000 
ภายในกลุ่ม 5.337 96 .056   
รวม 13.681 98    
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ประสบการณ์การจัด
การศึ กษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

การขับเคลื่อนและ
สร้างความเข้มแข็ง     

ระหว่างกลุ่ม 7.354 2 3.677 99.354 .000 
ภายในกลุ่ม 3.553 96 .037   
รวม 10.907 98    

การจัดการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 6.299 2 3.149 99.662 .000 
ภายในกลุ่ม 3.034 96 .032   
รวม 9.333 98    

การนิเทศและติดตาม 
ระหว่างกลุ่ม 5.148 2 2.574 75.177 .000 
ภายในกลุ่ม 3.287 96 .034   
รวม 8.435 98    

การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

ระหว่างกลุ่ม 23.204 2 11.602 108.340 .000 
ภายในกลุ่ม 10.281 96 .107   
รวม 33.484 98    

  
 จากตารางที่ 8  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1.1 การศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านการนิเทศและติดตาม ด้านการประเมินผลและ
ปรับปรุง ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง และด้านการกําหนดนโยบาย  ซึ่งค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด  
 1.2 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า              
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.3 การศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า ครูไม่ศึกษาเอกสารในการเตรียมการสอน ขาดการสรุปหลังการสอนและขาดการสอนทบทวน
นักเรียนที่ไม่เข้าใจ การกําหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ขาดการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเน่ือง 
2. อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 2.1 จากผลการศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ  จุดเน้น  6 ยุทศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ด้าน ICT เพ่ือการศึกษา มุ่งเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในทุก
พ้ืนที่ โดยสนับสนุนงบกลาง เพ่ือการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์เก่ียวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและโรงเรียนในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในระยะที่ 1 ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ             
ผ่องภักด์ิ จันทรภาพ (2553, น.62) ที่ศึกษาทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล
ผ่ านดาวเที ยมของครู โรงเรียนใน เขตอําเภอท้ าย เห มือง จั งห วัดพั งงา และงาน วิจัยของ                 
เคนวัฒน์  รฤธิรณ (2559, น.63) ที่ศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2 ซึ่งผลการวิจัย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียน
วังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า              
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่างกัน  มีการบริหารการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีประสบการณ์การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมากจะสามารถรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะมีการวางแผน
ในการแก้ปัญหาและดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพได้
ดีกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ผ่องภักด์ิ จันทรภาพ (2553, น.72) ที่ศึกษาทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของครูโรงเรียนในเขตอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผลวิจัยพบว่า
ประสบการณ์ในการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่างกันมีทรรศนะต่อการจัด
การศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน 
 2.3  จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาท่ีพบมากที่สุดคือ ครูไม่ศึกษาเอกสารในการเตรียมการสอน ขาดการ
สรุปหลังการสอนและขาดการสอนทบทวนนักเรียนที่ ไม่เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
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เคนวัฒน์  รฤธิรณ (2559, น.87) ที่ศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2 คือ ครูไม่ได้ศึกษา
หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางจึงทําให้การเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกัน 
3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนดนโยบาย   มีระดับการบริหารน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ควรมีการกําหนดนโยบาย หลักการ ที่สนับสนุน  การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการวางแผนโครงการ 
แผนงาน เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติอันที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตามนโยบาย มีเตรียมสื่อ เอกสาร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเริ่มทําการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีการวางแผนพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่บุคลากร 
    3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
 3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง   
 3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียน 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน จํานวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า  
 1) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ด้านส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ              
 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 
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ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง   
 3) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01    
คําสําคัญ: นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ประสิทธิผลของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 

Abstract 
 This research purposed 1) to study the level of the policy of information 
technology for school education, 2) to study the level of the effectiveness of school, 
and 3) to study the level of the relationship between the policy of information 
technology for education and the effectiveness of school belonged to the Pathum 
Thani Primary Educational Service Area Office 2, Thanyaburi District. 
 Research sample consisted of 228 school administrators and government 
teachers derived from stratified sampling. The research instrument utilized 
questionnaire and the statistics comprised of frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
 The major findings were  
 1) the policy of information technology for education of the school 
belonged to the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2, Thanyaburi 
District were generally in high level ( X =  4. 20) . Each dimension arranged in the 
advancement of teachers and educational officers for using the information and 
communication technology for education, the encouragement of research and 
development of knowledge of technology and innovation for education, the 
supportive encouragement of the electronic learning system, the development of 
the infrastructure of information and communication technology to expand the 
opportunity to access the service to the education and lifelong learning, and the 
development of the system of information and communication technology to 
support the management and service, respectively,  
 2) the effectiveness of school belonged to the Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office 2, Thanyaburi District were generally in high level             
( X  = 4.30). Each dimension arranged in the ability to solve the problem, the ability 
to develop the positive attitude, the ability to adjust and develop the school, and 
the ability to produce the high-outcome students, respectively,  
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 3) the policy of information technology for school education was positively 
associated in high level with the effectiveness of school with the statistical significant 
level. 01. 
Keywords:  the policy of information technology for education, effectiveness of 
school, school administrators 
 

บทนํา 
 ในปัจจุบันเร่ืองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิงเพราะจะเห็นได้ว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันและนํามาประยุกต์ใช้ใน
หลายสาขาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ในเรื่องของด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการค้าเศรษฐกิจ 
ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้ในแต่ละด้านได้มีความสะดวกในการดําเนินงาน ทําให้สามารถช่วย
ในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานและค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านการ
เช่ือมต่อในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทําให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเร่ืองของการ
ประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานอีกด้วย นอกจากนี้ทางหน่วยงานราชการต่างๆก็ได้นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกและให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับส่งหนังสือแจ้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรผ่านเว็บไซต์ 
  เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงอย่างหน่ึงที่นับว่ามี
บทบาทอย่างย่ิงได้แก่ “คอมพิวเตอร์”(Computer) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ โดยเฉพาะ
วงการศึกษาได้นําคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ไม่ ว่าจะเป็นในด้านการบริหารงานวิชาการ                  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป เป็นต้น ในระดับ
สถาบันการศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารมากข้ึน โดยเฉพาะในยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
จัดหา การติดต้ัง การประเมินระบบ ตลอดจนกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
อนาคต เพ่ือให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพ่ือให้
สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสถานศึกษาทั้งการ
บริหาร การเรียนการสอน และการบริการจะข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญ เพ่ือให้การดําเนินงาน
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ  พ.ศ. 2550 – 2554  ยังคงยึดคน
เป็นศูนย์กลางและพัฒนาอย่างบูรณาการโดยใช้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ นอกจากน้ียังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาระหว่างชนบทกับเมืองและระหว่างกลุ่ม
คนในสังคม ปัญหาความยากจนในชนบท ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของความยากจน พบว่า คนจน
ส่วนใหญ่ขาดการศึกษา หรือได้รับการศึกษาน้อย  ขาดที่ทํากินหรือมีที่ทํากินขนาดเล็ก ขาดการ
รวมกลุ่ม และขาดข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รวมทั้งการขาดโอกาสทาง
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การศึกษาในโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพและจากผลการวิจัยของ นันทวดี เทียนไชย (2551:บทคัดย่อ) 
พบว่าการนําเอายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มาบริหารจัดการในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสมุทรสงครามมีสภาพการดําเนินงานทั้งในภาพรวมและจําแนกตามยุทธศาสตร์อยู่
ในระดับมากรวมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษามีการนําเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้  การพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งขนาดของสถานศึกษาก็เป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ฯลฯ และจากผล
การสังเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันของอรทัย มูลคํา (2552 : บทคัดย่อ) พบว่าปัจจัยที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินโครงการหน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝันคือ การซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงจากส่วนกลางก่อให้เกิดความล่าช้า ทั้งการจัดสรรและการซ่อมแซม เมื่อชํารุด การ
โยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนทําให้การพัฒนาขาดความต่อเน่ือง การเพ่ิมข้ึนของค่าไฟฟ้าหลายเท่าตัวที่ใช้
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์จํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเท่ากับโรงเรียน
ปกติ ระบบการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วตํ่าและระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ทําให้ใช้
คอมพิวเตอร์ไม่คุ้มค่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์และขาดการรู้เท่า
ทันในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ขาดการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน อีกทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันยังไม่น่าพอใจ ส่วนผลการสอบระดับชาติ (NT) และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลายโรงเรียนพัฒนาได้สูงจนติดอันดับประเทศ แต่ถ้าพิจารณาโดยรวมแล้วยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้การบริการ
จัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกัน
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาระบบการสื่อสารการนําเสนอข้อมูลข่าวต่างๆ 
ผ่านระบบ Internet มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทุกแห่งใช้ประโยชน์จากสื่อ DLIT และ DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ และสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้บริการ        
ผ่านเว็บไซต์ (แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2559 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : น.62-67) แต่จากการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาจาก
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา(SWOT)ด้านจุดอ่อนของบุคลากรส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ด้านระบบการบริหารจัดการ คือการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ – ICT มาใช้ในการบริหาร
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จัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ข้อมูลสารสนเทศยังไม่จัดกระทําอย่างเป็นระบบท่ีสามารถ
นํามาใช้ได้อย่างเต็มที่และวัสดุบางรายการไม่ตรงต่อความต้องการ(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2) 

  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 เพ่ือนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิท ธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  อําเภอธัญบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน  ครูผู้สอนจํานวน 490 คน  
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  อําเภอธัญบุรี ที่
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา  2559  รวมจํานวน 512 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรตารางคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 608) กําหนดความคลาดเคล่ือนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 228 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
แนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทําการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเช่ือมั่น (Reliability) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธีทดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.98 แบบสอบถาม
แบ่งได้ 3 ตอน ดังน้ี 
  2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 2) จํานวน 5 ข้อ 
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  2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จํานวน 5 ด้าน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่น 0.98 ข้อคําถาม 38 ข้อ  
  2.3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนจํานวน 4 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่น 0.96 ข้อคําถาม 28 ข้อ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
 3.3  เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
จํานวน 228 ชุด  
 3.4 ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา ร้อยละ 100 แล้วนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี    
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
นํ้าหนัก 5 ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์แปลผลค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, น.196 - 
227) 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
อําเภอธัญบุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation 
Coefficient)  
 5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยน้ี ผู้วิจัยนําแนวคิด หลักการเกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557-2559 ที่ได้กล่าวถึงไว้ว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือที่ใช้เพ่ือการศึกษาตามบริบทของแต่ละฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 5 ประการ คือ 1. ยกระดับ
ความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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เพ่ือการศึกษา 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ 5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
การศึกษา 

 สําหรับประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดของมอทท์ (Mott, 1972 cited in 
Hoy&Miskel, 1991, p.398) เน่ืองจากเป็นแนวคิดที่ ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางในนัก
การศึกษา มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง 2. ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 3. ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 86.80 เป็นผู้มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.70 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 71.90 ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ตําแหน่งข้าราชการครู จํานวน 
202 คน คิดเป็นร้อยละ 88.60 และมีประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี มากท่ีสุด จํานวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.30  

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
1.ยกระดับความสามารถของผู้ สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
2.ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบริการ 
5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 

ประสิทธผิลของโรงเรียน 
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
2. ด้ านความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวก  
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน    
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา    
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 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี 

 

ข้อที่ 
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย ̅  S.D. 
1 ด้านยกระดับความสามารถของผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

4.30 0.59 มาก 

2 ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

4.20 0.70 มาก 

3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.15 0.67 มาก 

4 ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ 

4.13 0.75 มาก 

5 ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 

4.22 0.70 มาก 

รวม 4.20 0.49 มาก 
   จากตารางที่ 1 พบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
( X= 4.20 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ( X= 4.30 ) รองลงมาคือ 
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (x̄  = 4.22 ) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ ( X  = 4.13 ) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 

 

ข้อที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย ̅ S.D. 
1 ด้านความสามารถในการผลตินักเรียนที่มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
4.24 0.59 มาก 

2 ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 4.25 0.63 มาก 
3 ด้านความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน    
4.25 0.61 มาก 

4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา    4.33 0.55 มาก 
รวม 4.30 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ( X  = 4.33) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้านคือ ด้านความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวกและด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ( X  = 4.25, X  = 
4.25 ตามลําดับ ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง ( X  = 4.24 ) 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 

 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 
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งเร
ียน

(Y
to
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ระ
ดับ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 

ด้านยกระดับความสามารถของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา(X1) 

 
 

.725 
 

.624 
 

.686 

 
 

.678 
 

 
 

.742 

 
 

มาก 

ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส(์X2) 

 
.844 

 
.816 

 
.829 

 
.685 

 
.871 

 
มาก 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต(X3) 

 
 

.797 .742 .757 .612 

 
 

.798 

 
 

มาก 

ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบริการ(X4) 

.839 .787 .886 .661 

 
 

.871 

 
 

มาก 

ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา(X5) 

.869 .834 .886 .751 
 

.916 
 

มาก 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา(Xtot) 

.882 .827 .880 .782 
 

.910 
 

มาก 
ระดับความสัมพันธ์ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 
 
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 3 พบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับมาก (r = .91) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Xtot) ราย
ด้านกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน (Ytot) ในระดับมาก (r = .92) รองลงมาคือส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (X2) และ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ (X4)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในระดับ
มาก (r = .87) และด้านที่มีความสัมพันธ์ตํ่าสุดคือ การยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา (X1) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในระดับมาก (r = .74) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  (Ytot) รายด้านพบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) และด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Y3) ใน
ระดับมาก (r = .88, r = .88 ตามลําดับ) และด้านที่มีความสัมพันธ์ตํ่าสุดคือ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Y4) 
ในระดับมาก (r = .73) 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ในแต่ละด้านพบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ (X4) และการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา (X5)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Y3) (r = .89, r = .89 ตามลําดับ ) รองลงมาคือ 
การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา (X5) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1)    
(r = .87) และด้านที่มีความสัมพันธ์กันตํ่าสุด คือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Y4) (r = .61) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.  สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

  1.1 การศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยกระดับความสามารถ
ของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
รองลงมาคือ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ 

  1.2 การศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด       
คือด้านความสามารถในการแก้ปัญหา รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ด้านคือ ด้านความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวกและด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับ
มาก (r = .91)  

2.  อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
   2.1 จากผลการศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการกําหนดให้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
สามารถทําได้ในทุกห้องเรียน ทุกสถานท่ี ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิณี สืบสุทธา (2554, น. 77) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการจัดทรัพยากรการ
เรียนรู้ รองลงมาคือด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน และด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยที่สุดคือด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

   2.2 จากผลการศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและเห็นความสําคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาในทุกๆด้านเพ่ือนําไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีการวางกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ตลอดจนการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ จัดให้มีระบบดูแลรักษา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนม สุวรรณหงส์ (2550, น.75) ที่ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา 
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับประสิทธิผลที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นในด้านวิชาการ
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มากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน การจัดกิจกรรม การจัดสื่อ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้มีประสิทธิผลที่ดี 
 2.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
อําเภอธัญบุรี  พบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
มากกับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธวัชชัย ยวงคํา (2554, น. 112) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ด้านคุณค่าของ
ทรัพยากรมนุษย์  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .62) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองผู้บริหารสถานศึกษามีการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งหากผู้บริหารสถานศึกษามีการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ก็จะทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกกิจกรรมดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดความ
พร้อมในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง สําหรับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสูงสุด 

3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
       3.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการใช้

ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส(Open source) เพ่ือลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธ์ิ บูรณาการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือลดปริมาณงานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ที่มักจะซ้ําซ้อนกันในหลากหลาย
ระบบ และจัดต้ังศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ิมมากขึ้น 

    3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบการจัดวางสื่อ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีให้
เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งานของผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน 

   3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี   

 3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี   

 3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
อําเภอธัญบุรี   
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รวมท้ังเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ และมอบความดีทั้งหมดน้ีให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีชาย หลาน เพ่ือน คณะ
ครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนและประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้มาใช้ในการวิจัยและคอยให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา รุ่น 6 
ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด 

สุดท้ายน้ี ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจ           
หากการวิจัยคร้ังนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 2) ศึกษาระดับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อําเภอธัญบุรี และ 3) 
ศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต2 อําเภอธัญบุรี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน จํานวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า 1) บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X= 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ บทบาทในฐานะผู้นํา  
บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู บทบาทในการพัฒนาบุคลากร 
บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
อยู่ในระดับมาก ( X= 4.21) 3) บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01    
 
คําสําคญั: บทบาทการนิเทศ  ประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
 This research purposed 1)  to study the level of the supervision roles of 
administrators and the effectiveness of school belonged to the Pathumthani Primary 
Educational Service Area Office 2, Thanyaburi District, 2) to study the level of the 
effectiveness of school belonged to the Pathumthani Primary Educational Service 
Area Office 2, Thanyaburi District, and 3) to study the relationship between the 
supervision roles of administrators and the effectiveness of school belonged to the 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 2, Thanyaburi District.  
 Research sample group consisted of 228 school administrators and teachers 
derived from stratified sampling. The research instrument utilized questionnaire and 
the statistics comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
 The major findings were 1) the supervision roles of school administrators 
were generally in high level ( X=  4.22) . Each dimension level arranged in the role 
were of leader, the role of human relations, the role of creating teacher’s high 
morale, the role of human development, the role of arrangement and operation, 
and the role of selection and human utilization, respectively, 2) the effectiveness of 
school of the ability to produce the high-outcome students was in high level ( X= 
4.21) , 3) the supervision roles of school administrators was positively associated in 
high level with the effectiveness of the statistical significant level. 01. 
 
Keywords: the supervision roles, effectiveness, school administrators 
 

บทนํา 
 การศึกษาเป็นการวางรากฐานท่ีสําคัญของมนุษย์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้า และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนสําคัญที่สามารถช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และยังช่วยพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดํารงชีวิต และนําไปประกอบอาชีพ
ได้ ในการจัดการศึกษาที่ดีน้ันไม่เพียงแต่พัฒนาคนให้เก่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะต้องสร้างให้คนเป็น
คนดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันและสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข ดังพระ
ราชดํารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสว่า “ ในปัจจุบันประเทศไทย
กําลังอยู่ในช่วงของการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายที่มีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ในขณะที่การปฏิรูประบบราชการได้มุ่ง
พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุค   โลกาภิวัตน์ โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน การปฏิรูปการศึกษาได้มีการ
กําหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ มีศักยภาพ
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ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ฐานความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ”  
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 บัญญัติว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม   มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา 47 กําหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
ปฏิบัติอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการที่สําคัญคือ กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : น.4)  
 การนิเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับหน่วยงานในทุกๆระดับ ไม่ว่าหน่วยงานน้ันจะได้มีการ
จัดระบบอย่างดีมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ   มีกระบวนการดําเนินงานต่างๆ  อย่างดีเพียงใดก็
ตาม ปัญหาในการทํางาน  ความต้องการในการพัฒนางาน นโยบาย วิสัยทัศน์ จุดเน้นในการทํางาน
เปลี่ยนไป ความจําเป็นในการปฏิบัติงานที่จะให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน ให้
บรรลุความสําเร็จ โดยมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง งานในด้านการศึกษาได้
เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ เช่น การเปล่ียนแปลงหลักสูตร ความรู้ใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น มีแนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู  และผู้เก่ียวข้อง ยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงนี้ได้ การรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
และมีประสิทธิภาพสูงน้ันเป็นภาระ และความรับผิดชอบ โดยตรงของผู้บริหารหน่วยงานน้ันๆ ซึ่ง
ผู้บริหาร สามารถใช้ระบบการนิเทศเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุง ที่
ช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้  เป็นแนวความคิด Management  and  
Control  ซึ่งเน้นทางด้านการควบคุม กํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้งาน
ตามท่ีกําหนดไว้   ถ้าพิจารณาในเชิงลบ  อาจกล่าวได้ว่า  เป็นความพยายามในการ  “ รีดงาน ”  จาก
ผู้ปฏิบัติให้ได้ผลตามที่ฝ่ายบริหารได้กําหนดไว้  เป็นการควบคุมหรือคอยบีบบังคับ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  เพ่ือให้บุคคลทํางานให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้  การนิเทศ  ในลักษณะ
น้ีจึงเป็นการดูแล ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้ได้ผลตามที่ต้องการ ต่อมาในภายหลังแนวความคิดและ
วิธีการนิเทศ มีการเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการไปสู่การส่งเสริม อํานวยความสะดวกและสนับสนุนให้
บุคคลทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาจุดเน้นเปล่ียนจากการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานไปสู่ “ การติดตาม ช่วยเหลือสนับสนุน ”  ให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง ผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
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พอใจในการทํางานรู้สึกมีศักด์ิศรีและภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของไวส์
(Wiles, 1983 อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิถีกุล,2522) ได้กล่าวถึง บทบาทในการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ที่จะทําให้การสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังน้ี 1.) 
บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ 2.) บทบาทในฐานะผู้นํา 3.) บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน 
4.) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร 5.) บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู 6.) 
บทบาทในการพัฒนาบุคลากร อย่างไรก็ตาม การดําเนินการนิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายได้น้ัน ผู้บริหารไม่สามารถจะกระทําได้เพียงคนเดียวเท่าน้ัน ผู้บริหารต้องได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนจึงจะทําให้การดําเนินการได้ผลยิ่งขึ้น
และสามารถขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้การบริการ
จัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกัน
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง จัดให้มีการพัฒนาครู
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากผู้บริหารสถานศึกษา โดย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคอยดูแล แนะนํา ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล (แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : น.
62-67) แต่จากการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา(SWOT) 
พบว่ามีจุดอ่อนด้านบุคลากร ผู้บริหารบางส่วนยังไม่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ บุคลากรใหม่บางส่วนขาด
การส่งเสริมให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดทักษะในการปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้เรียนยังมี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิตํ่ากว่าระดับประเทศ (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศ
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 อําเภอธัญบุรี” ตามกระบวนการนิเทศของไวส์ (Wiles, 1983 อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิถีกุล
,2522)  เพราะจากการศึกษากระบวนการและขอบข่ายการนิเทศของไวส์ จะทําให้การจัดการด้าน
ต่างๆ ของการนิเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้นิเทศ เพ่ือนําไปใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียน จะส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อําเภอธัญบุรี 
   3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต2 อําเภอธัญบุรี 

 
วิธีการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน  ครูผู้สอนจํานวน 490 คน  
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  อ.ธัญบุรี ที่
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา  2559  รวมจํานวน 512 คน 
       1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ตารางคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) 
กําหนดความคลาดเคล่ือนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 228 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีf
แนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทําการหาค่าดัชนีความสอดคล้องf(Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเช่ือมั่น (Reliability) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้วิธีทดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.98 แบบสอบถาม
แบ่งได้ 3 ตอน ดังน้ี 
  2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 5 ข้อ 
  2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 6 ด้าน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่น 0.98 ข้อคําถาม 30 ข้อ  
  2.3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา จํานวน 1 ด้านลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเช่ือมั่น 0.96 ข้อคําถาม 15 ข้อ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ขอหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา 
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 3.3  เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน โดยเป็นแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ จํานวน 228 ชุด  
 3.4 ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา ร้อยละ 100 แล้วนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรีซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์นํ้าหนัก         
5 ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์
ในการวิเคราะห์แปลผลค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, น.196 - 227) 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation Coefficient)  
 5. กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นิเทศของ 
ไวส์ (Wiles, 1983 อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิถีกุล,2522) มาใช้เพ่ือศึกษาบทบาทในการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ดังน้ี 1.) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ 2.) บทบาทในฐานะผู้นํา 
3.) บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน 4.) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร 5.) บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู 6.) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ส่วนประสิทธิผล
ของโรงเรียน ได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของมอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy&Miskel, 1991, 
p.398) เน่ืองจากเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในนักการศึกษา โดยผู้วิจัยใช้ด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

บทบาทในการนิเทศของผูบ้ริหาร 
ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้  
1.) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์  
2.) บทบาทในฐานะผู้นํา  
3.) บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน  
4.) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร  
5.) บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู  
6.) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร 

ประสิทธผิลของสถานศึกษา 
 1) ด้านความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  
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ผลการวิจัย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 86.80 เป็นผู้มีอายุ 31-40 ปี                     
มากที่สุด จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 188 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 
ตําแหน่งข้าราชการครู จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 และมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย
กว่า 5 ปี มากที่สุด จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ข้อที่ บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย X  S.D. 
1 บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.28 0.55 มาก 
2 บทบาทในฐานะผู้นํา   4.37 0.53 มาก 
3 บทบาทในการจัดและดําเนินงานใน

หน่วยงาน 
4.15 0.56 มาก 

4 บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร 

4.08 0.64 มาก 

5 บทบาทในการสร้างขวัญกําลงัใจครู            4.27 0.52 มาก 
6 บทบาทในการพัฒนาบุคลากร 4.16 0.65 มาก 

รวม 4.22 0.29 มาก 
  

  จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 4.22) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บทบาทในฐานะผู้ นํา ( X= 4.37) รองลงมาคือ บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์              
( X= 4.28) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร         
( X  = 4.08) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ข้อที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย X  S.D. 
1 ด้านความสามารถในการผลตินักเรียนที่มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
4.21 0.30 มาก 

รวม 4.21 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21) โดยด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X  = 4.21) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี       
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 
 

บทบาทการนิเทศของผู้บริหาร 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ด้านความสามารถในการผลติ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูง 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ 0.69** ปานกลาง 
บทบาทในฐานะผู้นํา   0.61** ปานกลาง 
บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน 0.59** ปานกลาง 
บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร 

0.56** 
ปานกลาง 

บทบาทในการสร้างขวัญกําลงัใจครู              0.59** ปานกลาง 
บทบาทในการพัฒนาบุคลากร 0.75** สูง 
ระดับความสัมพันธ์ 0.81** สูง 
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับมาก (r = .81) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร (Xtot) รายด้านกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ บทบาทในการพัฒนาบุคลากร 
(X6) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) ในระดับมาก (r = .75) รองลงมา
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คือบทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ใน
ระดับปานกลาง (r = .69) และด้านที่มีความสัมพันธ์ตํ่าสุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์
ของบุคลากร (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในระดับปานกลาง        
(r = .56) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร (Xtot) กับประสิทธิผล
ของสถานศึกษา  (Ytot) รายด้านพบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ บทบาทการนิเทศของ
ผู้บริหาร (Xtot)  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง (Y1) ในระดับมาก (r = .75)  

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในแต่ละด้านพบว่า คู่ที่ มีความสัมพัน ธ์กันสู งสุด  คือ  บทบาทในการพัฒนาบุคลากร (X6)                     
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1) 
ในระดับมาก (r = .75) รองลงมาคือ บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1)ในระดับปานกลาง (r = .69) และ
ด้านที่มีความสัมพันธ์กันตํ่าสุด คือบทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร (X4) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Y1)ใน
ระดับปานกลาง (r = .56) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.  สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1.1 บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บทบาทในฐานะผู้นํา  รองลงมาคือ บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร 

  1.2 การศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง   

 1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรีพบว่าโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับมาก (r = .81)  

 
2.  อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
   2.1 จากผลการศึกษาระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะงานบริหารการศึกษามีเป้าหมายที่สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการบริหาร
การศึกษาน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีบทบาททั้งการบริหารงานการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา ตามแนวคิดของจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจุดเน้น 3 ด้าน 
โดยจุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยครูจะต้องได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจาก
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เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารและโดยเพ่ือนครูในโรงเรียนเดียวกันหรือระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วน
อ่ืนๆตามความพร้อมของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน (2556, น.76) ที่
ศึกษาบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ บทบาทในฐานะ
ผู้นํา  และด้านที่มกีารปฏิบัติน้อยที่สุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร ดังน้ัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนําและคอยให้คําปรึกษาแก่บุคลากรใหม่ให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ และมีความเช่ือมั่นใจตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ให้บุคลากรท่ีเข้ามาทํางานใหม่ มีกําลังใจ
ในการทํางาน รู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของสถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 

   2.2  ระดับประสิท ธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีระดับการ
ปฏิบัติมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการกําหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2559-2563 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านจุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียนกําหนดให้นักเรียนมี
สมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยังได้
นําจุดเน้นด้านผู้เรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาดําเนินการด้านผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านภาษา คํานวณและการใช้เหตุผล และกําหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม สุวรรณหงส์ (2548, 
น.75) ที่ได้ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมและ             
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรและบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบ มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งานและเพียงพอ
ต่อนักเรียน นักเรียนสามารถค้นหาความรู้และพัฒนาตนเองได้จากแหล่งสืบค้นต่างๆได้  
 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิ เทศของผู้บ ริหารกับประสิท ธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  อําเภอธัญบุรี  พบว่า 
บทบาทการนิเทศของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากบทบาทการนิเทศเป็นสมรรถนะสําคัญประการ
หน่ึงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องนําไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งหากผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทการนิเทศที่ดี ก็จะทําให้การ
บริหารจัดการสถานศึกษาในทุกกิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณฑิรา นิยะมะ 
(2554, น. 153) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรีพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการวิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง (r = .78) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 3.1.1 จากระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านบทบาทในการ

คัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ัน 
  3.1.1.1 ผู้บริหารควรแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้

ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม      
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลกรใหม่ 

   3.1.1.2 ผู้บริหารควรทําความรู้จักกับบุคลากรให้มากย่ิงขึ้นจะรู้ได้ว่า
บุคลากรมีความถนัดและมีความสามารถทางด้านใด เพ่ือที่จะสามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความ
ถนัดและความสามารถของบุคลากรซึ่งจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

 3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 

 3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 

 3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ 

ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คําปรึกษา 
คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่น้ี  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง ประธานกรรมการสอบและ
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
และ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ที่ได้ให้ความกรุณาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย
รวมท้ังเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ และมอบความดีทั้งหมดน้ีให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีสาว น้องสาว เพ่ือนที่
แสนดี คณะครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนและประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้มาใช้ในการวิจัย คอยให้
การช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา รุ่น 
6 ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด 
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สุดท้ายน้ี ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจ           
หากการวิจัยคร้ังนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3         
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการปฏิบั ติงาน 
ของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 346 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบสัดส่วนรายโรงเรียนแล้วจึงสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ        
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน และการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งมีค่ าความเที่ยงเท่ากับ .98            
และ .96 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์สูงที่สุด และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลต่ าที่สุด (2) การปฏิบัติงานของครู          
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตน         
เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ผู้ เรียนสูงที่สุด และมาตรฐานเกี่ยวกับความร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชน                 
อย่างสร้างสรรค์ต่ าที่สุด (3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับต่ า (r=0.29) กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยส าคัญ             
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  การปฏิบัติงานของครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to (1) study the transformational 
leadership levels of school administrators in schools under The Secondary 
Educational Service Area Office 3 (2) study teacher’s job performance levels based 
on the teaching professional standards in schools under The Secondary Educational 
Service Area Office 3 (3) study the relationship between transformational leadership 
of school administrators and teacher’s job performance based on the teaching 
professional standards in schools under The Secondary Educational Service Area 
Office 3.  

 
The research sample consisted of 346 teachers in schools under                        

The Secondary Educational Service Area Office 3. The sample size was determined 
using table ready of Krejcie and Morgan and then by the simple random sampling. 
Rating scale questionnaires were employed for data collection. Cronbach’s Alpha 
coefficients for the transformational leadership of school administrators and 
teacher’s job performance based on the teaching professional standards in schools 
were 0.98 and 0.96 respectively. Statistics employed for data analysis were the 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment 
correlation coefficient.  

The research finding were as follows: (1) the overall of transformational 
leadership of school administrators was at the high level; with having idealized 
influences was at the highest and consideration for difference was at the lowest.               
(2) Teacher’s job performance based on the teaching professional standard was at 
the high level, with standard regarding being role models to students was at the 
highest and standard about the others were in line with others in the creative 
community was at the lowest level. ( 3 ) Transformational leadership of school 
administrators correlated positively at the low ( r=0 . 2 9 ) with teacher’s job 
performance at statistically significant  level of 0.01 
 
Keywords: Transformational leadership, Teacher’s job performance,  

      The teaching professional standards 
 

 
 

บทน า 
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ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ หรือโลกไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นอย่าง
รวมเร็ว รุนแรง ต่อเนื่อง ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้า              
ทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร   
และโทรคมนาคม โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแขนงต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในสังคม ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในหลายด้าน (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2551: 12-13)                 
ท าให้แต่ละฝ่ายต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาก็เช่นกันจ าเป็นต้องปฏิรูปให้มี
แนวโน้มที่มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงเกิดกระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง                       
โดยในทศวรรษแรก พ.ศ. 2542 – 2551 ได้ก าหนดกรอบและภารกิจไว้ 4 แนวทาง คือ 1) การปฏิรูป
โรงเรียนและสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) หลักสูตรและกระบวนการเรียน      
การสอน 4) ระบบการบริหารการศึกษา  ผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถ
และสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ และขาดทักษะความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็น 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของสมศ. รอบแรกร้อยละ 65 และผลการ
ประเมินรอบสองก็ยังมีสถานศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาอีกร้อยละ 20.30 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552: 5-6) ขาดการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอน ครู และนักเรียน        
น าความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
น้อย การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง พ.ศ. 2552 -2561 โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 11-13) โดยมีประเด็นส าคัญของระบบ
การศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่             
2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  3)  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  4) พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

แม้ว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่ความสามารถทางการศึกษา  และการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า จะเห็นได้จากผลการจัดอันดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ โดยองค์กรเพ่ือความร่วมมือเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) ที่ท าโครงการ PISA ครั้งล่าสุด พ.ศ. 2555 นักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ย  อยู่ล าดับที่ 
50 จาก 65 ประเทศ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนในวิชาหลัก  มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 53 – 54) 

การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน  มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการอย่ างยอดเยี่ ยม  มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสู งเป็ นที่ น่ าพอใจ                                
มีความสามารถ ทักษะ เจตคติ  ค่านิยม และคุณธรรมต่างๆ ที่พึงปรารถนาเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จ าเป็นต้องมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น า ภาวะผู้น าเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีลักษณะการปฏิบัติงานอย่างไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด ผู้ บริหารมีบทบาทส าคัญที่ สุดที่ จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในความเป็นผู้น า                            
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ในการบริหารงาน เพ่ือรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่มีอยู่ให้ช่วยกันท างาน และต้องรู้จัก
เลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด               
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายให้บุคลากรผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ และก่อให้เกิด                       
ความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเต็มที่  ทั้งนี้เพราะหากภาวะผู้น าของผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของ
ผู้ ร่วมงานมากเพียงใด ผลผลิตขององค์การจะสูงมากขึ้น เท่ านั้น (Stogdill 1974, อ้างถึงใน            
ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ 2554 : 3)  ในการบริหารสถานศึกษาผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากต่อการพัฒนา
องค์การให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการบริหารโรงเรียน                    
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการท างาน
เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะได้รับความพึงพอใจ                   
และมีอิทธิพลต่อผู้ตาม จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียน และครูจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ กระบวนการ 
วิสัยทัศน์ในการท างาน ตามทฤษฎีของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ได้กล่าวถึง  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้น าที่มีลักษณะมีการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจใน
ระหว่างผู้ร่วมงาน และผู้ตาม ให้มองงานในแง่มุมต่างๆ ท าให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องภารกิจ              
และวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการทางการบริหาร มีการเสนอว่า
ควรมีการพัฒนาผู้น าให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์            
และบุคลากรทางการศึกษา, 2550: 2)  และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องมีครูที่มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู เพราะครูที่ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูนั้น จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  แสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยตรง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  อยู่ภายใต้การก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาทในการส่งเสริ มสนับสนุน               
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
ได้ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ เพ่ือสนองตอบการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุง
กระบวนการการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา           
ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น ยกระดับความเข้มแข็งมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้เป็นครูที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ยกระดับความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 
2559: 18 -20) ผลการด าเนินงานพบว่ายังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาคือ คุณภาพผู้ เรียนที่พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักของนักเรียน ปีการศึกษา 2552 – 2558 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า         
ร้อยละ 50 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดให้
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 , 2559: 13)               
และเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 , 2559: 16) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 โดย สมศ. ระหว่างปี 2554 – 2558  ไม่ผ่านการรับรอง จ านวน 3 โรงเรียน           
จากทั้งหมด 47 โรงเรียน โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองพบว่าตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ต้องปรับปรุง  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 2559: 30) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึงจ าเป็นต้องมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
และครูที่มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

จากสภาพปัจจุบันและทุกปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพ่ือจะน าผลการศึกษา ไปใช้
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพ               

และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
2) เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียน                          

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับ

การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 
 

วิธีการวิจัย 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 47 โรงเรียน รวมครูทั้งสิ้น จ านวน           
3,146  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน จ านวน 346 คน โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน จากนั้นน ามาเทียบสัดส่วนรายโรงเรียน           
โดยค านวณจากจ านวนครูรายโรงเรียนหารด้วยจ านวนครูทั้งหมดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 คูณด้วยขนาดกลุ่มตัวอย่าง 346 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
โรงเรียน แล้วจึงสุ่มอย่างง่าย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  
เป็นการสอบถามสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน ตามแนวคิดของแบส
และอโวลิโอ จ านวน 28 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับระดับการ
ปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ านวน 56 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์ ในการปฏิบัติ งาน โดยใช้การแจกแจงความถี่  (frequency) และร้อยละ
(percentage) วิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน และระดับ           
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X)̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.90) เมื่อพิจารณา              
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก เป็นดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( x̄ = 3.97) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา (x̄ = 3.93) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̄ = 3.91) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x̄ = 3.77)  (2) การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
(x̄ = 4.17) เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า อยู่ในระดับมากทุกมาตรฐาน เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 3 อันดับแรก เป็นดังนี้  มาตรฐานที่  8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน               
(x̄ = 4.39) มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (x̄ = 4.28) มาตรฐานที่ 4  
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง ( x̄ = 4.26)  และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด                
คือ มาตรฐานที่  10 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (x̄ = 4.00) (3) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ า (r=0.29) กับการปฏิบัติงาน 
ของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01เมื่อพิจารณา                  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงบันดาลใจกับมาตรฐาน 
ที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (r = 0.44) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
              1) ผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงถึงผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มี
อิทธิพลต่อครู ผลักดันและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิรูปการศึกษา       
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ตลอดจนการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา จึงมีผลท าให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองให้ มี           
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลกรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ที่ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพ
ท างการศึ กษ า 3  ด้ าน  ป ระกอบด้ วย  1 ) ม า ตรฐานความรู้ และป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ                            
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 19) 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับผู้รับบริการ และเพ่ือให้การ
บริหารงานในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการประชุม  อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลท าให้ผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและ
รายพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อครู เปลี่ยนแปลงความพยายามของครู             
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของครูไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น 
ท าให้ครูเกิดการตระหนักในภารกิจและวิสัยทัศน์ร่วมกัน  สร้างแรงจูงใจให้ครูท าเพ่ือประโยชน์ของ
นักเรียน ชุมชนและสังคมซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของขวัญหทัย ทองธิราช (2552) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง           
ของสังคม ความส าเร็จขององค์การที่เรียกว่าการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา แนวคิด และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น าองค์การ นอกจากนี้ผู้น า            
การเปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้ตามเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกย่องและภักดี และผู้น ายังกระตุ้นให้ผู้ตาม
ท างานให้มากกว่าปกติ ผู้น าสามารถเปลี่ยนสถานะของปัจเจกบุคคล และองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
(บัณฑิต แท่นพิทักษ์, 2540 : 14) ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องสร้างภาวะผู้น าที่เข้มแข็งในการบริหารงาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าหรือใช้ภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสม
และเป็นไปตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารที่ดี จะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถท าให้ประสิทธิผลขององค์กรสูงขึ้น                
แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจ ากัดต่างๆ เพียงใด (ณัชชานุช สุดชาดี, 2553: 8) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2552:75) แสงเดือน กมลมาตย์ (2552: 116) มูฮัมมัดรออี 
มะลี  (2553 : 66)  ที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งพอสรุปได้ว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพล             
ต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการปฏิบัติ งานทั้ งของกลุ่ม และของครู และมีความส าคัญ                       
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ต่อการบริหารงานสมัยใหม่  โดยผู้บริหารโรงเรียนควรน ามาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงาน                 
ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับการปฏิบัติมากกว่าพฤติกรรมอ่ืน  แสดงถึงผู้บริหารโรงเรียน
ตระหนักถึงบทบาทการเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความประพฤติที่ดี  เป็นที่ยกย่องนับถือ ศรัทธา                 
และไว้วางใจ มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม  มีความเฉลียวฉลาด ความตั้ งใจ                
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ท าให้ครูต้องการเลียนแบบ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (1994) ที่ก าหนดให้การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์เป็นองค์ประกอบแรกที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องมี สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกวรรณ 
วิเชียรเขต ( 2551 :99)  พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2552 :75) และมูฮัมมัดรออี มะลี (2553 : 66)            
ที่พบว่าการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยมากกว่าพฤติกรรมอ่ืน 

ผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่าพฤติกรรมการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าพฤติกรรมอ่ืน  แสดงถึงผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นในการบริหารโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล  
สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน  เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของครูเป็นรายบุคคล ปฏิบัติต่อครูโดยค านึงถึงความสามารถที่เป็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลน้อยกว่าด้านอ่ืน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของมูฮัมมัดรออี มะลี(2553: 66) ที่พบว่า 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับน้อยกว่าพฤติกรรมอ่ืน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
แสดงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลให้มากขึ้น โดยให้การ
สนับสนุน และให้โอกาสครูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มากขึ้น ให้การดูแลเอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล               
ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของครูเป็นรายบุคคล ปฏิบัติต่อครูโดยค านึงถึง
ความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล  

2)  ผลการวิจัยระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงถึง
ครูส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองได้ท าหน้าที่และรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  มีการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล
จริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ความร่วมมือ
กับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และพัฒนาการเรียนการสอนของตนโดยการใช้ความรู้และ
ข้อมูลข่าสารที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของตน  
โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรอิสระ           
จากภายนอก ท าให้ครูต้องปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย          
ทั้งการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนภัทร วงศ์อาษา(2557: 44) อรรณพ จีนะวัฒน์           
และรัตนา ดวงแก้ว (2557 :134) ที่พบว่าการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู  
ทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี
แก่ผู้ เรียน  อยู่ ในระดับมากกว่ามาตรฐาน อ่ืน  แสดงถึ งครูส่ วน ใหญ่ แสดงออก ประพฤติ                 
และปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็น
ครูอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุรุสภา         
ได้ออกระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องท าให้ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
เอมอร ดวงจันทร์โชติ (2555 : 48) ปราณี กัญญาสุด (2557 : 149) ที่พบว่าการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานอื่น 

จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานที่ 10 รว่มมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์           อยู่
ในระดับน้อยกว่ามาตรฐานอื่น แสดงถึงครูตระหนักและให้ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน  และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ยังอยู่ในระดับ
น้อย  ซึ่งในสภาพปัจจุบันควรอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากโรงเรียนมีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ              
และร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในขณะเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายสานพลังประชารัฐ  ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพ่ือพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน และเป็นกลไลส าคัญในการสร้าง             
การมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด                  
และสนับสนุนการศึกษา อันจะส่งผลให้โรงเรียนได้รับการเติมเต็ม จากภาคเอกชนในส่วนที่ต้องการ
ได้รับการพัฒนา อาทิ การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ  

3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 3  ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในรายพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ               
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์  สารรัตนะ และอัญชลี  สารรัตนะ (2545 : 78) ที่ กล่ าวว่า                
ปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน             
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในปัจจัยอื่นๆ ตามมาอีกหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และตามแนวคิดของสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ          
(2544 : 82) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติของผู้น าที่พร้อมจะสนองต่อความ
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เปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาผู้ตามให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในล าดับต่อมา           
ผู้น าที่มีลักษณะแบบนี้ คือ ผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอนั่นเอง 
จากเหตุผลที่อ้างถึงจึงแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ และส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง 
แรงบันดาลใจกับมาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน แสดงให้
เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ               
ในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียนก็ยังไม่พัฒนาในระดับที่พอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูอาจขาดแรงบันดาลใจ        
ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดด้วยตนเองได้  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านการ 

ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลยังมีระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนดูแล เอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล  
เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของครู เป็นรายบุคคลปฏิบัติต่อครูโดย
ค านึงถึงความสามารถที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่น การพัฒนาองค์กร  

2) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ด้านร่ วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน             
อย่างสร้างสรรค์ยังมีระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน ร่วมมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชน               
และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  

3) จากผลการวิจัยพบว่าด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ 
ปานกลางกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  ด้านการสร้าง               
แรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ เสมอ                   
ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ควรพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้ เป็น                           
ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างบันดาลใจให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดผลถาวรแก่ผู้เรียน 
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูพัฒนาตนเอง  

4) จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านการ 
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลยังมีระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรให้การดูแล 
เอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของครู              
เป็นรายบุคคล ปฏิบัติต่อครู โดยค านึงถึงความสามารถที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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5) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู           
ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ยังมีระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน 
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน ร่วมมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชน             
และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน  และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

6) จากผลการวิจัยพบว่าด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ 
ปานกลางกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนควรสร้างบันดาลใจให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนก ารสอนที่ เกิดผลถาวรแก่ผู้ เรียน                  
สร้างแรงบันดาลใจให้ครูพัฒนาตนเอง อาทิ การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานศึกษา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน                     

7) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ยังมีระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควร
ตระหนักในความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน 
และร่วมมือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล 

ต่อการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
2) ควรศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียนโดยวิจัยเชิงคุณภาพ               

สัมภาษณ์เจาะลึก จะท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน
ได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาและอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง                   
จากรองศาสตราจารย์ดร.อรรณ พ จีนะวัฒ น์  และรองศาสตราจารย์ดร.กุลชลี  จงเจริญ                    
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า  และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้                
อย่างใกล้ชิดตลอดมา จนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน             
เป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณนายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3  ว่าที่ร้อยโทถวัลย์ จันทร์เพ็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทุกท่านนางสาวสุวิชา บัวผุด 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ให้การส่งเสริม
สนับสนุน ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนคณะครู                  
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และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทุกท่านที่เสียสละ
เวลาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนสมบูรณ์  
 ขอระลึกถึงพระคุณพ่อ แม่ ตา ยาย  ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาส
ในการศึกษาเล่าเรียน อบรมสั่งสอนจนผู้วิจัยมีความรู้ ความสามารถ ขอขอบคุณนายหชล ดาบทอง 
และเด็กหญิงปัณฑิตา ดาบทอง ที่ เป็นก าลังใจ และให้การส่งเสริมสนับสนุนตลอดระยะเวลา            
ที่เข้ารับการศึกษา    
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ทุกท่านที่ได้สั่งสอนให้ความรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง และขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากร          
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่อ านวยความสะดวก ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือสนับสนุน          
การจัดท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จนส าเร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะการออกแบบงานนําเสนอของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือระดม
สมองอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 18 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ   
2 ) เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบเรื่องการออกแบบงานนําเสนอ สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า  
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บเควสท์

ร่วมกับเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนทักษะการออกแบบงานนําเสนอก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.15 ส่วนคะแนนทักษะการออกแบบงานนําเสนอหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.81 และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ มีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
คําสําคญั: ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ เว็บเควสท์ เคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was: development of presentation design skills 

using webquest with electronic brainstorming tool. The samples were 18 bachelor of 
education students in Technology for Learning Course. The research instruments 
were: 1) presentation design webquest, 2) electronic brainstorming, and 3) 
presentation design skill tests. The descriptive statistics used were mean ( x ), 
standard deviation (S.D.), and Dependent t-test. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

210 

The research findings was:  
Bachelor of education students in technology for learning course study 

through webquest and electronic brainstorming tool had pre-test presentation design 
skills scores average of 8.44 and the standard deviation level of 2.15. Bachelor of 
education students In technology for learning course study through webquest and 
electronic brainstorming  tool  had post-test presentation design skills scores average 
of 11.28 and the standard deviation level of 1.81 and bachelor of education students 
in technology for learning course had post-test presentation design skills scores higher 
than pre-test presentation design skills scores at the .05 level of significance. 
 
Keywords: Presentation Design Skills, WebQuest, Electronic Brainstorming Tool 
 

บทนํา 
 การนําเสนอ คือ กระบวนการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลต่างๆไปยังผู้รับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
แน่ชัด (ภูวษา เรืองชีวิน, 2552) ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ เป็นทักษะที่สําคัญอย่างหน่ึงที่
จําเป็น โดยเฉพาะนักศึกษา ที่ต้องมีการนําเสนองานหน้าช้ันเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งมักพบเห็น
ลักษณะของงานนําเสนอที่ขาดการออกแบบท่ีดี และวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม ดังที่ เรย์โนลด์ส 
(2553) ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันงานนําเสนอส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้บรรยายและผู้ฟังรู้สึกเบ่ือหน่าย 
เพราะผู้นําเสนอยึดติดกับวิธีการนําเสนอรูปแบบเดิมๆที่จะนําเสนอเนื้อหาและภาพประกอบไปทีละ
สไลด์ การออกแบบงานนําเสนอส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเปิดโปรแกรมนําเสนอขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
เพาเวอร์พอยท์ คีย์โน้ต กูเก้ิลสไลด์ ฯลฯ จากน้ันจึงเริ่มสร้างงานนําเสนอทันที ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรง
ข้ามกับ สตีฟ จ๊อบส์ อดีตซีอีโอของบริษัทแอปเป้ิลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดนักนําเสนอคน
หน่ึงของโลก โดย แกลโล่ (2553) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ เก่ง PRESENTATION อย่าง สตีฟ จ๊อบส์     
ว่าการเริ่มต้นการออกแบบงานนําเสนอของสตีฟ จ๊อบส์ น้ันจะเริ่มจากการออกแบบงานนําเสนอลงใน
กระดาษก่อน โดยเริ่มจากการคิดไอเดียในการนําเสนอ และค่อยๆเติมรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อความ
พาดหัว ข้อความหลักสามข้อความ ฯลฯ โดยไม่สนใจว่าจะใช้โปรแกรมอะไรในการนําเสนอ ดังน้ัน    
ในการออกแบบงานนําเสนอจึงต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของงานนําเสนอไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษร 
ภาพประกอบ การจัดวางองค์ประกอบ การเลือกใช้สีตัวอักษรกับสีพ้ืนหลังที่มีความเหมาะสม         
สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ออกแบบจะต้องให้ความสําคัญ (เนาวนิตย์ สงคราม, 2553) นอกจากการ
ออกแบบงานนําเสนอแล้ว ทักษะในการนําเสนอเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญย่ิงที่จะทําให้ผู้นําเสนอสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอ แบล็ก (2554)  
ได้กล่าวไว้ว่า การนําเสนอถือเป็นเรื่องยากถึงแม้ผู้นําเสนอจะมีประสบการณ์ในการนําเสนอมา
ยาวนานก็ตาม ในการนําเสนอผู้นําเสนอจะต้องเรียบเรียงประเด็นคําพูดต่างๆให้ผู้ฟังจํานวนมากเข้าใจ
อย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยความเช่ือมั่นในตัวเองเป็นอย่างมาก ดังน้ันแนวทาง  
ในการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นําเสนอที่ดี มีความเช่ือมั่นในตัวเอง จําเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน    
โดยฝึกซ้อมการแสดงออกและบุคลิกภาพทั้งท่าทางการยืน การเดิน และน้ําเสียงในการพูด เป็นต้น 
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(สมชาติ กิจยรรยง, 2555) จะเห็นได้ว่า ทักษะการออกแบบนําเสนอเป็นทักษะที่สําคัญในการที่
นักศึกษาจะต้องพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ที่ต่อไปจะต้องออกไปทําหน้าที่ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และสร้างสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ ทักษะการออกแบบงานนําเสนอจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องฝึกให้นักศึกษาเหล่าน้ีมีความรู้ใน
เชิงหลักการและเทคนิคในการออกแบบและเป็นผู้นําเสนอถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 
 เว็บเควสท์ เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ถูกคิดค้นข้ึนโดย บาร์น่ี ดอร์จ และ
ทอม มาร์ช ซึ่ง ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ได้ให้ความหมายของเว็บเควสท์ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอน
ตามแนวทางคอนสตร๊ัคติวิสม์ โดยประยุกต์กับเทคโนโลยีเว็บเพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ตามบริบทของตนเองจากการสืบสอบ โดยการเรียนด้วย
บทเรียนเว็บเควสท์สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับการเรียนแบบสืบสอบของ     
ทิศนา แขมมณี (2555) ดังน้ี 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นมอบหมายภาระงาน 3) ขั้นนําเสนอแหล่ง
การเรียนรู้ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ขั้นนําเสนอผลงาน และ 6) ขั้นประเมินผล จะเห็นได้ว่าเว็บ
เควสท์สามารถให้ผู้เรียนทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้สอนอาจใช้
เทคนิคการระดมสมองมาใช้โดยใช้คุณลักษณะของเครื่องมือทางไอซีทีคือ เครื่องมือระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการระดมสมอง ซึ่ง Palacheewa, et al. (2012) ได้กล่าวถึงข้อดีของ
เคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรินิกส์ไว้ว่า เป็นเคร่ืองมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันแบบไม่
ประสานเวลาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาคิดไตร่ตรองก่อนเสนอความคิดเห็น และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทักษะการออกแบบงานนําเสนอมีความสําคัญที่
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องนําไปใช้ต่อยอดในการเรียนรายวิชาอ่ืนๆและใช้ในการสร้างสื่อ
การสอนต่อไป ตลอดจนคุณลักษณะเด่นของเว็บเควสท์และเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
เป็นสื่อช่วยพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรน้ีได้ ดังน้ันผู้วิจัจึงสนใจที่
จะศึกษาวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือ
ระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักศึกษาดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจและนําไปไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทํางานต่อไปใน
อนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตใน
รายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บ
เควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ จะมีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรท่ีศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ที่ลงเรียนในรายวิชา 1032001 เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงเรียนในรายวิชา 1032001 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ หมู่เรียนที่ 1 
จํานวน 18 คน 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังน้ี ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) บทเรียนเว็บ
เควสท์เร่ืองการออกแบบงานนําเสนอ 2 ) เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ 
ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คําอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย 
บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

สังเคราะห์ขึ้นตามแนวทางการเรียนแบบสืบสอบโดยอาศัยทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้น
มอบหมายภาระงาน 3) ขั้นนําเสนอแหล่งการเรียนรู้ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5)  ขั้นนําเสนอผลงาน 
และ 6) ขั้นประเมินผล 

เคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เคร่ืองมือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระ โดยมีกฏเกณฑ์ในการระดมสมองที่สําคัญ 
2 ข้อ คือ การระดมสมองภายใต้เวลาที่กําหนดให้ และไม่มีการวิพากย์วิจารณ์ความคิดเห็นกันระหว่าง
การระดมสมอง  

ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในหลักการออกแบบงาน
นําเสนอ และการเป็นผู้นําเสนอที่ดี ซึ่งประเมินจากแบบทดสอบเรื่องการออกแบบงานนําเสนอ 

 

บทเรียนเว็บเควสท์ 

เร่ืองการออกแบบงานนําเสนอ ทักษะการออกแบบ
งานนําเสนอ เคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ 
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เครื่องมือในการวิจัย 
 1. บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ ในงานวิจัยน้ีใช้เน้ือหาเร่ืองการ
ออกแบบงานนําเสนอ ซึ่งเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงของรายวิชา 1032001 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ แบ่ง
การเรียนการสอนออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นมอบหมายภาระงาน        
3) ขั้ น นํ าเสนอแหล่ งการเรียนรู้  4) ขั้ น แลก เปลี่ ยน เรียนรู้  5)  ขั้ น นํ า เสนอผลงาน  และ                   
6) ขั้นประเมินผล โดยนําเสนอขั้นตอนการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ edmodo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพท่ี 2 บทเรียนเว็บเควสท์ที่นําเสนอผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ edmodo 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ https://www.edmodo.com/ 
 
 2. เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยน้ีใช้เครื่องมือ Google Doc มาประยุกต์ใช้
เป็นเคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้พร้อมๆกันหลายคนใน
เวลาเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ https://docs.google.com/ 
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 3. แบบทดสอบเรื่อง การออกแบบงานนําเสนอ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ที่วัดทักษะการออกแบบงานนําเสนอในด้านความรู้ความเข้าใจด้านการ
ออกแบบงานนําเสนอและการเป็นผู้นําเสนอที่ดี 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1-4 เดือนกันยายน ผู้วิจัย    

จะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยสัปดาห์ละ 1 วัน  และกําหนดวันเวลาโดยใช้เวลาใน
คาบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เร่ือง การออกแบบงานนําเสนอ จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบด้วยค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การออกแบบงานนําเสนอ 
 2. ผู้เรียนเร่ิมกระบวนการเรียนการสอนตามบทเรียนเว็บเควสท์ ดังน้ี 
  2.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน นําเสนอสภาพปัญหาและความสําคัญของการออกแบบงาน
นําเสนอ 
  2.2 ขั้นมอบหมายภาระงาน มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 คน 
ร่วมกันออกแบบงานนําเสนอสินค้า พร้อมออกมานําเสนอ โดยกําหนดให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน    
การนําเสนอ 
  2.3 ขั้นนําเสนอแหล่งการเรียนรู้ ผู้สอนบรรยายหลักการออกแบบงานนําเสนอและ
การเป็นผู้นําเสนอท่ีดี จากน้ันนําเสนอแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับหลัการและ 
เทคนิคในการออกแบบงานนําเสนอ และเทคนิคการเป็นผู้นําเสนอให้แก่ผู้เรียน 
  2.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้เทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดม
สมองอิเล็กทรอนิกส์ (Google Doc) เพ่ือหาสินค้าที่ต้องการนําเสนอ แนวทางในการออกแบบงาน
นําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ จากน้ันดําเนินการสร้างงานนําเสนอและฝึกซ้อมการนําเสนอ 
  2.5 ขั้นนําเสนอผลงาน ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานโดยมีหลักเกณฑ์
ในการให้คะแนนออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี  
   2.5.1 ด้านการพูด แบ่งออกเป็น 1) สามารถพูดได้คล่องแคล่ว 2) พูดเสียง
ดัง 3) พูดได้โดยไม่ดูบท 4) ใช้อวจนภาษาประกอบ 5) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 
   2.5.2 ด้านเทคนิคการนําเสนอ แบ่งออกเป็น 1) มีการใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ
ประกอบการนําเสนอ 2) มีกิจกรรมการสาธิตประกอบการใช้อุปกรณ์ 
   2.5.3 ด้านการใช้ข้อความและตัวอักษร แบ่งออกเป็น 1) มีการใช้ข้อความ
พาดหัวที่บ่งบอกประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รับ 2) ข้อความสั้น กระชับ ได้ใจความ 3) ไม่คัดลอกข้อความมา
จากผู้อ่ืน 4) ใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 5) ข้อความพาดหัวมีขนาดใหญ่กว่าเน้ือหา 
   2.5.4 ด้านการใช้สีพ้ืนหลัง แบ่งออกเป็น 1) ไม่ใช้ wallpaper สําเร็จรูป 
2) ตัวอักษรสีไม่กลืนไปกับพ้ืนหลัง 3) ใช้โทนสีเหมาะกับเร่ืองราว 4) สีพ้ืนหลังสม่ําเสมอ 
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   2.5.5 ด้านการใช้ภาพประกอบ แบ่งออกเป็น 1) ใช้ภาพประกอบ/คลิป
วิดีโอที่สัมพันธ์กับเน้ือหา 2) ใช้ภาพประกอบ/คลิปวิดีโอที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 3) มีการอ้างอิงที่มา
ของภาพประกอบ/คลิปวิดีโอ 
   2.5.6 ด้านการใช้เสียงประกอบ 1) มีการใช้เสียงพูดที่เหมาะสม 2) มีการใช้
เสียงเอฟเฟ็กซ์ที่เหมาะสม 
  2.6 ขั้นประเมินผล 
  ภายหลังจากที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ   
ที่ไม่ได้นําเสนอเป็นผู้ให้คะแนนในการนําเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด พร้อมซักถามประเด็นต่างๆ    
ที่สงสัย เช่น เทคนิคในการออกแบบ เทคนิคในการนําเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
             3. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การออกแบบนําเสนอ จากน้ันนําคะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนที่ได้ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติ Dependent t-test 
 

ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือ
ระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
สมมติฐานการวิจัยคือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่เรียน
ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองจะมีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) บทเรียนเว็บเควสท์เรื่อง      
การออกแบบงานนําเสนอ 2 ) เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการ
ออกแบบงานนําเสนอ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
และค่าสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที่ (Dependent        
t-test) คะแนนจากแบบทดสอบเรื่อง การออกแบบงานนําเสนอก่อนเรียนและหลังเรียนของ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n=18) 

คะแนน
เฉลี่ย( x   ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 

t Sig. 

ก่อนเรียน (n=18) 8.44 2.15 
-4.33 .05 

หลังเรียน (n=18) 11.28 1.81 
*p < 0.05 
 จากตารางที่  1 กลุ่มตัวอย่างที่ เรียนด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือระดมสมอง
อิ เล็ กทรอนิกส์  มี คะแนน ในการทํ าแบบทดสอบก่อน เรียนมี ค่ า เฉลี่ ย  ( x ) เท่ า กับ  8.44                
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.15 และมีคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังเรียน             
มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 11.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.81 และนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือระดมสมอง
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อิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
 ส่วนการให้คะแนนผลงานการออกแบบงานนําเสนอตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการพูด 2) ด้านเทคนิคการนําเสนอ 3) ด้านการใช้ข้อความและตัวอักษร 4) ด้านการใช้สีพ้ืน
หลัง 5) ด้านการใช้ภาพประกอบ และ 6) ด้านการใช้เสียงประกอบ ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนผลงาน
เฉลี่ยดังน้ี 
 
ตารางท่ี 2 คะแนนที่ได้จากการออกแบบงานนําเสนอ 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน) 
ด้านการพูด  4 
ด้านเทคนิคการนําเสนอ  5 
ด้านการใช้ข้อความและตัวอักษร  4 
ด้านการใช้สีพ้ืนหลัง  5 
ด้านการใช้ภาพประกอบ   4 
ด้านการใช้เสียงประกอบ 4 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียด้านการพูด ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มย่อย สามารถทําคะแนน
โดยเฉลี่ยด้านการพูดได้ 4 คะแนน ด้านเทคนิคการนําเสนอได้ 5 คะแนน ด้านการใช้ข้อความและ
ตัวอักษรได้ 4 คะแนน ด้านการใช้สีพ้ืนหลังได้ 5 คะแนน ด้านการใช้ภาพประกอบได้ 4 คะแนน และ
ด้านการใช้เสียงประกอบได้ 4 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถทําผลงานนําเสนออยู่ในระดับ
ร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้าน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเคร่ืองมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนทักษะการ
ออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การออกแบบงานนําเสนอ ผู้เรียนจะต้องใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้บนเว็บเควสท์ การสร้างสรรค์ผลงานตาม
ขั้นตอนการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บเควสท์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ผู้ เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และได้สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ช้ินงานนําเสนอขึ้นมา การท่ีผู้เรียนสามารถสร้างงานนําเสนอขึ้นมาได้โดยได้คะแนนการ
ประเมินในระดับที่สูงร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้านตามเกณฑ์การประเมิน และมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบงานนําเสนอโดยดูได้จากผลการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้เรียนต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการสร้างสรรค์ผลงาน     
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ซึ่งเว็บเควสท์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดารัตน์ สงวรรณา (2553) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เร่ือง ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผลการวิจัยได้
ระบุไว้ว่า บทเรียนเว็บเควสท์เป็นบทเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เพราะเว็บเควสท์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบงานนําเสนออย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้นําเสนอ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมกลุม่
เพ่ือช่วยกันออกแบบ และได้รับคําแนะนําจากผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ผลการวิจัย
ยังสอดคล้องกับ อังสนา นาคสวัสด์ิ (2557) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาบทเรียน
เว็บเควสท์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า เว็บเควสท์ช่วยลดภาระของผู้สอนในการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้เรียนในการ
สืบค้นได้ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกัน ซึ่งในบทเรียนเว็บเควสท์เร่ืองการออกแบบงานนําเสนอ       
มีขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ จึงช่วยให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันออกแบบงานนําเสนอท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยทํา และได้ผลการประเมินจากเพ่ือนร่วมช้ันเรียน
ตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกําหนดให้อยู่ในระดับเกินร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้าน นอกจากน้ีผลการวิจัย           
ยังสอดคล้องกับ สุรกิจ ปรางสร และ อุรุพงศ์ แพทย์คชา (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบ
บทเรียนเว็บเควสท์เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะในการเลือกสรร
ข้อมูล และนํามาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้แนวทางคําตอบที่ดีที่สุด ซึ่งในบทเรียนเว็บ
เควสท์จะนําเสนอแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผ่านการคัดกรองความน่าเช่ือถือจาก
ผู้สอน และผู้เรียนสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ และนําข้อมูลที่ค้นคว้าน้ันมาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมกลุ่มเพ่ือพัฒนาผลงานต่อไป  

นอกจากเว็บเควสท์แล้ว เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเครื่องมืออีกช้ินหน่ึง     
ที่ช่วยผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย Herrmann and Nolte (2010) 
กล่าวไว้ ว่าการใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ เรียนหาข้อสรุปได้เร็วขึ้น 
ประหยัดเวลาในการอภิปรายมากกว่าวิธีการระดมสมองแบบปกติ และทําให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม 
ความเช่ือมโยงของแต่ละความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับ ประพรรธน์ พละชีวะ 
(2555) ที่กล่าวว่า เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือตัวหน่ึงในคอมพิวเตอร์สนับสนุน
การเรียนร่วมกัน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยเร้าความสนใจในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเทคนิค
การสอนรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยจะพบว่าผู้เรียนใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการระดมสมองแบบเดิม ผู้เรียนจะรู้สึก
ต่ืนเต้นเมื่อมีข้อความของเพ่ือปรากฏอยู่บนหน้าจอของตัวเองแบบเรียลไทม์ ด้วยคุณสมบัติของ
เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ทําให้บรรยากาศในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นไปอย่าง
สนุกสนาน 

 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

218 

บรรณานุกรม 
แกลโล่ คาไมล์. (2553). เก่งPRESENTATIONอย่างสตีฟ จ๊อบส์. แปลโดย ศรชัย จาติกวณิช และ 

ประสิทธ์ิชัย วีระยุทธวิไล. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล. 
ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2550). วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 1.  

กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. 

ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี 
ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เนาวนิตย์ สงคราม. (2553). PowerPoint สําหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

แบล็ก เอแอนด์ซี. (2554). การพูดการนําเสนออย่างมืออาชีพ. แปลโดย ปฏิพล ต้ังจักรวรานนท์.  
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บิสคิต. 

ประพรรธน์ พละชีวะ. (2555). การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุน    
การเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบ
โครงงานเป็นฐานท่ีใช้คําถามเชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา            
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภูวษา เรืองชีวิน. (2552). นําเสนองานอย่างไรให้โดนใจสุดๆ. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ  
 ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 
เรย์โนลด์ส การ์. (2553). พรีเซนเทชั่นเซน. แปลโดย ดําเกิง ไรวา, จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย์ และ 

ธงชัย โรจน์ กังสดาล. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ขวัญข้าว ' 94.  
ลดารัตน์ สงวรรณา. (2553). ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์  

เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมชาติ กิจยรรยง. (2555). เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความสําเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท. 

สุรกิจ ปรางสร และ อุรุพงศ์ แพทย์คชา. (2556). กิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์กับทักษะการคิด 
ขั้นสูง. วารสารนักบริหาร. 33(3), 82-93.  

อังสนา นาคสวัสด์ิ. (2557). การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาบทเรียนเว็บเควสท์ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ. สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Herrmann, T. and Nolte, A. ( 2010). The Integration of Collaborative Process 
Modeling And Electronic Brainstorming in Co-located Meetings. CRIWG 
2010, LNCS (6257): 145–160. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

219 

Palacheewa, P. Suwannatthachote, P. and Nilsook, P. (2012). Critical Issues To Be  
Concern In Selecting Tools For Teaching High School Computer Project  
Lesson Using Computer-Supported Collaborative Learning. Creative  
Education, 3: 11-14. 

 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

การวิเคราะหจํ์าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
A  DISCRIMINATING ANALYSIS  FACTORS  OF  PARENTS  DECISION–MAKING  IN  

SENDING  THEIR  CHILDREN TO LEARN IN  PRIVATE  SCHOOL   
IN PHETCHABUN  PROVINCE         

 

นางไพรินทร์  จันทร์แดง1 ผศ.ดร.อนุวัติ  คูณแก้ว2 และดร.ธีรพงศ์  จุลสายพันธ์3 

Pairin Chundaeng,  Asst. Prof. Dr. Anuwat  Khunkaew, and Dr. Theerapong  Junsaipan3 

 
1 สังกัด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อีเมล์Pismaisri@gmail.com 

2 สังกัด หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
อีเมล์anuwatkoon@gmail.com 

3 สังกัด หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
อีเมล์junsaipan@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  2)  เพ่ือวิเคราะห์
จําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพ่ือสร้างสมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียน  จํานวน  400  คน  เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.928  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
จําแนกกลุ่มด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน  ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน  และปัจจัยด้านการบริการนักเรียน       
2) ปัจจัยที่สามารถจําแนกการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย  4  ตัวแปร  ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน ปัจจัยด้าน
การบริการนักเรียน  และปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน โดยสามารถพยากรณ์กลุ่มผู้ปกครองที่
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สูงสุดร้อยละ  73.50  และมีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์กลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  สูงสุดร้อยละ  58.00  
และสามารถพยากรณ์การตัดสินใจของผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน ได้ร้อยละ  65.80   3) สมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  แสดงได้ดังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ   
 Y  =  -6.373 + 1.355 (บุคลากร) + 0.981 (ภาพลักษณ์ของโรงเรียน) 
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   - 1.500 (การบริการนักเรียน) + 0.589 (ค่าธรรมเนียมการเรียน) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน   

 Z  = 0.699 (ค่าธรรมเนียมการเรียน  ) + 0.650 (บุคลากร) - 0.596 (การบริการนักเรียน)               
   + 0.344(ภาพลักษณ์ของโรงเรียน)  

 
คําสําคญั: การวิเคราะห์จําแนก,  ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง, การส่งบุตรหลาน 
             เข้าเรียน, โรงเรียนเอกชน  

 
ABSTRACT 

 This study aimed 1 )  to study the factors that influence the decision of 
parents to send their children to private primary schools in Phetchabun Province 2 ) 
to analyze factors influencing the decision of parents to send their children to private 
primary schools in Phetchabun Province 3) to create an equation of the discriminating 
factors determining the parents’ decision – making  in  sending their children to learn 
at a private school  in Phetchabun Province.The sample used in this research 
consisted of 4 0 0  parents of students in government schools and private primary 
schools in Educational Service Area Office 2 , Semester 2 558 . The tool used in this 
research was a survey  which analyzed the factors affecting  parents  decision – 
making  in  sending  their  children to learn at a private school  in Phetchabun  
Province. Data collected by the questionnaire had reliability equal to 0 .928. Then, 
the data from this tool was analyzed by basic statistical analysis and classified with 
the program, using the Stepwise method. 
 Findings were as follows  1 )  Influencing factors were: The personnel, the 
image of the school, student fees, and student services offered. 2)  Parents’ Decision-
Making to send their children to learn at private school in Phetchabun Province 
consisted of 4 factors : 1)  Personnel    2)  Image of the school 3) Student services 
offered 4) Student fees  . That all factors can be use to discriminate the decision-
making to send their children to learn at private school in Phetchabun Province The 
variable was able to predict correctly 83.50% of parents in sending their children to 
private school in Phetchabun province,58.00% of parents in do not sending their 
children to private school in Phetchabun province and 87.30% of both groups  3) The 
Discriminant eguations in raw-score and standard-score forms could be showed as 
follows : 
 Unstandardized canonical discriminant function coefficients 
 Y  =  -6.373 + 1.355x  + 0.981x  - 1.500x + 0.589x   
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Standardized canonical discriminant function coefficients  
 Z  = 0.699x  + 0.650x  - 0.596x  + 0.344x  
 
Keywords: Discriminant Analysis, Factor Affecting Parent’s Decision, Sending Their 
Children To Private Schools.  
 

บทนํา 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ระบุว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 : 
3)   โดยบิดามารดาหรือผู ้ปกครองมีหน้าที ่จ ัดให้บุตรหรือบุคคล   ซึ ่งอยู ่ในความดูแลได้ร ับ
การศ ึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  ตามความพร้อมของครอบครัว สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2555)   

 การจัดการศึกษาของประเทศไทย  รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของ
โรงเรียนเอกชนอย่างมาก  เพราะเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญย่ิงต้ังแต่ยุคเร่ิมต้นของการจัดการศึกษา  
จนสามารถแบ่งเบาภารกิจและภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดการศึกษาในขณะเดียวกัน
การจัดการศึกษาของภาคเอกชนก็สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าการศึกษา
ภาครัฐแต่อย่างใดเลย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะที่ผ่านมา  พบว่า  โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็นโรงเรียน
เอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพโดยเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่าภาครัฐ  
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนจํานวนมากที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ สําหรับ
การปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2  ในขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นให้การศึกษาภาคเอกชนเข้า
มามีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการช่วยเหลือจัดการศึกษาในทุกระดับ  เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมากขึ้น  อันจะช่วยลดภาระของภาครัฐ  และเป็นการเพิ่มความสําคัญของการศึกษา
เอกชน  รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
อย่างย่ังยืน การศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทสําคัญในการเข้ามามีส่วนช่วยให้การพัฒนาการศึกษาได้บรรลุ
เป้าหมายตามรัฐบาลได้กําหนดไว้ คือ 1) ทุกคนต้องร่วมกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตลอดชีวิต 2) เพื่อเปิดโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียนอย่างทั่วถึง 3) สร้างการมีส่วนร่วมจาก
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ทุกภาคส่วน  ทั้งหมดน้ีเพ่ือมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายสําคัญที่เป็นความคาดหวังของสังคม คือ ได้พลเมือง
ยุคใหม่  ที่มีความใฝ่รู้  ใฝ่ดี  คิดเป็น  ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเป็นพลเมืองที่มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องการเห็นครูยุคใหม่  ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้จากการสอนมาเป็นการฝึกกล่อมเกลาให้เด็กได้บรรลุได้  และได้ตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสําคัญและเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป้าหมายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป นอกจากน้ีต้องการเห็นสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ใหม่เกิดข้ึน และแน่นอนที่สุด คือสถานศึกษาเอกชนจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาไปสู่การศึกษา
ระดับนานาชาติและสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งรัฐบาล
ได้ส่งเสริมการกระจายอํานาจลงมาสู่สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย (สํานักงานรัฐมนตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ  2556 : 10)   
 การศึกษาเอกชนจึงเป็นกําลังสําคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชน ลําพังการจัดการศึกษา
ของรัฐไม่เพียงพอและทั่วถึง เอกชนได้เข้ามามีบทบาทและช่วยแบ่งเบาภาระจัดการศึกษาของภาครัฐ 
ทําให้รัฐประหยัดงบประมาณเป็นจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลเช่ือว่าเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอกชนได้ดําเนินงานจัดการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด 
เน่ืองจากเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากกว่าภาครัฐในหลายด้าน นอกจากน้ีจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีบทบาทและลงทุนด้านการศึกษา  (สุทธศรี  วงษ์สมาน 2558 : ออนไลน์) 
 ด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงต้องช่วยกันทํางานเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว  และปัจจุบันระบบ
การศึกษาของไทยมีการแข่งขันกันสูง  ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง  
โรงเรียนประจําจังหวัด  หรือโรงเรียนที่มีหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง  ผู้ปกครองจึงจําเป็นต้องหาโรงเรียนที่มีคุณภาพในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลานของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  สิ่งที่พ่อแม่คํานึงถึง
ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก  คือ  แนวทางการเรียนการสอนให้ลูกใฝ่รู้  ครู-เจ้าหน้าที่มีจิตใจ
อ่อนโยน  การรับส่งสะดวก  แนวทางการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เด็กเรียนต่อมัธยมได้  สถานที่  
ความสะอาด  ความปลอดภัย  และคุณค่าทางโภชนาการ  อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ
ความทันสมัย (ธีระพงษ์  เขมฤกษ์อําพล 2550 : 85)  สอดคล้องกับฟาริดา  ต่ันมี (2555 : 5 - 6) 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะด้านครู  ปัจจัยด้านงานวิชาการ  ปัจจัยด้านช่ือเสียงโรงเรียน  ปัจจัยด้านการ
บริการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน มีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับนิรมล  ศตวุฒิ (2551 : 11) พบว่า  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน คือ  1) ด้านบุคคล  2) การ
จัดสภาพแวดล้อม  3)  การอํานวยความสะดวกและการบริการ  4) หลักสูตร  5) การจัดการเรียน
การสอน เอกกวี  อุบลบาล (2550 : 79 – 81) ได้วิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประจวบคีรีขันธ์  เขต  2  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  
มี  1  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ  ปัจจัยด้านบุคลากร  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะการดําเนินงาน
ของผู้บริหาร และครูผู้สอนของสถานศึกษาที่ระดับนัยสําคัญ  0.01   
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า  มีปัจจัยจํานวนหนึ่งที่เป็น
เหตุผลให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน  และจากบทบาทของผู้ปกครองที่มีส่วนสําคัญ
อย่างย่ิงในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน  ซึ่งผู้ปกครองต้องพิจารณาเลือกสถานศึกษาที่ดี
ที่สุดให้บุตรหลาน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยจําแนกที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  พัฒนาครู  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ปกครองและเกิดดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์จําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ 
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.  เพ่ือสร้างสมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตัดสินใจสง่และไม่ส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปัจจัยด้านวิชาการ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
ั
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วิธีการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาล  ปีการศึกษา  2558 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต  2  จํานวน  400  คน  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะสําหรับการวิเคราะห์จําแนกประเภท 
(Discriminant Analysis) ไม่ควรจะตํ่ากว่า 100 หรือควรมีขนาดอย่างน้อย ประมาณ  20  เท่าของ
จํานวนตัวแปรต้น (ศิริชัย  กาญจนวาสี  2550 : 54)  ซึ่งงานวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรต้นจํานวน  7  ตัวแปร  
ดังน้ัน  20  เท่าของตัวแปรจึงเท่ากับ  140  คน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นมากขึ้น ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เท่ากับ 400  คน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละ  200  คน  
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ตอนที่  1  ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อาชีพของผู้ปกครอง  ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเพชรบูรณ์    

 การเก็บรวมรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดําเนินการโดยติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลแล้วนัดหมายกับโรงเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง  โดยมอบแบบสอบถามให้กับนักเรียนไปยังผู้ปกครอง นัดหมายวันมารับแบบสอบถาม
คืนกับนักเรียนด้วยตัวเอง  หลังจากน้ันตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใน
แบบสอบถาม  สร้างรูปแบบการลงรหัส (Coding Form)  และนําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์
จําแนกประเภท (Discriminant analysis)  แบบมีขั้นตอน (Stepwise method)  โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
 1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยที่นํามาจําแนกกลุ่ม
ผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านวิชาการ 
(x = 4.85)  ปัจจัยด้านบุคลากร (x = 4.80)   ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ (x = 4.72)  
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์โรงเรียน (x = 4.72)  และปัจจัยด้านการบริการนักเรียน (x = 4.67) ส่วนด้าน
ค่าธรรมเนียมการเรียน (x = 4.44) และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (x = 4.44) มีค่า
คะแนนเฉล่ียของตัวปัจจัยอยู่ในระดับมาก  ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยที่นํามาจําแนกกลุ่มผู้ปกครองที่
ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  อยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  ปัจจัยด้านวิชาการ (x 
= 4.79) ปัจจัยด้านบุคลากร   (x = 4.59) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ (x = 4.64) 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์โรงเรียน (x = 4.61) และปัจจัยด้านการบริการนักเรียน (x = 4.73) ส่วนปัจจัย
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ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน (x = 3.93) และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (x = 4.46)   
อยู่ในระดับมาก  
 2.  ปัจจัยจําแนกที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  4 ปัจจัย  ได้แก่ ปัจจัยด้าน
บุคลากร  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน  ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน  และปัจจัยด้าน
ค่าธรรมเนียมการเรียน  ดังตาราง 
 

ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์การจําแนกกลุ่ม 

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 
ด้านบุคลากร (x ) 1.355 0.650 
ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน (x ) 0.981 0.344 
ด้านการบริการนักเรียน (x ) -1.500 -0.596 
ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน (x ) 0.589 0.699 
ค่าคงที่  (Constant) -6.373  
ค่าเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุ่ม (Group Centriod) 
             ของกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  .369 

             ของกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไมส่่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  -.369 
  
 จากค่าสัมประสิทธ์ิ พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการจําแนกกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน และกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
มีจํานวน  4  ปัจจัย  คือ  ด้านบุคลากร  ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน  ด้านการบริการนักเรียน  ด้าน
ค่าธรรมเนียมการเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิคาโนนิคอล (Canonical Discriminant Function 
Coefficients) เท่ากับ  1.355  0.981  -1.500  และ  0.589  ตามลําดับ  และมีค่าคงที่เท่ากับ  -
6.373  ดังนี้ 

3.  สร้างสมการจําแนกกลุ่ม (Discriminant  Function) ประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์  ได้ดังน้ี 
 สมการในรูปคะแนนดิบ  คือ 
 Y  =  -6.373 + 1.355 (บุคลากร) + 0.981 (ภาพลักษณข์องโรงเรียน) 
   - 1.500 (การบริการนักเรียน) + 0.589 (ค่าธรรมเนียมการเรียน) 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ 

 Z  =  0.699 (ค่าธรรมเนียมการเรียน  ) + 0.650 (บุคลากร) - 0.596 (การบริการนักเรียน)               
    + 0.344(ภาพลักษณ์ของโรงเรียน)  

 

 จากสมการจําแนกที่ได้  เมื่อนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุ่มพบว่า  สามารถคาดคะเน
การเป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถพยากรณ์กลุ่มผู้ปกครองทีตั่ดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
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ได้ถูกต้องร้อยละ 73.50 และกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไมส่่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ได้
ถูกต้องร้อยละ  58.00  และสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องทั้งสองกลุ่มร้อยละ  65.80 ดังตาราง 
 

กลุ่มจริง จํานวน 

กลุ่มที่คาดคะเน 
กลุ่มที่ตัดสนิใจส่ง
บุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มที่ตัดสนิใจไม่ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน 

กลุ่มผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน 

200 
147 

(73.50) 
53 

(26.50) 
กลุ่มผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 

200 
84 

(42.00) 
116 

(58.00) 
ร้อยละของการคาดคะเนได้ถูกต้องจากสมการ  เท่ากับ  65.80 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคลากร   ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของโรงเรียน  ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน  และปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน 
 2.  ปัจจัยจําแนกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย  4  ตัวแปร  คือ  ปัจจัยด้าน
บุคลากร  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน  ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน  และปัจจัยด้าน
ค่าธรรมเนียมการเรียน โดยท้ัง  4  ตัวแปร  สามารถพยากรณ์กลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ได้ถูกต้องร้อยละ  73.50  และกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน  ได้ถูกต้องร้อยละ  58.00  และสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องทั้งสองกลุ่มร้อยละ  
65.80   

 3.  สร้างสมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สมการในรูปคะแนนดิบ  คือ 
 Y  =  -6.373 + 1.355 (บุคลากร) + 0.981 (ภาพลักษณ์ของโรงเรียน) 
   - 1.500 (การบริการนักเรียน) + 0.589 (ค่าธรรมเนียมการเรียน) 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ 

 Z  =  0.699 (ค่าธรรมเนียมการเรียน  ) + 0.650 (บุคลากร) - 0.596 (การบริการนักเรียน)               
    + 0.344(ภาพลักษณ์ของโรงเรียน)  

 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์จําแนกปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งผลจาการวิเคราะห์ปัจจัย  7  ตัวแปร  เมื่อ
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เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
และไม่ส่งเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  มีอยู่  4  ปัจจัย  ที่สง่ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  ประกอบด้วย  ปัจจัยด้านบุคลากร ( x ) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
โรงเรียน ( x ) ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน ( x )  และปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน( x ) 
สามารถอภิปรายตามลําดับได้ดังน้ี 

 1.  ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน ( x )    
     ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีนํ้าหนักลําดับสูงสุดใน

การจําแนกการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  โดยมีค่านํ้าหนักเท่ากับ  .699  
เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพราะผู้ปกครองที่
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนเอกชน   แม้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
แต่ก็สามารถจะรับภาระในการชําระค่าธรรมเนียมการเรียนที่โรงเรียนจัดเก็บในอัตราที่ไม่สูงมาก
เน่ืองจากโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สอดคล้องกับนิติธร  ปิลวาสน์  (2556 : บทคัดย่อ) 
กล่าวว่า ความคาดหวังในเรื่องการเงินและค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์
ด้านการเงิน ย่อมข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานด้านการเงินของครอบครัว ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มัก
ตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สูง และเป็นโรงเรียนที่เรียกเก็บค่าเล่า
เรียนเหมาะสมกับลักษณะการบริการ ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจตํ่าหรือมีรายได้น้อย จะเลือก
ตัดสินใจที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มีการเก็บค่า ธรรมเนียมการศึกษาน้อย หรือโรงเรียน
อนุญาตให้แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ  ตรงกับภากร  ใจเพียร (2552 : 98) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในจังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า  ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจาก 
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จํานวนครั้งในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม  
สอดคล้องฟาริดา  ต่ันมี (2555 :  93) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร พบว่า  
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่สําคัญคือ ค่าเทอม (ค่าเล่าเรียน 
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสม)   

 2.  ปัจจัยด้านบุคลากร ( x )    
      ปัจจัยด้านบุคลากร  มีค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีนํ้าหนักลําดับที่สอง โดยมีค่านํ้าหนัก

เท่ากับ  .650  เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
เพราะผู้บริหารและครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้  
สอดคล้องกับ สุนิด  ดวงใจ (2557 : 100) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2   พบว่า  
สภาพปัจจัยด้านบทบาทผู้บริหารและครู  มีผลต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากผู้บริหาร
มีความรู้ความสามารถ  เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  บุคลากรของโรงเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ 
และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี  และมีความสนใจ  ดูแลเอาใจใส่  ให้ความรักความเมตตาและให้การอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน  อยู่ในระดับมากที่สุด  และตรงกับธีระยุทธ  ริยะบุตร 
(2552 : 72 - 73) ที่พบว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากรในโรงเรียน  เป็นปัจจัย
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ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง  สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาจากผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นํา พูดจาสุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  เป็นมิตรกับทุกคน ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนเข้าพบได้ง่าย  
เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลาอยู่เสมอ  มีความยุติธรรม
และเป็นประชาธิปไตย  ครูมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทํางาน  มีนํ้าใจ  โอบอ้อมอารี รัก
ศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน  ใช้สื่อการสอนท่ีทันสมัยอยู่เสมอ มีความเสียสละ  คํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวม  ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่  ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ เป็นผู้มีอารมณ์ดีและยิ้มแย้มแจ่มใส  
พูดคุยทักทายเป็นมิตรกับทุกคน  ตรงกับภากร  ใจเพียร  (2551 : 98) ที่พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในจังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการ
เอาใจใส่ของครู  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาจากการเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  3  ลําดับ  
ดังน้ี  ครูอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้อง  ครูประพฤติ  ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี  และครูรักและเมตตาศิษย์  จันทร์จิรา  พิทักษ์ (2550 : 94) พบว่า  ปัจจัยลักษณะ
ของสถานศึกษา ด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารมีบุคลิกดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รองลงมา 
ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  สอดคล้องกับเอกกวี  อุบลบาล (2550 : 81 – 82) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
ขนาดใหญ่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน เน่ืองจากผู้บริหารของโรงเรียน
เอกชนเป็นผู้มีการศึกษาสูง  สามารถทําให้คนมองการไกล  หรือมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล  และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นไป ประกอบกับโรงเรียนเอกชนสามารถสรรหาบุคลากรได้
ตามความต้องการของโรงเรียนตามวุฒิการศึกษา  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะได้บุคลากรที่ตรงกับ
วิชาเอกในการจัดการเรียนการสอนซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล   

 3.  ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน (x )   
      ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน  มคี่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีนํ้าหนักลําดับที่สาม   
มีค่านํ้าหนักเท่ากับ  -.596  โดยการวิเคราะห์จําแนก (Discriminant Analysis)  น้ันจะไม่พิจารณาถึง
ทิศทาง (ค่าลบ) ของสัมประสิทธ์ิตัวแปรแต่จะพิจารณาค่านํ้าหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ของ
ปัจจัยที่เป็นค่าบวกเสมอเป็นสําคัญ  (ศิริชัย กาญจนวาสี,2550  และยุทธ์  ไกยวรรณ์,2549)  ปัจจัย
ด้านการบริการนักเรียน เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญต่อผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียน เพราะงานบริการนักเรียนเป็นงานท่ีสนับสนุนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการ 
บูรณาการการเรียนของนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับฟาริดา  ต่ันมี (2555 : 93 – 94) ได้ศึกษาการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา  เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับกนกกร  ศิริสุข  (2552 : 125) พบว่า  ปัจจัยด้านกิจการนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิคาโนนิคัล
มาตรฐานเท่ากับ .724 ปัจจัยด้านกิจการนักเรียนน้ีหมายรวมถึง การให้บริการแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ 
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ทั้งการให้บริการห้องสมุด  การแนะแนวการเรียนและอาชีพแก่นักเรียน  การบริการด้านสุขอนามัย  
การบริการด้านอาหารกลางวัน  บริการสอนซ่อมเสริม  บริการความปลอดภัยและบริการรถรับ-ส่ง   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ดีอีกเช่นกัน  โดยทางโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับปัจจัย
ด้านกิจการนักเรียน  ในด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและกายที่ดี  ทั้งได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนอีกทางหน่ึง  นอกจากน้ีปัจจัยด้านกิจการนักเรียนยังให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้ปกครองว่าบุตร
หลานที่ส่งเข้าเรียนในโรงเรียนจะสามารถมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในโรงเรียน  สอดคล้องกับภากร  
ใจเพียร (2552 : 98) พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการอํานวยความสะดวกและการ
บริการ  ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  โดยพิจารณาจาก  การส่งเสริม  ป้องกัน  รักษาความ
ปลอดภัยของเด็กจากสารเสพติดในสถานศึกษา  การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา  ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน  และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองในการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   

 4.  ปัจจัยด้านภาพลักษณข์องโรงเรียน (x )   
      ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจัยที่มีนํ้าหนักลําดับที่สี่   
มีค่านํ้าหนักเท่ากับ  .344  ถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จากความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชุมชน ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และ
นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง ตลอดจนนักเรียนมีสัมมาคารวะ  สุภาพ  
อ่อนน้อม ดังที่คาร์  (Car  2006 : 32,  อ้างถึงใน  กรกนก  ศิริสุข 2552 : 15) กล่าวว่า  โรงเรียนต้อง
ยกระดับให้มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก  เพราะผู้ปกครองจะให้ความสําคัญกับการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ซึ่งสอดคล้องสนิุด  ดวงใจ (2557 : 101) ที่ได้ศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 2  พบว่า  สภาพปัจจัยด้านช่ือเสียงของโรงเรียนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
พิจารณาจากการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ปริมาณและโอกาสของนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันที่มีช่ือเสียง  รวมถึงการสอบแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ และผลการประเมิน
ระดับชาติ สอดคล้องกับ ภากร  ใจเพียร (2552 : 98) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ช่ือเสียง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ดังน้ี การรับรอง
คุณภาพการศึกษาจากองค์ต่างๆ  ช่ือเสียงความสําเร็จด้านวิชาการและรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่
โรงเรียนได้รับ  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู  
ของนักศึกษาปริญญาตรี 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 
85/85 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน แบบประเมินความเหมาะสม และแบบวัดระดับความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.50) 2) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.29/85.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 85/85 3) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.60) สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ดังน้ันผู้สอนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนและกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดตามไปด้วย 
 
คําสําคญั: ห้องเรียนกลับด้าน เทคโนโลยีคลาวด์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) develop and evaluate the flipped 
classroom using cloud technology in computer science for teacher course for 
undergraduate, 2) examine efficiency of developed learning model criteria at 85/85, 
3) compare the academic achievement of students after learning with developed 
learning model and 4) study the satisfaction of students learning with developed 
learning model. The samples were 29 undergraduate students majoring in computer 
education, faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University who 
registered the computer science for teacher course in the first semester of 2016 
academic year selected by simple random sampling. The research instruments were 
the learning plan of flipped classroom using cloud technology, achievement test, 
appropriated assessment form, and questionnaire of satisfaction. The statistic that 
used in research were the mean, standard deviation, and t-test. 
 The results showed that: 1) The learning model flipped classroom using 
cloud technology was appropriateness at an excellent level. (x ̅= 4.54, S.D. = 0.50), 2) 
The developed learning model had efficiency points 86.29/85.98 that was higher 
than 85/85 indicated, 3) The achievement of students after learning with developed 
learning model was higher than before learning  at the 0.05 level of significance, and 
4) The students were satisfied with the developed learning model at a highest level. 
(x ̅ = 4.54, S.D. = 0.60). In conclusion, the developed learning model had influence 
undergraduate students achievement as well. therefore, teachers and people 
involved should promote, support, and determine a guideline for developing the 
factors as mentioned which would increasingly benefit the students. 
 
Keywords: Flipped Classroom, Cloud Technology, Academic Achievement 
 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
กําหนดให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผู้สอนต้องบูรณาการให้ผู้เรียน 
มีความรู้ คุณธรรม และดํารงชีวิตในสังคม ทั้งน้ีได้กําหนดความมุ่งหมายและหลักการ คือการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
มีความรู้ คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีและมีความสุข 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนจะต้องปรับ
แนวทางการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และทักษะที่มี
ความจําเป็นต่อนักเรียน คือ ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี การเรียนให้ได้ทักษะ เป็นการเรียนต้องเป็นการฝึก และลงมือทํา
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ด้วยตนเอง ดังน้ัน การเรียนทุกสาระวิชา จะต้องเป็นการฝึกลงมือทํา Learning by Doing and 
Thinking (สุวณี อ่ึงวรากร, 2558) ครูยุคใหม่จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีสอน หรือมีกระบวน
ทัศน์ที่ถูกต้อง คือ ไม่เน้นสอนแต่เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จําเป็นและนักเรียนต้องเรียน
แบบให้รู้จริง (Mastery Learning) เน้นลงมือปฏิบัติ (Action Learning) ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบแต่เรียน
เพ่ือการค้นหาศักยภาพของตนเอง จึงต้องเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการไม่ใช่แค่เรียนรู้วิชา สิ่งที่เป็น
อันตรายย่ิงของระบบการศึกษาทั่วโลก คือ teach to test ที่สอนเพ่ือไปสอบให้ได้และเอาผลการสอบ
เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นอันตรายที่ทําลายเด็กเป็นที่สุด (วิจารณ์ พานิช, 2556)  
 การนําแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการสอน อย่างเช่น แนวคิดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) Jonathan Bergmann และ Aaron Sams (2012) 
ผู้ค้นพบวิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน กล่าวว่าเป็นการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยนําช่องทางการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเครื่องมือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันกับครูใน
ห้องเรียน หรือมีนิยามส้ันๆ ว่า “เรียนที่บ้าน - ทําการบ้านที่โรงเรียน” คือรับการถ่ายทอดความรู้ที่
บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาที่โรงเรียน ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง ช่วย
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ฎของเด็ก เพ่ิมความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพ่ิมความมั่นใจในตนเอง นักเรียนจะได้
เรียนรู้เน้ือหาสาระที่บ้าน เมื่อดูแล้วไม่เข้าใจตามที่ครูถ่ายทอด ก็สามารถให้พ่อแม่ที่บ้านช่วยอธิบาย
เน้ือหาให้ชัดเจนได้ เป็นผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือทํา” ทําให้นักเรียนได้ “รู้
ลึก” และ “รู้จริง” ในเน้ือหาที่ครูสอน เป็นการเปลี่ยนบทบาทของครูให้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการสอน
หรือโค้ช มากกว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว (สุพัตรา อุตมัง, 2558) โดย
มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ (Learners Center) ก้าวสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งวิธีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า 21st Century ซึ่ง
เป็นแนวคิดในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตและรับมือความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องด้วยโลกที่ไร้พรมแดน (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556) 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใช้ในการเรียนการสอนและการจัดการ
ต่างๆ เก่ียวกับการศึกษา ประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่จะประยุกต์หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
มากที่สุด โดยที่ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ความคู่ไปกับการจัดความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย (ณมน จีรังสุวรรณ และอนุชิต อนุพันธ์, 2557) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) เป็น เครื่องมือห น่ึ งที่ จะมีส่ วน ช่วยให้การจัดการความ รู้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคุณสมบัติที่ ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถเช่ือมโยงการให้บริการจาก
เครื่องมือหลากหลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ต (Grace & Mell, 2011) ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรตามความจําเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา  
ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ที่ให้บริการฟรี โดยผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในเชิง
เทคนิคสําหรับตัวพ้ืนฐานการทํางานน้ัน เทคโนโลยีคลาวด์จึงถูกนํามาทดลองใช้ในการเรียนการสอน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าและให้การยอมรับการ
ใช้งานเป็นอย่างดีเน่ืองจากเทคโนโลยีคลาวด์ทําให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ในการทํางานบน
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ระบบปฏิบั ติการจําลองท่ี ใกล้ เคียงกับความเป็นจริง (Aldakheel, 2011; Behrend, Wiebe, 
London, & Johnson, 2011; Denton, 2012) โดยหากนําเทคโนโลยนี้ มาใช้สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะส่งผลก่อให้เกิดความ รวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การนําเสนอ และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้นําหลักการ แนวคิด และทฤษฎี จากวรรณกรรมท่ีได้
ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู  
ของนักศึกษาปริญญาตรีในการวิจัยคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามเกณฑ์ 85/85 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู  
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู  
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ดังน้ี 
 1. ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 150 คน จากจํานวน 5 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์สําหรับครู ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก จํานวน 1 ห้องเรียน เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ช้ันปีที่ 1 จํานวน 29 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เน้ือหา 4 บทเรียน จํานวน 6 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อต้ังแต่ 0.33 ถึง 0.70 มีค่าความยากง่ายรายข้อต้ังแต่ 0.43 ถึง 0.70 และมีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 3) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ 4) แบบวัดระดับ
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและแบบวัดระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพอ้างอิงจาก
งานวิจัยของ ศิริพล แสนบุญส่ง (2559) นํามาปรับข้อคําถามบางหัวข้อให้สอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งน้ี 
 3. สถิ ติที่ ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ของความคิดเห็น ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520, อ้างถึงใน มนต์ชัย 
เทียนทอง, 2554) และค่าทางสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยการพิจารณาค่าของ
ความคิดเห็นจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51 – 5.00  หมายความว่า  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 – 4.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.51 – 3.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.51 – 2.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.01 – 1.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาที่มีความเป็นระบบตาม 
ADDIE Model 5 ขั้นตอน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) ดังน้ี 
 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน 
เน้ือหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  2.1 ออกแบบหลักการของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้าน มีองค์ประกอบสําคัญที่เกิดขึ้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกําหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept 
Exploration) การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) และการสาธิตและ
ประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556) 2) กระบวนการจัดกิจกรรม  
3) เทคโนโลยีคลาวด์ 4) บทบาทของผู้เรียน และ 5) บทบาทของผู้สอน 
  2.2 ออกแบบหลักการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
1) เคร่ืองมือในการทํางานร่วมกัน (Cloud Collaboration) ได้แก่ Google Docs, Google Drawing 
และ MindMup 2.0 For Google Drive 2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Cloud Data 
Gathering) ได้แก่ Google Drive 3) เคร่ืองมือในการสร้างเน้ือหา (Cloud Content Creation) 
ได้แก่ Google Docs และ EDpuzzle 4) เครื่องมือในการนําเสนอ (Cloud Presentation) ได้แก่ 
Google Slides และ 5) เครื่องมือในการสื่อสาร (Cloud Communication) ได้แก่ Edmodo, 
Google Hangout และ Gmail (Denton, 2012; Oyelere et al, 2016; กุลชัย กุลตวนิช, 2557) 
  2.3 ออกแบบวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 1) เพ่ือพัฒนาและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

238 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาขึ้น และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  
 
  2.4 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามผลการวิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และ 3) การประเมินผล 
  2.5 ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 
0.88 และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
 3. ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ จากผลการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นําไปใช้ 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ และ 3) การประเมินผล ดังภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู 
 
 จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังน้ี 
  3.1 การเตรียมการ (Preparation) เป็นองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน
สัปดาห์แรกของการเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนย่อยดังน้ี 

การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลบัดา้นโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด ์
(Flipped Classroom Learning using Cloud Technology) 

การปฐมนิเทศ (Orientation) 

การลงทะเบียนเรียน (Registration) 

การทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 

การเตรียมการ (Preparation) 

การประเมินผล (Evaluation) 

การทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 

การวัดระดับความพึงพอใจ 

(Measurement of Satisfaction) 
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   3.1.1 การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเรียน วันเวลาเรียน วิธีการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีที่ใช้ และการประเมินผลการเรียน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
   3.1.2 การลงทะเบียนในระบบ (Registration) เป็นการแนะนําวิธีการเข้าเรียนใน
ระบบ Edmodo และ EDpuzzle เป็นระบบจัดการสื่อวีดิทัศน์ การตอบคําถามและปฏิสัมพันธ์ในสื่อ
วีดิทัศน์ การพิมพ์ข้อความส่ือสารกันในระบบ และการใช้งานคําสั่งต่างๆ ในระบบ 
   3.1.3 การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เป็นการให้ผู้เรียนทดสอบก่อนเรียนใน
ระบบ Edmodo ด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกที่พัฒนาขึ้น จํานวน 30 ข้อ 
  3.2 การจัดการเรียนรู้ (Learning) เป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบที่เป็นวัฏจักร (Cycle) หมุนเวียนกัน
อย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ 4 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดการเรียนรู้ครบท้ัง 4 องค์ประกอบ
ใน 1 หน่วยเรียน หมุนเวียนจนครบทั้ง 4 หน่วยเรียน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
   3.2.1 การกําหนดยุทธวิธีเพ่ิมพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) 
เป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ Edmodo โดยที่ผู้สอนกําหนดหัวข้อ
เร่ืองที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และกําหนดวันเวลาที่
ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาผ่านปฏิทินออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโพสต์ซักถามข้อสงสัยในระบบ 
   3.2.2 การสืบค้นเพ่ือให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) เป็น
ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาตามที่ผู้สอนกําหนดจากสื่อมัลติมีเดียที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ EDpuzzle ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้สอนสร้างวีดิทัศน์พร้อม
เสียงบรรยาย สามารถเพ่ิมคําถามให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับวีดิทัศน์ได้ สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนที่เข้ามาดูวีดิทัศน์ และรายงานผลการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับวีดิทัศน์ 
ได้อีกด้วย (Kleftodimos & Evangelidis, 2016) นอกจากน้ันผู้เรียนยังสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์
ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้เพ่ือซักถามข้อสงสัย และอภิปรายร่วมกัน 
ในประเด็นปัญหาต่างๆ 
   3.2.3 การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making) เมื่อผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองจากนอกห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนจะกลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนเพ่ือสรุปองค์ความรู้ที่
ได้รบัมา ด้วยการอภิปรายหน้าช้ันเรียน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนในช้ันเรียนโดยผู้สอนเป็นผู้แนะนํา 
   3.2.4 การสาธิตและประยุกต์ใช้  (Demonstration & Application) ผู้สอน
มอบหมายใบงาน หรือโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับเน้ือหา เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมกันแก้ปัญหาแล้ว
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน แล้วนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพ่ือนในช้ัน
เรียน จากน้ันให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวนหน่วย
เรียนละ 10 ข้อ 
  3.3 การประเมินผล (Evaluation) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกหน่วยเรียนตามข้ันตอน
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ที่ผู้สอนจัดให้แล้ว จากน้ันผู้สอนทําการประเมินผลโดยแบ่งผลการประเมินดังน้ี 
   3.3.1 การทดสอบหลังเรียน (Posttest) เป็นการให้ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนใน
ระบบ Edmodo ด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกที่พัฒนาขึ้น จํานวน 30 ข้อ 
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   3.3.2 การวัดระดับความพึงพอใจ (Measurement of Satisfaction) ให้ผู้เรียน
ทําแบบประเมินวัดระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 5 ด้าน รวม 20 หัวข้อประเมิน 
 4. ขั้นการนําไปทดลองใช้ (Implement) นํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบข้ึน  
ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน ระยะเวลาทดลองจํานวน 6 สัปดาห์ แล้วนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นกับกลุ่มทดลอง มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ แล้วสรุปผลต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้นําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู  
 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ได้นําเสนอรูปแบบ
ให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีคุณสมบัติ คือ  
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การสอนหรือการวิจัยในด้านที่เก่ียวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินความเหมาะสมในด้านองค์ประกอบของรูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความเหมาะสมสําหรับนําไปทดลองใช้ พบว่าในภาพรวมของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 
0.50) ดังในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ 

ความเหมาะสม x S.D. 
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 4.40 0.50 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.51 มากที่สุด 
ด้านความเหมาะสมสําหรับนําไปทดลองใช้ 4.67 0.49 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 4.54 0.50 มากที่สุด 
 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85  
 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 29 คน ผลคะแนนของแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.29 และ 
ผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.98 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ารูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 85/85 ซึ่งมีผลคะแนนเฉล่ีย 
ค่า E1/E2 เท่ากับ 86.29/85.98 ดังในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 

การทําแบบทดสอบ จํานวนผูเ้รียน คะแนนเต็ม x S.D. ร้อยละ 
ท้ายหน่วยเรียนที่ 1 

29 

10 8.28 1.56 82.76 
ท้ายหน่วยเรียนที่ 2 10 8.52 1.15 85.17 
ท้ายหน่วยเรียนที่ 3 10 8.86 0.88 88.62 
ท้ายหน่วยเรียนที่ 4 10 8.86 1.13 88.62 
คะแนนเฉลี่ยท้ายหน่วยเรียน (E1) 40 34.52 3.60 86.29 
หลังเรียน (E2) 30 25.79 3.26 85.98 
  
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู  
ของนักศึกษาปริญญาตรี 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผลคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 15.66  
ส่วนคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.79 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ 
  การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 

การทดสอบ n 
คะแนน
เต็ม x S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 29 30  15.66 3.83 
17.59** .00 

หลังเรียน 29 30 25.79 3.26 
**p < .05 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.60) ดังในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 1 ผลการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ 

ความพึงพอใจ x S.D. 
ด้านการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 4.38 0.63 มาก 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 4.51 0.57 มากที่สุด 
ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.64 0.61 มากที่สุด 
ด้านการวัดประเมินผล 4.50 0.60 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.68 0.57 มากที่สุด 

ภาพรวมของการวัดความพึงพอใจต่อรปูแบบ 4.54 0.60 มากที่สุด 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชา
คอมพิวเตอร์สําหรับครู ของนักศึกษาปริญญาตรี ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ และ 3) การประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 
4.54, S.D. = 0.50) ทั้งน้ีเพราะว่า รูปแบบมีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาโดย
ผสานแนวคิดในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นการบูรณาการทั้ง
กระบวนการ แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ "รู้จริง (Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
และคุณค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงให้เกิดข้ึนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่
นํามาใช้ (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556; สุพัตรา อุตมัง, 2558) ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เป็น
เครื่องมือที่ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรตามความจําเป็นได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ที่ ให้บริการฟรี โดยผู้ใช้งานไม่
จําเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคในพ้ืนฐานการทํางานน้ัน (Grace & Mell, 2011; Denton, 2012) 
ช่วยให้ผู้ที่มีความรู้ที่น้อย หรือยังไม่ถูกต้องให้ได้เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะอยู่ภาพใต้แอปพลิเคชัน ที่กําลังได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และยัง
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิงที่กําลังพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน (นาวิน              
คงรักษา และพัลลพ พิริยะสุรวงศ์, 2556) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ของ
รูปแบบได้จริงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
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 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ของนักศึกษาปริญญาตรี มีผลคะแนนเฉล่ียค่า E1/E2 เท่ากับ
86.29/85.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 ทั้งน้ีเน่ืองจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในครั้งน้ีได้นําแนวทางขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ดีโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน เน้ือหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เว็บไซต์ edmodo.com 
ในการจัดการรู้ เน่ืองจากเป็นระบบจัดการที่อเนกประสงค์ ทําหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การโพสต์ประกาศ 
การสร้างแบบสํารวจและแบบทดสอบ การโพสต์ข้อความและสนทนาโต้ตอบ เป็นต้น (Bayburtsyan, 
2016; Qingqing, 2016) ทําให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เพราะ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ผ่านระบบที่มีประสิทธิภาพที่ผู้สอนได้จัดให้มีแหล่งทรัพยากรการรู้เรียน และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านหน้าเว็บบอร์ดอีกด้วย สอดคล้องกับ ประพรรธน์  
พละชีวะ และจุลลดา จุลเสวก (2558) ได้พัฒนาการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการ
สะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ edmodo.com 
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 
พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในครั้งน้ีได้นําเทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียน 
กลับด้าน ผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวนความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งยังได้นําเว็บไซต์ 
edpuzzle.com ในการจัดการวีดิทัศน์สําหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เน่ืองจากเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือ
ผู้สอนสามารถอัปโหลดวีดิทัศน์การเรียนการสอนของตนเอง หรือเลือกลิงก์จากเว็บไซต์อ่ืน เช่น 
YouTube หรือ TeacherTube เป็นต้น โดยกําหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ทั้งยังสามารถเพิ่ม
คําถามให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับวีดิทัศน์ระหว่างศึกษา และวิเคราะห์ผลการเข้าชมวีดิทัศน์ของ
ผู้เรียนได้อีกด้วย (Kleftodimos & Evangelidi, 2016; Mu & Paparas, 2016) ในระหว่างที่ผู้เรียน
ศึกษาเน้ือหาความรู้ล่วงหน้าจากสื่อวีดิทัศน์ ผู้สอนจะคอยให้คําแนะนํา และติดตามความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ซักถามข้อสงสัยในบทเรียน ทําแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ เมื่อ
ถึงคาบเรียนในช้ันเรียนผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํากิจกรรมต่างๆ จากบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษา
มาแล้ว เพ่ือฝึกทักษะ ฝึกแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในช้ันเรียน รวมถึงการนําความรู้ไปใช้ (สุพัตรา 
อุตมัง, 2558) เป็นการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ลดเวลาเรียนในช้ันเรียนเปลี่ยนเป็นส่งเสริมผู้เรียน
เกิดทักษะทางความคิด การฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน สอดคล้องกับ 
Roehl, Reddy, and Shannon (2013) ได้ทําการวิจัยโดยจัดรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 
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พบว่าการเรียนที่หลากหลายวิธี จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเพ่ิมเส้นทางและความสําคัญในการ
เรียนได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 
 4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.60) ทั้งน้ี
เน่ืองจากห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่พลิกรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม
โดยสิ้นเชิงจากการที่ผู้สอนคุ้นเคยกับการให้ผู้เรียนต้องไปเรียนหรือฟังผู้สอนในห้องเรียน และนําเอา
การบ้านกลับไปทําที่บ้าน แต่ห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะต้องฟังคําบรรยายหรือศึกษาเนื้อหาจากสื่อ
วีดิทัศน์ที่ผู้สอนสร้างขึ้นที่บ้านหรือที่ อ่ืนๆ ที่ผู้เรียนสะดวก แล้วค่อยมาทําโจทย์หรือกิจกรรมใน
ห้องเรียนแทน (ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี และลัดดา ศิลาน้อย, 2558) เมื่อผู้เรียนเกิดสงสัยในเน้ือหาที่
ผู้สอนกําหนด ผู้เรียนสามารถใช้ฟังก์ชันการสนทนาเพื่อสอบถามประเด็นที่สงสัยจากเพ่ือนร่วมช้ัน 
และครูผู้สอนก็สามารถให้คําแนะนําต่อผู้เรียนได้ทันที ส่วนผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์
ผู้เรียนจะจดบันทึกประเด็นที่สงสัยจากน้ันจะนํามาสอบถามผู้สอนในช้ันเรียน และผู้สอนสามารถใช้
เวลาในช้ันเรียนในการตอบคําถามของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมทาง
สังคม สามารถออกแบบกระบวนการทางสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนน้ันเรียนสนุก และเกิดนิสัยรักการเรียน 
เพราะการเรียนจะไม่ใช่กิจกรรมส่วนบุคคลที่น่าเบ่ือหน่าย (วิจารณ์ พานิช, 2555) สอดคล้องกับ 
อนุศร หงษ์ขุนทด และไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2558) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านสําหรับการเรียนดนตรี พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อีกทั้งผู้ วิจัยยังได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ โดยมาก
เครื่องมือแบบคลาวด์น้ันมักถูกใช้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในการเชื่อมโยงความรู้ การสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนโดยใช้คลาวด์น้ันจะช่วยเป็นตัวเร่งให้เกิดการทํางานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ 
การสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (กุลชัย กุลตวนิช, 2557) สอดคล้องกับ 
Bora & Ahmed (2013) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้บนคลาวด์ช่วยเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากน้ัน Lin, Wen, Jou, and Wu 
(2014) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและเทคโนโลยี
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช้ 
  1.1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาน้ัน ผู้สอนควรมีการวางแผน และออกแบบ 
ศึกษาวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม สําหรับการนําเสนอเน้ือหาให้น่าสนใจ และใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการติดตามการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
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  1.2 การกําหนดเวลาในการเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียน ควรทําข้อตกลงกับผู้เรียนให้
ชัดเจน ในเรื่องของวันเวลาในการให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงเคร่ืองมือที่ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ 
  1.3 ควรมีการอธิบาย และทดสอบการใช้งานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
เรียนรู้ในขั้นปฐมนิเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้งานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการนําเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ความคิดขั้นสูง เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการนํารูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ใน
รายวิชา และกลุ่มผู้เรียนอ่ืนๆ หรือองค์กรที่มีบริบทที่ต่างออกไปจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ได้ผล
การทดลองใช้มาปรับปรุงให้รูปแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีขอบเขตการนําไปใช้ที่กว้าง
มากย่ิงขึ้น 
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ความคิดเหน็ของผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผูส้อนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษา 
ในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
บรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาม
สถานภาพ และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอน จํานวน 263 คน 
ได้มาโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านการไว้วางใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด และด้านการ
ปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จําแนกตามสถานภาพ ความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความคิดเห็นด้านการปรับปรุงโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคญั : (1) ความคิดเห็น (2) ผู้บริหารสถานศึกษา (3) ครู (4) บรรยากาศสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study (1) The opinion of school administrators and 
teachers on climate of schools in MueangMukdahan district under Mukdahan 
educational service Area Office (2) Compare the opinion of school administrators and 
teachers on climate of schools in MueangMukdahan district under Mukdahan 
educational service Area Office classified by status and size school. The instrument 
used in data collection was a five-rating scale questionnaire which showed the 
discrimination power between 0.34 and 0.93, and the reliability value was 0.92.  The 
statistics employed in data analysis were percentage, mean, standard deviation t-test  
(Independent  Samples) and F-test  (One way ANOVA) 
 The results were as follows: (1)  The opinion of school administrators and 
teachers on climate of schools in MueangMukdahan district under Mukdahan 
educational service Area Office were at the high level both in overall and individual 
aspects. (2) The opinion of school administrators and teachers on climate of schools 
in MueangMukdahan district under Mukdahan educational service Area Office 
classified by statuswere Overall not different, When classified by size of school 
Overall, no significant differences Considering each side is different. a statistically 
significant level. 01 in school improvement. 
 
Keywords : The opinion school administrators  Teacher Climate of schools 
 

บทนํา 
 สถานศึกษาถือเป็นองค์การหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การสร้างบรรยากาศในองค์การมี
ส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ การวางรูปแบบความคาดหวังของ
สมาชิกในองค์การต่อองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
รวมถึงความพึงพอใจที่จะอยู่ในองค์การ ปัจจุบันการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การ ได้ให้
ความสนใจต่อการพัฒนาบุคลากร (Man) ทักษะ (Skill) ตลอดทั้ งความรู้ (Knowledge) และ
ประสบการณ์ (Experience) การพัฒนาองค์การน้ันจะต้องพัฒนาพร้อมๆ กันทุกด้าน เป็นหมู่หรือทีม 
(Team Work) และกําหนดให้ทํางานประสานกันอย่างเป็นระบบระเบียบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
การทํางานร่วมกัน เพ่ือไปสู่จุดหมายร่วมกันและผลประโยชน์ร่วมกันในที่สุด การสร้างบรรยากาศ 
ในองค์การที่ดีและเหมาะสม จะช่วยทําให้บุคลากรภายในองค์การสามารถรวมพลังในการปฏิบัติงาน  
ทําให้งานที่ยากลําบาก สามารถประสบความสําเร็จได้ เมื่อผลการปฏิบัติงานดีขึ้นก็ส่งผลต่อองค์การให้
มีความเจริญก้าวหน้า ส่งผลต่อขวัญกําลังใจและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (พาสนา  
เดวิเลาะ. 2551 : 3) 
 ดังน้ัน สถานศึกษาจึงจัดเป็นองค์การองค์การหน่ึง ต้องให้ความสําคัญในการสร้าง
บรรยากาศในองค์การให้มีความเหมาะสม ซึ่งในองค์การหน่ึงๆ มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากร
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กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ผลของการปฏิสัมพันธ์ทําให้เกิดบรรยากาศในสถานศึกษา ซึ่ง
บรรยากาศในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา น่ันหมายความว่าถ้า
บ รรยากาศ ในสถานศึ กษ าดี บุ คลากรก็ จะป ฏิ บั ติ งาน ได้บ รรลุ ต ามจุ ดหมายที่ ต้ อ งการ  
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานสามารถเสริมสร้างความคิด คุณธรรม มีความพึงพอใจ 
ภาคภูมิและอบอุ่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาแต่ถ้าบรรยากาศในสถานศึกษาไม่ดีจะทําให้
บุคลากรในสถานศึกษาขาดขวัญกําลังใจ เบ่ือหน่าย ท้อถอยในการทํางานและไม่อยากมาสถานศึกษา 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าบรรยากาศสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาดังที่สุวรรณ์ณา  สิทธิธรรม (2553 : 18) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การมีความสําคัญต่อการ
รับรู้ของสมาชิกภายในองค์การในทุกระดับเพราะบรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรสําคัญในการมีส่วน
กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์การความสําเร็จขององค์การส่วนหน่ึงย่อมข้ึนอยู่กับ
บรรยากาศองค์การซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการทํางานอย่างย่ิงในการท่ีจะทําให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะน้ันผู้บริหารจึงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารบรรยากาศ
องค์การให้มีลักษณะที่เอ้ืออํานวยต่อความสําเร็จอันเป็นเป้าหมายหลักให้ได้น่ันเอง เช่นเดียวกับ เรวดี  
จิรารี (2556 : 24) กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรมีความสําคัญต่อการรับรู้ของสมาชิกภายในองค์กรในทุก
ระดับ เพราะบรรยากาศองค์กรเป็นตัวแปรสําคัญในการมีส่วนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนใน
องค์กร ความสําเร็จขององค์กรส่วนหน่ึงย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์กรซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการ
ทํางานอย่างย่ิงในการที่จะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะน้ันผู้บริหารจึงควรเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการบริหารบรรยากาศองค์กรให้มีลักษณะที่เอ้ืออํานวยต่อความสําเร็จอันเป็น
เป้าหมายหลักให้ได้น่ันเองและสอดคล้องกับ ทินกร คลังจินดา (2557 : 14) กล่าวว่าบรรยากาศ
สถานศึกษาเป็นสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้น
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา บรรยากาศที่ดีจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและนอกจากนั้นบรรยากาศท่ีดียังส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาเหมือนกับว่า
สถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่น้ันเป็นบ้านหลังที่สอง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา 
ปรับปรุง และสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
สร้างขวัญกําลงัใจและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน           
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผููส้อนที่มีต่อบรรยากาศ 
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนในอําเภอเมือง
มุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2558 จํานวน 825 
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 79 คน และครูผู้สอน จํานวน 746 คน 
 2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนในอําเภอเมืองมุกดาหาร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2558จํานวน 263 คน ได้มา
โดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งช้ัน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 79 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและครูผู้สอน จํานวน 184 คน 
ได้มาโดยการคํานวณตามสัดส่วน 
ตัวแปรท่ีวิจัย 
 1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 สถานภาพ จําแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูผูส้อน 
  1.2 ขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่
 2.  ตัวแปรตามได้แก่ความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จํานวน 
8 ด้านตามแนวคิดของ Fox, R. S. and others (1973 : 7-9)  ประกอบด้วยด้านการยอมรับด้านการ
ไว้วางใจ ด้านการมีขวัญกําลงัใจ  ด้านการมีโอกาสในการทํางาน  ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการและ
สังคมอย่างต่อเน่ือง  ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน  ด้านการปรับปรุงโรงเรียนและด้านการเอ้ืออาทร
ต่อกัน 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ(Check list) 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อนท่ีมีต่อบรรยากาศสถานศึกษา
ในอําเภอเมืองมุกดาหาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  Scale) ของลิเคอร์ท(Likert  
Scale)  5 ระดับ 
 2. ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
ความคิดเห็นบรรยากาศสถานศึกษา นําเนื้อหามาสร้างแบบสอบถาม 
  2.2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความ 
สอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิด นิยามศัพท์เฉพาะ ความเหมาะสมของภาษาข้อความ เมื่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเหน็ชอบแล้ว ได้นําไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
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ตามเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) ความสอดคลอ้งระหว่างข้อคําถามกับนิยาม 
ศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence) เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
  2.3 นําผลการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามและนําเสนออาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบในการดําเนินการข้ันต่อไป 
  2.4 นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 
แล้ว ไปทดลองใช้ กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนในอําเภอเมืองมุกดาหาร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จํานวน 50 คน   
  2.5 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach(บุญชม ศรสีะอาดและคณะ. 
2551:88–89) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.92 
  2.6 พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วย
แบบสอบถามส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนในอําเภอเมืองมุกดาหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือขอความร่วมมือและตอบแบบสอบถาม 
โดยผู้วิจัย และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามกลับคนืมา จํานวน 263 ฉบับ     
คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
  1.วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และร้อยละ 
  2.วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผููส้อนที่มีต่อบรรยากาศ 
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลีย่ (X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์ 
ดังน้ี 

5 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
4 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
   4.51 – 5.00  หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.50  หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผููส้อนที่มีต่อบรรยากาศ 
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โดยภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบค่าที และจําแนกตามขนาดของ 
โรงเรียนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานได้แก่ การทดสอบค่าทีโดยใช้กับตัวแปรสถานภาพ  
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวใช้กับตัวแปรกับขนาดของโรงเรียน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มต่ีอบรรยากาศสถานศึกษาใน 
อําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและ 
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านการไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการปรับปรุง 
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครผููส้อนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนท่ีมีต่อบรรยากาศสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D. แปลผล อันดับ 

1.  ด้านการยอมรับ 4.36 0.41  มาก  2 
2.  ด้านการไว้วางใจ 4.39 0.43 มาก 1 
3.  ด้านการมีขวัญกําลังใจ 4.31 0.36 มาก 4 
4.  ด้านการมีโอกาสในการทํางาน 4.34 0.35 มาก 3 
5.  ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง 4.28 0.32 มาก 6 
6.  ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน 4.26 0.32 มาก 7 
7.  ด้านการปรับปรุงโรงเรียน 4.24 0.30 มาก 8 
8.  ด้านการเอ้ืออาทรต่อกัน 4.29 0.32 มาก 5 

รวม 4.31 0.33 มาก  
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 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ีต่อ 
บรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ีต่อ 
บรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร 

 
 

ด้านท่ี 

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนท่ีมีต่อบรรยากาศ 

สถานศึกษา 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 (n = 79) 

 
ครูผู้สอน 
(n = 184) 

 
 
t 

 
 

Sig. 
  S.D.   S.D. 

1. ด้านการยอมรับ 4.35 0.38 4.37 0.43 0.26 0.81 
2. ด้านการไว้วางใจ 4.41 0.42 4.38 0.44 0.44 0.66 
3. ด้านการมีขวัญกําลังใจ 4.30 0.33 4.32 0.37 0.29 0.78 
4. ด้านการมีโอกาสในการทํางาน 4.33 0.32 4.35 0.36 0.45 0.65 
5. ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการ 

และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4.25 0.29 4.29 0.33 0.99 0.32 

6. ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน 4.23 0.29 4.27 0.33 1.05 0.29 
7. ด้านการปรับปรุงโรงเรียน 4.22 0.25 4.25 0.31 0.76 0.45 
8. ด้านการเอ้ืออาทรต่อกัน 4.27 0.30 4.30 0.33 0.86 0.39 

รวม 4.30 0.29 4.32 0.35 0.51 0.61 
 
 3.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มต่ีอบรรยากาศสถานศึกษาใน 
อําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจําแนกตามขนาด 
ของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการปรับปรุงโรงเรียน 
ตารางที่ 3 .  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาใน 
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
สถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อ 

บรรยากาศสถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
 

SS 

 
 

df 

 
 

MS 

 
 
F 

 
 

Sig. 
ด้านการยอมรับ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.11 2 0.06 0.33 0.72 
ภายในกลุ่ม 44.21 260 0.17   

รวม 44.32 262    
ด้านการไว้วางใจ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.08 2 0.04 0.22 0.80 
ภายในกลุ่ม 49.10 260 0.19   

รวม 49.18 262    
ด้านการมีขวัญกําลังใจ ระหว่างกลุ่ม 0.10 2 0.05 0.38 0.68 

ภายในกลุ่ม 33.83 260 0.13   
รวม 33.93 262    
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีต่อ 
บรรยากาศสถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
 

SS 

 
 

df 

 
 

MS 

 
 
F 

 
 

Sig. 
ด้านการมีโอกาสในการทํางาน 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.16 2 0.08 0.65 0.52 
ภายในกลุ่ม 31.48 260 0.12   

รวม 31.63 262    
ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการ 
และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ระหว่างกลุ่ม 0.08 2 0.04 0.42 0.66 
ภายในกลุ่ม 26.18 260 0.10   

รวม 26.27 262    
ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.09 2 0.04 0.43 0.65 
ภายในกลุ่ม 26.51 260 0.10   

รวม 26.60 262    
ด้านการปรับปรุงโรงเรียน 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.01 2 0.50 6.00** 0.00 
ภายในกลุ่ม 21.81 260 0.08   

รวม 22.82 262    
ด้านการเอ้ืออาทรต่อกัน ระหว่างกลุ่ม 0.11 2 0.06 0.54 0.58 

ภายในกลุ่ม 27.35 260 0.11   
รวม 27.46 262    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.00 2 0.00 0.02 1.00 
ภายในกลุ่ม 28.62 260 0.11   

รวม 28.62 262    
** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ีต่อบรรยากาศสถานศึกษาใน 
อําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมและราย 
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านการไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการปรับปรุง 
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสดุ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนที่มีต่อบรรยากาศ 
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และ 
ขนาดใหญ่มีความคิดเห็นด้านการปรับปรุงโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มต่ีอบรรยากาศสถานศึกษาใน 
อําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในอําเภอเมืองมุกดาหาร  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีความเข้าใจ ตระหนัก และให้ความสําคัญ
ต่อการจัดบรรยากาศในสถานศึกษา เพราะถ้าสถานศึกษาใดมีการบริหารจัดการบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ ดี ก็จะส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียนน่าอยู่ และจะส่งผลให้งานสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพตามปรารถนา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงให้การยอมรับซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถได้แสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน และโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนเกิดความ
ไว้วางใจ มีความเช่ือมั่น ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพ่ือนครูมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเก้ือกูลและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผล
ให้บุคลากรมีการผนึกกําลังในการทํางาน รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน อยากปฏิบัติงานใน
โรงเรียนแห่งน้ี และพยายามหาโอกาสที่จะนําความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
การร่วมกันปฏิบัติงานให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดความเห็นในการตัดสินปัญหาที่สําคัญต่าง ๆ 
ของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นทีมของโรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้ทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านสังคม และได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง ส่งผล
ต่อการมีขวัญกําลังใจ และทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ พร้อมปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนท่ีมีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร คลัง
จินดา (2557 : 134-141)  ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจัยพบว่าระดับบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี  จิรารี (2556 : 77) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตระยอง 1 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตระยอง 1     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามสถานภาพ  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการกับบรรยากาศของสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเข้าใจดีว่าบรรยากาศสถานศึกษา เป็นตัวแปรสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมหลายๆ ด้านของบุคลากรในสถานศึกษา และสามารถใช้ศึกษาถึงผลกระทบ
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ทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลในสถานศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง ถ้าบรรยากาศในสถานศึกษาดี
บุคลากรก็จะปฏิบัติงานได้บรรลุตามจุดหมายท่ีต้องการ บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
สามารถเสริมสร้างความคิด คุณธรรม มีความพึงพอใจ ภาคภูมิและอบอุ่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สถานศึกษา แต่ถ้าบรรยากาศในสถานศึกษาไม่ดีจะทําให้บุคลากรในสถานศึกษาขาดขวัญกําลังใจ เบ่ือ
หน่าย ท้อถอยในการทํางานและไม่อยากมาสถานศึกษา ดังน้ันจะเห็นได้ว่าบรรยากาศสถานศึกษามี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาดังที่ เรวดี  จิรารี (2556 : 24) กล่าวว่า
บรรยากาศองค์กรมีความสําคัญต่อการรับรู้ของสมาชิกภายในองค์กรในทุกระดับ เพราะบรรยากาศ
องค์กรเป็นตัวแปรสําคัญในการมีส่วนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์กร ความสําเร็จของ
องค์กรส่วนหน่ึงย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์กรซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการทํางานอย่างย่ิงในการที่
จะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะน้ันผู้บริหารจึงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
บริหารบรรยากาศองค์กรให้มีลักษณะที่เอ้ืออํานวยต่อความสําเร็จอันเป็นเป้าหมายหลักให้ได้น่ันเอง 
เช่นเดียวกับทินกร คลังจินดา (2557 : 14) กล่าวว่าบรรยากาศสถานศึกษาเป็นสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา บรรยากาศที่ดีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและนอกจากน้ันบรรยากาศที่ดียังส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจและอยากร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาเหมือนกับว่าสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่น้ัน
เป็นบ้านหลังที่สองด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุธิดา  คนขยัน (2556 : 72-73)  ได้ศึกษาบรรยากาศสถานศึกษา ในอําเภอ
นิคมคําสร้อย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศ
สถานศึกษา ในอําเภอนิคมคําสร้อย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร จําแนกตาม
สถานภาพ ระหว่างครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกันทั้งน้ีเน่ืองมาจากในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนทั้งสามขนาด ได้มีการนําเอาเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายๆ วิธีการมาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน เช่น การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารโดย
การกระจายอํานาจในการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกฝ่าย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน ดังน้ัน การท่ีจะให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่สําคัญในการที่จะสร้างแรงจูงใจ และขวัญ
กําลังใจท่ีดีในการทํางานของบุคลากรเหล่าน้ัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับ
บรรยากาศของโรงเรียนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหารมีความเชื่อว่า ถ้าบริหารจัดการกับบรรยากาศ
ของสถานศึกษาได้เกิดผลท่ีดีแล้ว จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ดังที่ Hay Croup 
Research (2005 : 3)  กล่าวว่า องค์การที่ประสบความสําเร็จย่อมมาจากการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรและเหตุผลสําคัญในการทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ คือ
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การจัดบรรยากาศสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มากที่สุด เช่นเดียวกับ วรพจน์  
บดสันเทียะ (2551 : 45) กล่าวว่า บรรยากาศสถานศึกษาจะมีอิทธิพลต่อบุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ บรรยากาศสถานศึกษาที่ดีจะทํา
ให้ครู นักเรียนและบุคลากรอ่ืนๆ มีความพึงพอใจ อบอุ่น และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษาและทําให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ตรงกันข้ามกับบรรยากาศ
ที่ไม่ดีจะทําให้บุคลากรเบ่ือหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ไม่อยากมาโรงเรียนและจะทําให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ ฤทธิแผลง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดอําเภอพญาเม็งราย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงรายเขต 4 ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนอําเภอพญาเม็งราย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ของโรงเรียนขนาด
ใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมและรายข้อพบว่าไม่แตกต่างกันที่นัยสําคัญ
ทางสถิติในระดับ .05 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญม่ี
ความคิดเห็นด้านการปรับปรุงโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มคีวามพร้อมหลายๆ ด้าน เช่น ด้านบุคลากร การบริหารจัดการ 
ด้านความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความพร้อมในด้านงบประมาณ เน่ืองจาก
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่น้ันมีจํานวนนักเรียนจํานวนมาก ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จึงมีจํานวนมากด้วย อีกทั้งยังมีเงินนอกงบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนๆ สนับสนุนด้านงบประมาณ 
ส่งผลให้โรงเรียนทั้งสองขนาดมีงบประมาณมากพอที่จะดําเนินการบริหารจัดการในด้านการปรับปรุง
โรงเรียน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ยังพบว่ายังมีปัญหาในการดําเนินงานของโรงเรียน เน่ืองมาจากยัง
ขาดปัจจัยหลายอย่างที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2554 : 2) ได้กล่าวว่าปัจจุบันประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และการคมนาคมมี
ความสะดวก ดังน้ันจึงทําให้ประชากรในวัยเรียนเข้าศึกษาในเขตเมืองมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้มีโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ิมจํานวนมากข้ึน   ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน  นักเรียนต่อห้องเรียนตํ่า
กว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ นอกจากน้ี โรงเรียนยังขาด
แคลนวัสดุ อุปกรณ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ
โรงเรียนซึ่งมีบริบทที่ต่างไปจากโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ  ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่า
พอใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญม่ีความคิดเห็น
ด้านการปรับปรุงโรงเรียนในระดับมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กดังที่ วรพจน์  บด
สันเทียะ (2551 : 54) กล่าวว่าปรับปรุงโรงเรียน เป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ในการปรับปรุง โรงเรียนควรจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและไม่ควรก่อให้เกิดความขัดแย้งในโรงเรียน 
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การศึกษาค้นคว้า 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน สําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยาจํานวน 2,542 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอนจํานวนตัวอย่างเท่ากับ 441 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานโดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 
.81 มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .20 - .67  2) แบบประเมิน
ทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานโดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินเท่ากับ  .88 และ 3) 
แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานโดยมีค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .81 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์อิทธิพล
เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
อิทธิพลทางตรง (.97) ต่อด้านผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลรวม (.44) ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 ขณะที่
องค์ประกอบด้านผู้สอนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและด้าน
ผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และองค์ประกอบด้านผู้เรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ข้อค้นพบการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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ABSTRACT 
The study basic computer course’s achievement causal factors of Sri 

Ayutthaya Rajabhat Group’s undergraduate students had the objective for study the 
basic computer course’s achievement causal factors of Sri Ayutthaya Rajabhat 
University Group’s undergraduate students. The population was the 2,542 of 
undergraduate students in faculty of education from Rajabhat Sri Ayutthaya Rajabhat 
University Group. The sample was 441 students who were selected by multi-stage 
random sampling. The instruments of this study were; 1) the basic computer course 
achievement test which had the reliability at .81, the item difficulty index ranged 
between .20 –  .80, the item discrimination index ranged between .20 –  .67, 2) the 
basic computer course performance   test which had the reliability at .88, and 3) the 
basic computer courses’ achievement causal factors questionnaire which had the 
reliability at .81.  The data was analyzed by using LISREL for path analysis. The result 
found that; the instruction process factor had statistical significant direct effected 
(.97) the basic computer course achievement at level .05, and statistical significant 
total effected (.44) to the achievement of basic computer course at level .05, but the 
instructor factor had direct affected to the achievement and the learners without 
statistically significant. The learner factor had direct affected to the basic computer 
course achievement without statistically significant. This study discovered that the 
instruction factor had statistical significant total affected to the achievement factor 
and direct affected to the learner factor at level .05. 
 
Keywords: Causal factors, Achievement, Basic Computer Course, 

 
บทนํา 

การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาสังคมภายใต้การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
และอีกปัจจัยหน่ึงที่มีสําคัญไม่น้อยกว่าการศึกษานั้นก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology: ICT) ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ได้อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูล
และข่าวสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกทําให้ข้อจํากัดทางด้านสภาพภูมิศาสตร์และด้านเวลาหมดไป 
ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จํานวนมากและสามารถวิเคราะห์
คํานวณผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติอย่างแม่นยําตลอดจนสามารถเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายกลายเป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่กว้างขวาง และรู้เท่าทันเหตุการณ์ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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เป็นที่สนใจของสังคมในปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลก” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556:21) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership 
for 21st Century Skills:P21) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทําการวิจัยและศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจนได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ที่สนองตอบสังคมในปัจจุบันและในอนาคตของศตวรรษ 21 
ว่าการเรียนรู้ที่จะประสบผลสําเร็จได้น้ันผู้เรียนที่เรียนจบออกไปจากสถาบันการศึกษาต้องมีทักษะ 
ที่จําเป็น  3 ด้านคือ  1) ทักษะชีวิตและอาชีพ  (Life and Career Skills) 2) ทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม (Learning and innovation Skills) 3) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี 
(Information Media and Technology Skills) 

การให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ประเทศอื่นๆ เช่นประเทศ
จีนและประเทศเกาหลีใต้โดยวิทยากร เชียงกูล (2553:98-103) อธิบายเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกับการศึกษาของประเทศจีนว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดทําแผนปฏิบัติการเสริม
พลังการศึกษาเพื่อสู่ศตวรรษที่ 21 (Action Scheme for Invigoration Education Towards the 
21st Century) เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างประเทศโดยเน้นการศึกษา 
ด้านทักษะการทํางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูในประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีและการศึกษาที่หลากหลาย 
เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนประเทศเกาหลีใต้ 
วิทยากร เชียงกูล (2553:40-45) อธิบายเร่ืองของเทคโนโลยีกับการศึกษาว่าประเทศเกาหลีใต้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการพัฒนาอุดมศึกษาและระบบการศึกษา 
เช่น จัดต้ังระบบสารสนเทศทางการศึกษาและระบบประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกโปรแกรม
การศึกษาและมองเห็นภาพรวมของการศึกษาที่ตนเองจะต้องเข้าไปเก่ียวข้องตลอดจนบุคคลทุกคน
สามารถหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่ อ ส าร  (Information and Communication Technology:ICT) โดย พิ จารณ าจาก
บทบัญญัติของกฎหมายแนวนโยบายของรัฐ เช่น ข้อความในราชกิจจานุเบกษา (2542:18-19) 
อธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาว่ามาตร 65 
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาตรา 66 
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับจาตุรนต์ฉายแสง (2556:6) อธิบายการศึกษากับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารว่ารัฐมีนโยบายเร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนา
เน้ือหาสาระพัฒนาครูและการวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐานรวมทั้งเพ่ือเป็นเครื่องมือ ให้เกิดระบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอธิบายมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศว่ากําหนดให้การใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของ
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF:HEd) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552:1,6) และสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาของชาติสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอธิบายแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 - 2559 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีการกําหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556:21) 

จากความต้องการของสังคม กฎหมาย นโยบายรัฐที่กล่าวมาน้ันสถาบันทางการศึกษา 
ได้พยายามส่งเสริม การจัดให้มีการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้ังแต่การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเพิ่มเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันเพ่ือเป็นหน่ึงในหนทางของการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสอดคล้องกับนโยบายรัฐข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาเพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถตอบสนอง 
หรือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามบริบททางสังคมอย่างเป็นระบบต่อไป โดยผู้วิจัย
มุ่งเน้นที่จะศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ เน่ืองจากนิสิตนักศึกษากลุ่มน้ีเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอันมีหน้าที่และ
เก่ียวข้องกับการอบรมส่ังสอนเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
น้ันเป็นการนําเอาแนวคิดของ Bloom (1956) ที่เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom's Taxonomy) โดย
จําแนกจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนควรกําหนดให้ผู้เรียนได้รับในการเรียนแต่ละครั้งภายหลังเสร็จ
สิ้นการสอนมี 3 ด้านคือ 1) ด้านสติปัญญาความรู้ (Cognitive Domain) 2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก
และจิตใจ (Affective Domain) และ 3) ด้านทักษะร่างกาย (Psycho-motor Domain) ซึ่งผู้วิจัย
นํามาเป็นปัจจัยด้านผลสัมฤทธ์ิกล่าวคือมี 3 ด้านคือ 1) ด้านสติปัญญาความรู้ (Cognitive Domain) 
2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจ (Affective Domain) และ 3) ด้านทักษะร่างกาย (Psycho-
motor Domain) ในขณะที่การเรียนการสอนต้องพิจารณาบริบทของสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง          
ซึ่ง Bronfenbrenner (1997: 515-530) ซึ่งเป็นผู้สร้างทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) กล่าว
ว่าการเรียนการสอนในระดับห้องเรียน (micro) ควรประกอบด้วย 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) การจัดการ
เรียนการสอน และ 4) สภาพแวดล้อม ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้ตกตํ่า หรือสูงขึ้นได้ เช่น ความถนัดในการสอนของผู้สอน หรือความสนใจเรียนของผู้เรียน หรือ
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสมาธิ หรือมีเสียงรบกวนที่มากเกินไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยาจํานวน 2,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา: 2555) สําหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอนจํานวนตัวอย่าง
เท่ากับ 441 คน ทั้งน้ีขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในโมเดลลิสเรล
เป็น 20 เท่าของพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าตามสูตรของแฮร์ (Hair; et al. 2005) ในการวิจัย
ครั้งน้ีตัวแปรที่ต้องการศึกษามี 20 ตัวแปร ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ หากตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนนมี
จํานวน 40 ข้อคําถามโดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .81 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 
.20 - .80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .20 - .67 2) แบบประเมินทักษะวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับมีจํานวน 66 ข้อคําถามโดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
เท่ากับ .88 และ 3) แบบประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเป็นแบบประเมิน
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 5 ระดับมีจํานวน 5 ข้อคําถามโดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .81 โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ตัวแปรแฝงของปัจจัยด้าน
ผู้เรียน (LEA) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต ความรู้พ้ืนฐานเดิม (GPA) ความสนใจ (INT) เจตคติต่อวิชา
เรียน (ATT) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อวิชาเรียน (ACH) 2) ตัวแปรแฝงของปัจจัยด้านผู้สอน (INS) 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตความรู้ความสามารถ (WIS) ทักษะการสอน (TEA) บุคลิกภาพ (PER) การ
เสริมแรง (REI) และการแจ้งผลย้อนกลับและแก้ไข (FEE) 3) ตัวแปรแฝงของปัจจัยด้านกระบวนการ
เรียนการสอน (PRO) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตจุดประสงค์การเรียนรู้ (PUR) เน้ือหา (MAT) 
กิจกรรมการเรียนการสอน (ACT) สื่อการเรียนการสอน (MED) และวัดและประเมินผล (MEA) และ 
4) ตัวแปรแฝงของปัจจัย  ด้านผลสัมฤทธ์ิ (SUC) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ 
(COG) และผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ (PSY) 

ทั้งน้ีผู้วิจัยนําแบบสอบถามท้ัง 3 ส่วนข้างต้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบลักษณะการใช้
คําถาม ภาษา ความสอดคล้องเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องของ
คําถามกับจุดมุ่งหมายหรือเน้ือหาที่มุ่งวัดหรือค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากน้ันนําแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนไปดําเนินทดลอง (Try out) สําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) โดยผลการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยทําการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานด้วยแบบ Kuder Richardson สูตร KR-20 ทั้งฉบับได้ความเช่ือมั่น (Reliability) 
เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียน
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วิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .81 และ
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบประเมินทักษะวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของ Cronbach โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .88 สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกต (n=441) 

ลําดับ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ปัจจัยด้านผู้เรียน (LEA)     
1.1    ความรู้พ้ืนฐานเดิม (GPA)  3.38 0.78 ปานกลาง 
1.2    ความสนใจ (INT) 3.64 0.76 มาก 
1.3    เจตคติต่อวิชาเรียน (ATT)  3.77 0.73 มาก 
1.4    แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อวิชาเรียน (ACH) 3.87 0.73 มาก 

2 ปัจจัยด้านผู้สอน (INS)     
2.1    ความรู้ความสามารถ (WIS)  3.66 0.70 มาก 
2.2    ทักษะการสอน (TEA)  3.75 0.72 มาก 
2.3    บุคลิกภาพ (PER)  3.97 0.72 มาก 
2.4    การเสริมแรง (REI)  3.73 0.75 มาก 
2.5    การแจ้งผลย้อนกลับและแก้ไข (FEE) 3.62 0.78 มาก 

3 ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO)  3.75 0.69 มาก 
3.1    จุดประสงค์การเรียนรู้ (PUR)  3.80 0.75 มาก 
3.2    เน้ือหา (MAT)  3.79 0.73 มาก 
3.3    กิจกรรมการเรียนการสอน (ACT)  3.80 0.75 มาก 
3.4    สื่อการเรียนการสอน (MED)  3.72 0.79 มาก 
3.5    วัดและประเมินผล (MEA) 3.75 0.69 มาก 

4 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ (SUC)     
4.1    ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ (COG)  3.32 0.91 ปานกลาง 
4.2    ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ (PSY) 3.38 0.78 ปานกลาง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกต ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรว่าอยู่ในระดับใด รายละเอียดดังน้ี  
ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่อวิชา

เรียน เจตคติต่อวิชาเรียน และความสนใจต่อวิชาเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87, 3.77 และ 3.64 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก และความรู้พ้ืนฐานเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านผู้สอน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตบุคลิกภาพ ทักษะการสอน       
การเสริมแรง ความรู้ความสามารถ และการแจ้งผลย้อนกลับและแก้ไข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97, 3.75, 
3.73, 3.66 และ 3.62 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกต
เน้ือหา สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ และวัดและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.80, 3.79, 3.75 และ 3.72 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านผลสัมฤทธ์ิ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงสังเกตผลสัมฤทธ์ิด้าน
ทักษะ และผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และ 3.32 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง  

ลําดับต่อไปผู้วิจัยนําข้อมูลเชิงประจักษ์ตามข้างต้นมาทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานที่
ผู้ วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้การวิเคราะห์ อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) 
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลการวิจัยก่อนปรับโมเดลการวิจัย 

 
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุและตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการ

วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย (ตารางที่ 2) พบว่า ค่าดัชนีต่าง ๆ ในการทดสอบ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในทุกดัชนี แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
2/DF 

GFI 
AGFI 

RMSEA 
CFI 

SRMR 
CN 

< 2 
> .90 
> .90 
< .05 
> .90 
< .05 
> 200 

3.19 
.91 
.88 
.07 
.98 
.04 
172 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลการวิจัยหลังปรับโมเดลการวิจัย 

 
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลัง

ปรับโมเดลการวิจัย (ตารางที่ 3) พบว่า ค่าดัชนีต่าง ๆ ในการทดสอบผ่านเกณฑ์การพิจารณาในทุก
ดัชนี น้ันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับรูปแบบโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
2/DF 

GFI 
AGFI 

RMSEA 
CFI 

SRMR 
CN 

< 2 
> .90 
> .90 
< .05 
> .90 
< .05 
> 200 

1.81 
.95 
.93 
.04 
.99 
.03 
297 

ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 
ผ่านเกณฑ์ 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา 

            ตัวแปรผล ผลสัมฤทธิ ์
(SUC) 

องค์ประกอบด้านผู้สอน 
(INS) 

องค์ประกอบด้าน
ผู้เรียน (LEA) 

ตัวแปรเหต ุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
องค์ประกอบด้าน
กระบวนการเรียน
การสอน (PRO) 

.44* 1.36 -.92 .97* - .97* .53 .82 -.29 

องค์ประกอบด้าน
ผู้สอน (INS) 

1.65 .68 .97 - - - .85 - .85 

องค์ประกอบด้าน
ผู้เรียน (LEA) 

.79 - .79 - - - - - - 

ค่าสถิติ   = 163.44    DF = 90    p = .00    GFI = .95   AGFI = .93   RMSEA = .04 
R2 .22 .91 .74 

 

หมายเหตุ  * มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   TE ผลรวมอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน (Total effect) 
   IE อิทธิพลทางอ้อมในรูปคะแนนมาตรฐาน (Indirect effect) 
   DE อิทธิพลทางตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน (Direct effect) 
 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา (ตารางที่ 4) ผู้วิจัยเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Model) โดยเป็นการอธิบาย
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ (ปัจจัยแฝง) ตามเส้นทางโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงสามารถแยกออกเป็น 3 สมการหลัก 
ดังน้ี 
 1. SUC = [-.92*Pro]+[.97*INS]+[.79*LEA]  R2 = .22 
 ปัจจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (SUC) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) 
ต่อองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน 
(PRO) มีอิทธิพลทางลบโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -.92 องค์ประกอบด้านผู้สอน (INS)        
มีอิทธิพลทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .97 และองค์ประกอบด้านผู้เรียน (LEA)          
มีอิทธิพลทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .79 โดยองค์ประกอบทั้งหมดมีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีองค์ประกอบ
ทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรผันของปัจจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับร้อยละ 22           
(R2 = .22) 
 แต่ทั้งน้ีผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO) มีอิทธิพล
รวม (TE) ทางบวกต่อองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .44 
 2. INS = [.97*Pro]     R2 = .91 
 ปัจจัยด้านผู้สอน (INS) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อองค์ประกอบด้าน
ผู้สอน ได้แก่ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO) มีอิทธิพลทางบวกโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .97 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอธิบายความแปรผันของ
ปัจจัยด้านผู้สอนเท่ากับร้อยละ 91 (R2 = .91) 
 3. LEA  = [-.29*Pro]+[.85*INS]   R2 = .74 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน (LEA) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อองค์ประกอบ
ด้านผู้เรียน ได้แก่ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO) มีอิทธิพลทางลบโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -.29 และองค์ประกอบด้านผู้สอน (INS) มีอิทธิพลทางบวกโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .85 โดยองค์ประกอบทั้งหมดมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีองค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรผันของปัจจัยด้าน
ผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 74 (R2 = .74) 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา พบว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการ
เรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ทั้งน้ีมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่องค์ประกอบด้านผู้สอนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและองค์ประกอบ
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ด้านผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และองค์ประกอบด้านผู้เรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
อย่างไม่มี นัยสําคัญทางสถิติ ข้อค้นพบของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีอิทธิพล
ทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
ผลจากแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์พบว่า เมื่อพิจารณาลําดับตาม 
ค่าสัมประสิทธ์ิตามเส้นทางในการศึกษานี้ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวม 
(TE) ทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ .44 สอดคล้องกับผลการศึกษาของรวมพร มินานนท์ (2556) ที่พบว่า การที่ผู้สอนมี
ลําดับขั้นตอนการสอนในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยเชิงบวกที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Ying –Shao Hsu and all (2007) ที่พบว่า กระบวนการ
เรียนการสอน (Instruction) เป็นปัจจัยที่บ่งช้ีเดียวที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จ
เกี่ยวกับการสอนของครูในห้องเรียน ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยที่
สําคัญสําหรับการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
เช่ือมโยง และอํานวยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถมองภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แต่ทั้งน้ีองค์ประกอบด้านครูมีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม และโดยรวม (TE) ใน
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลทั้งหมดอยู่ในเชิงบวก (.97 , .68 และ 1.65) แสดงให้เห็นว่าครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอาจเน่ืองจากครูเป็นผู้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หากมีความรู้ความเข้าใจก็จะทําให้
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีได้ จึงทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของชนกนาถ สมีน้อยและคณะ 
(2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า พฤติกรรมการสอนของครูเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สไตล์ และดอร์ซี (Stile and Dorsey อ้างถึงใน Flaherty 1965) พบว่าเมื่อครูสร้าง
บรรยากาศและสถานการณ์ในการเรียนให้เด็กทุกคนได้มีการร่วมกันในการวางแผนและตัดสินใจ
เก่ียวกับการเรียน เด็กจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ส่งผลให้เด็กมีแรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียน 

นอกจากน้ันองค์ประกอบด้านนักเรียนมีอิทธิพลทางตรง (DE) และรวม (TE) ใน
เชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล (.79) ในเชิงบวกทั้งสองค่า น้ันแสดงว่าการที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลักษณะ
ใดส่วนหน่ึงน้ันขึ้นอยู่กับการตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจเป็นสําคัญ 
ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเชิงบวก          
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) ที่พบว่าปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ    
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อดิศักด์ิ พงษ์พูลผลศักด์ิ และคณะ (2544) ที่พบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียน การปรับตัวของนักเรียน
กับเพ่ือน ความสนใจในวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ และทักษะพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ล้วนส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุน ชูหลิว
(Chun-Chu Liu, 2016) พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงที่สําคัญที่สุดต่อทัศนคติทางการเรียน 

2) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์พบว่า องค์ประกอบด้าน
กระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรง (DE) ในเชิงบวกต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .97 กล่าวได้ว่า ครูเป็นผู้บูรณาการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หากมีความรู้ความเข้าใจก็จะทําให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีได้ จึงทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างมีนัยสําคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2549:47-62) ที่ศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการสอนของครูอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสิริพงศ์ นวสกุลธนนนท์ (2549:61-64) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
ครูต่อโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพ้ืนที่พัฒนา
ชายฝ่ังทะเลตะวันออกพบว่าระดับความรู้สึกของครูต่อลักษณะงานและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปในทางบวก กล่าวคือหากครูมีความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนและมีความสัมพันธ์อันดี จะทําให้ตัวนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จึงส่งผลทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้าน
นักเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนรวมในชั้นเรียนปกติสอดคล้องกับการศึกษา
ของศุภชัย สว่างภพ (2555:293-304) ที่พบว่าปัจจัยด้านครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูและสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู 

3) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์พบว่า เมื่อพิจารณาลําดับตาม
ค่าสัมประสิทธ์ิตามเส้นทางในการศึกษาน้ี องค์ประกอบด้านผู้สอนมีอิทธิพลทางตรง (DE) ในเชิงบวก
สูงสุดต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ .85 กล่าวคือ ครูหรือผู้สอนย่อมมีหน้าที่หลักในการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้
อยากเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนการสอน และสามารถควบคุมกระบวนการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ันองค์ประกอบด้านผู้สอนจึงส่งผลทําให้องค์ประกอบ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
สังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (1986) เช่ือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็น
การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) 
สําหรับตัวแบบไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่าน้ัน แต่อาจจะเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบ
ที่เห็นในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะเป็นรูปภาพ การ์ตูน หนังสือ นอกจากน้ี 
คําบอกเล่าด้วยคําพูดหรือข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้ 
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แต่ทั้งน้ีพบว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรง (DE) ทางอ้อม 
(IE) และโดยรวม (TE) ในเชิงบวกต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางอ้อมและโดยรวมอยู่ในเชิงบวกทั้งสองค่า แต่ทั้งน้ีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลทางตรงกลับในเชิงลบ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากตัวแปรเหตุมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนมากกว่า
ความสั ม พั น ธ์กั บ ตั วแป รผล  ด้ วย เห ตุ น้ี จึ งอ าจ เป็ นส าเห ตุ ให้ เกิ ดก ารรวม เส้ น ตรงพ หุ 
(Multicollinearity) ซึ่งส่งผลให้มีแนวโน้มของการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิน้อยกว่าความเป็นจริง 
และเป็นไปในทิศทางลบ แสดงว่าหากกระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นที่น่าสนใจหรือเบ่ือหน่าย
อาจจะทําให้นักเรียนไม่มีความสนใจในการเรียนและกระบวนการเรียนการสอนจะเกิดข้ึนเองมิได้หาก
ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูหรือผู้สอนอันมีหน้าที่หลักในการสร้างบรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน ทั้งน้ีผลการศึกษามีความ
สอดคล้องแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับการศึกษาของเอกพัฒน์ เฮืองใสส่อง และเชาว์ อินใย (2559) ที่
พบว่าบรรยากาศในช้ันเรียนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมในทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยมีอิทธิพลทางอ้อม 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรียนส่งผ่านเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เส้นทางท่ี 2 บรรยากาศในชั้นเรียนส่งผ่านเจตคติต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบรรยากาศในช้ันเรียนมีสภาพห้องเรียน
ที่ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบร้อย และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน อีกทั้งการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนท่องจําจากตําราเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ขาดความผูกพันฉันท์มิตรระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนเอง จึงทําให้การ
เรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าลง  

เมื่อพิจารณาเรียงลําดับค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา แต่ทั้งน้ีไม่พบ
อิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แต่ทั้งน้ีองค์ประกอบด้านครูกลับมีอิทธิพลทั้งทางตรง 
ทางอ้อม และโดยรวม (TE) ในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 น้ันแสดงให้เห็นว่าครูเป็นผู้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หากมีความรู้ความเข้าใจ
ก็จะทําให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีได้ และอาจกล่าวได้
ว่ากระบวนการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงสําหรับครูเพ่ือใช้เป็นแนวทางที่สําคัญที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หลักสูตร หรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเอง ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากครูเป็นผู้ที่มีภาระและหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตลอดจนคอยอบรม 
สอนสั่งนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่ง มีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้านสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน ดังน้ันรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงควรศึกษา
เก่ียวกับศักยภาพและบริบทของครูที่ทําการสอนนักเรียนเป็นสําคัญ  ตลอดจนการแสวงหา
กระบวนการและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน บริบท
ของสถานศึกษาและสังคมก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

        การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  Google Apps for 
Education เรื่อง ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
และ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ห้องเรียนละ 39 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  Google Apps for Education 
เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน              
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27- 0.73 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.47 และค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79  
        ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Google Apps for Education และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับ Google Classroom  
        ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Google Apps for Education 
มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีและด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.57 
ประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 80/80 E1/E2 = 83.08/82.82  2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Google Apps for 
Education สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  โดยนักเรียน
สนใจต่อบทเรียนมีแนวโน้มที่ดี 
 
คําสําคญั: บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 

ประสิทธิภาพของบทเรียน  
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to develop Web-Based Instruction by 
Google Apps for Education on Array and String Variables for Mattayomsuksa 5 
students to have efficiency and to compare students’ learning achievement. The 
populations used in this research were students from class 5/2 and 5/3 rooms with a 
total of 39 students during the second semester of Academic year 2015 of 
Bangmunnakphoomiwitthayakhom School. The instruments used in this research 
were the Web-Based Instruction by Google Apps for Education on Array and String 
Variables for Mattayomsuksa 5 students, the evaluation of content quality and 
material quality. And test enhanced students’ learning achievement. Statistical 
analyses used in this research were the exam is a multiple-choice, the difficulty 
between 0.27 to 0.73 differentiate between 0.20 to 0.47, and the reliability of 0.79. 
  The researcher developed Web-Based Instruction by Google Apps for 
Education and provided learning activities with Google Classroom.     
  The results of the study were as follows: 1) The content quality and 
material quality of Web-Based Instruction which met the average level 4.30, 4.57 
were “good” and “very good”. The efficiency of the Web-Based Instruction by 
Google Apps for Education was the same as the target criteria 80/80 which had the 
equality E1/E2=83.08/82.82.  2) The test enhanced students’ learning achievement to 
be higher than regular lessons with significant statistic (p < 0.05). The students paid 
good attention to Web-Based Instruction by Google Apps for Education with a good 
tendency.  
 
Keywords: Web-Based Instruction, Array and String Variables, learning achievement, 

content quality and material quality 
 

บทนํา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต รวมไปถึงการเรียนรู้ 
ด้วยตนเองตามแนวทางการยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา 
มีการนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างบทเรียนบนเครือข่าย (Web-Base Course) เพ่ือ
ตอนสนองกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ซึ่งเน้นให้คนฉลาด รู้จักคิด รู้จัก
ความจริงของสภาพแวดล้อมและสังคม ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาเพื่อการเรียนรู้พัฒนาการงาน และคุณภาพชีวิตของตนเอง 
(สรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2544)  ซึ่ง Google Apps for Education ใช้จัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียน
สามารถสืบค้นข้อมูล สามารถติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ช่วยให้มี
ปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น (พนิดา หนูทวี, 2556)  ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญ
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ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับสาระสําคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
        ผู้ วิจัยได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยทําการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จาก
รายงานการประเมิน จุดที่ควรพัฒนา คือ สถานศึกษาควรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2554)  โดยจุดที่ควร
พัฒนาสอดคล้องต่อเน้ือหาวิชาในเรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริงซึ่งมีความยากและซับซ้อน การเรียน
การสอนแบบบรรยาย เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย ถ้านักเรียน
ไม่สามารถกลับไปเรียนรู้และทบทวนเนื้อหา พูดคุยซักถามปัญหากับครูผู้สอนได้นอกเหนือจากใน
ช่ัวโมงเรียน ซึ่งถือได้ว่าขัดแย้งกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ต้องการเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และทางโรงเรียนได้รับสนับสนุนการเรียนการสอนจากบริษัท Google เข้าร่วมโครงการ 
Google Apps for Education ด้านแอปพลิเคช่ันเพ่ือการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โดเมนเนม
ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
      ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยใช้ Google Apps for 
Education ในรายวิชาที่ตนเองสอน เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจะทํา
ให้นักเรียนติดตามงาน ตรวจสอบการส่งงานได้ตลอดเวลาและติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนได้ทันท่วงที 
เช่น เขียนอีเมลแจ้งถึงนักเรียน หรืออนุญาตให้นักเรียนทํางานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสาร
เดียวกันผ่านทาง google docs และสามารถจัดการช้ันเรียนจําลองโดยผ่าน Google Classroom 
 Google Apps for Education จึงมีความเหมาะสมอย่างย่ิงที่จะนํามาใช้ช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ทําให้การเรียนการสอนไม่ได้จํากัดเฉพาะในห้องเรียน แต่เป็นการช่วยให้
นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อย่างแท้จริงตรง
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  Google Apps for Education เร่ือง 
ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่ม
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education กับกลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีปกติ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียน ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google 
Apps for Education  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
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วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียน ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของมนต์ชัย เทียนทอง (2545) มาใช้ในการพัฒนา
บทเรียน แบ่งเป็น การออกแบบบทเรียน, การสร้างบทเรียน และ การตรวจสอบและประเมินผล
บทเรียน  การหาคุณภาพของบทเรียน ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ ไพโรจน์  ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติ
โกมล และเสกสรร แย้มพินิจ (2554) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการหาคุณภาพใน 2 ด้าน คือ ด้านสื่อ
และด้านเนื้อหาบนหน้าจอ การหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผู้วิจัยได้นํา แนวคิดของชัยยงค์  พรหม
วงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐและสุดา สินสกุล (2520) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด โดยมี ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
       ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหา กําหนดวัตถุประสงค์บทเรียน วิเคราะห์เน้ือหา
และกิจกรรม ดําเนินการสร้างบทเรียน เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านสื่อด้านละ 3 ท่าน 
เพ่ือประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นนําบทเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน, 9 คน และ 30 คน 
ตามลําดับเพ่ือนําข้อบกพร่องของบทเรียนไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนจะนําบทเรียนไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ (2545) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบโดยมีความเที่ยงตรง มีความเช่ือมัน 
ความเป็นปรนัย การถามลึก ความยากง่ายพอเหมาะ สามารถแยกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน และ
มีความยุติธรรม ใช้วัดทักษะ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจและการนําไปใช้ เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติแบบ t-test แบบ Independent 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน  369 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41   
        2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 2 ห้องเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม โดยวิธีจับสลากเลือกห้อง โดยแบ่งเป็น 
   ห้องที่ 1 จํานวนนักเรียน 39 คน ใช้ในการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย  Google Apps for Education 
   ห้องที่ 2 จํานวนนักเรียน 39 คน ใช้ในการสอนด้วยวิธีปกติ 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
        ตัวแปรที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย 
             1  ตัวแปรต้น คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  Google Apps for 
Education เร่ือง ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  
             2  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  
Google Apps for Education เร่ือง ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่อง ตัวแปร
อาร์เรย์และสตริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27- 0.73 ค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.20-0.47 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อคําแนะนํา, คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ และหน่วยการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ และเมื่อศึกษาจบแต่ละบทเรียน
ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เมื่อดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว 
ทาํการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนผลการพัฒนา โดยสามารถเข้าใช้
งาน ท่ี  https://sites.google.com/a/ phoom.ac.th/5array-and-string-variable/ ดั งภาพที่  1 
หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งานซึ่งเป็นในส่วนของเน้ือหาบทเรียน ที่นักเรียนใช้เรียนร่วมกับ Google 
Classroom  
 

 
 

ภาพท่ี 1 หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งาน 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรยีนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google 
Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 ด้านเน้ือหา 

รายการประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3 

ระดับคุณภาพ 
x s 

1.  ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 
2.  ความเหมาะสมในการแบ่งเนื้อหาบทเรียน เหมาะสมแก่การ

เรียนรู้ของผู้เรียน  
4.67 0.58 ดีมาก 

3.  ความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหลักวิชาการ  5.00 0.00 ดีมาก 
4.  ความถูกต้องในการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 
5.  ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอน 4.33 0.58 ดี 
6.  ความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ในการบรรยายเนื้อหา 3.67 0.58 ดี 
7.  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.67 0.58 ดี 
8. ความเหมาะสมของภาพในด้านการสื่อความหมาย 4.00 1.00 ดี 
9.  ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 4.67 0.58 ดีมาก 

10.  บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.30 0.50 ดี 

 จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
ดี (x=4.30) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 รายการ
โดยเรียงลําดับได้ คือ ความถูกต้องของเน้ือหาตรงตามหลักวิชาการ (x=5.00) ความเหมาะสมในการ
แบ่งเน้ือหาบทเรียน เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน (x=4.67) ความถูกต้องในการจัดลําดับการ
นําเสนอเน้ือหา (x=4.67) ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเน้ือหา (x=4.67) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google 

Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้านสื่อ 

รายการประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3 

ระดับคุณภาพ 
x s 

1.  ความเหมาะสมในการนําเข้าสู่บทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

2.  ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบของบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 

3.  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.33 0.58 ดี 

4.  รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 
5.  ความเหมาะสมของขนาดหัวข้อเร่ือง 4.33 0.58 ดี 
6.  ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.33 0.58 ดี 

7.  ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย 4.67 0.58 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ= 3 

ระดับคณุภาพ 
x s 

8.  ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
9.  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 5.00 0.00 ดีมาก 
10.  ความน่าสนใจ  ในการเรียน 4.33 0.58 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.52 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก 
(x=4.57) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 6 รายการ โดย
เรียงลําดับได้ คือความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (x=5.00,S=0.00)  ความเหมาะสมในการนําเข้า
สู่บทเรียน(x=4.67,S=0.58) ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบของบทเรียน (x=4.67,S=0.58) 
รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน (x=4.67,S=0.58) ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อ
ความหมาย (x=4.67,S=0.58) ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน (x=4.67,S=0.58) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google 

Apps for Education เร่ืองตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

คะแนน 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

เกณฑ์ที่
กําหนด 

ระหว่างเรียน (E1) 39 40 33.23 83.08 80  
หลังเรียน (E2) 39 20 16.56 82.82 80  

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนพบว่านักเรียนที่เรียนด้วย

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education มีคะแนนเฉล่ียจากการทํา
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 33.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.08 
และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 16.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.82 จะเห็นว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for 
Education มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.08/82.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 
80/80 แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่องตัวแปร
อาร์เรย์และสตริง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง
กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ 

รูปแบบการเรียน 
คะแนนสอบ 

t Sig 
เต็ม ค่าเฉลี่ย S 

กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย Google Apps for Education 

20 16.56 1.20 
6.85 0.00 

กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 20 13.13 2.88 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

จากตารางท่ี 4 เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เร่ืองตัวแปรอาร์เรย์และสตริงกับนักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for 
Education มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for 
Education มีผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
      1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  Google Apps for Education เรื่อง ตัวแปร
อาร์เรย์และสตริง มีคุณภาพด้านเน้ือหาและด้านสื่ออยู่ในระดับดี บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย Google Apps for Education มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.08/82.82  
      2. ผลการเรียนเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย Google Apps for Educationและนักเรียนที่ เรียนด้วยวิธีปกติ พบว่านักเรียนที่ เรียนด้วย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education มีค่าเฉล่ียคะแนนสอบที่ดีกว่า
การเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
อภิปรายผล 
      ในการวิจัยเรื่องบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education 
เร่ืองตัวแปรอาร์เรย์และสตริง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถแบ่งการอภิปรายเป็นหัวข้อดังน้ี 
 1. อภิปรายเก่ียวกับคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
      -  ด้านเนื้อหา  ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวม อยู่ใน
ระดับดี (x = 4.30) โดยได้ทําการพัฒนาบทเรียนขึ้นตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ 
วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน โดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ความถูกต้องในการจัดลําดับการนําเสนอเน้ือหา ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา รวม
ไปถึงความเหมาะสมในการจัดแบ่งเน้ือหาบทเรียน เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ศักด์ิดา สายโสม (2557) ได้ทํางานวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คุณภาพของบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดี (x = 4.33) อันเน่ืองมาจาก
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ    
 -  ด้านสื่อ ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าคุณภาพด้านสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก (x = 4.57) มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ความเหมาะสมในการนําเข้าสู่บทเรียน การจัด
วางรูปแบบของบทเรียน ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้อง เน่ืองจากผู้วิจัยได้นํา
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนของ ไพโรจน์  ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร แย้มพินิจ 
(2554) มาใช้ โดยทําการศึกษาหลักการ ทฤษฏีบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการออกแบบให้
การจัดวางรูปแบบหน้าจอเป็นสัดส่วน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
 2. อภิปรายเก่ียวกับประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for 
Education พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.08/82.82  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ทั้งน้ี 
เน่ืองจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างข้ึนได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา 
3 ท่าน และด้านสื่อ 3 ท่าน นําข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองด้านมาปรับปรุง
แก้ไขช่วยให้บทเรียนมีคุณภาพดีขึ้นไปและนําบทเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 3 คน 9 คน และ 30 คน ตามลําดับ เพ่ือนําข้อบกพร่องมาปรับแก้ไขให้ได้บทเรียนที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์ก่อนจะนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 39  จึงทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แมนสรวง แซ่ซิ้ม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุด
การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บ
เพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อําเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
87.71/88.71 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 
 3. อภิปรายเก่ียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย 
Google Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบที่ดีกว่าการเรียนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัย ราเชนทร์ ไอยรารัตน์ (2550) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้เรื่องอริยสัจ 4 
ระหว่างการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ และความสนใจต่อการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จากงานวิจัยที่ยกมาข้างต้น บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถช่วยการเรียนให้ได้ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้สูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.05)  โดยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน              
ทําให้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงให้ผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้ได้เป็นอย่างดี 
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 จากการอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และสามารถนําไปใช้กับการจัดทําการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
บางมูลนากภูมิวิทยาคมได้เป็นอย่างดี        
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจัยไปใช ้
      ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for 
Education ผู้เรียนจะต้องมีบัญชี ผู้ใช้งาน gmail  โดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน @phoom.ac.th ก่อนการใช้
งาน และมีความรู้เบ้ืองต้นกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และทําความคุ้นเคยกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก่อน
เพ่ือมีความเข้าใจในเข้าการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงศึกษาคําแนะนําในการใช้
งานก่อนการใช้งาน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เพ่ือ
สอดคล้องกับการใช้งานของผู้เรียนในปัจจุบันโดยนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของ Vdo File หรือเกม
ช่วยสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเน้ือหามีประสิทธิภาพและดึงดูดผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ทําหน้าที่สอน จํานวน 275 คน ใช้แนวคิด
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair, J. et al,(2010)และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .962 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor 
Analysis : EFA) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ, การส่งเสริมครูด้าน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร, การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี, การพัฒนา
หลักสูตร, การประกันคุณภาพการศึกษา, การวัดผลประเมินผล, การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
และสื่อการสอน ทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ร้อยละ 76.584 
 
คําสําคญั: องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ   การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

   สถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to analyze the elements in academic 
administrations of the college administrators in Office of Vocational Education 
Commission in East region, Thailand The sample was 275 directors, deputy directors, 
department heads, teachers, selected by determining the sample size of Hair,J. et al, 
(2010) and Stratified Random Sampling. The research instrument used in collecting 
the data were a 50 five-point Likert scale questionnaires with the reliability of .962 
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and analyzed by Exploratory Factor Analysis (EFA) The results of the study revealed 
that seven elements in academic administrations, the research and professional 
personnel development; teaching, learning, and additional course management 
supports; dual vocational training management; curriculum development; educational 
quality assurance; evaluation; and source, library, and instructional media 
development. It was able to explain these seven elements in 76.584 percents. 
 
Keywords: Elements of Academic Administration  Academic Administration of 
Administrators 
 

บทนํา 
  การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงที่พัฒนาคนให้เจริญก้าวหน้าตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 (2545) มีการศึกษา 3 ระบบ คือในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย จุดมุ่งหมายสําคัญ
ของการจัดการศึกษาพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การวิจัย การจัดกิจกรรม ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542:1-23) จาก
ผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนหลายด้านเช่น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตํ่า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552:2) และจากงานวิจัยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและบทสรุปสํานักงานรับรองมาตรฐาน
รอบที่ 3 (แอนนา ป่าสนธ์, 2559; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553; 
วราภรณ์ จินดาพล, 2550:78-85; ธกร ใหม่เอ่ียม, 2545:62-73) พบปัญหาการบริหารงานวิชาการ
หลายด้าน เช่น สถานศึกษายังจัดหลักสูตรไม่ครอบคลุม วิธีการวัดผลประเมินผลที่ไม่ชัดเจน ขาดส่ือ
การสอน วัสดุอุปกรณ์ช่วยการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศติดตามการสอนครู การจัดกิจกรรม
ให้กับผู้เรียนขาดความต่อเน่ือง การศึกษาระบบทวิภาคียังไม่ตรงกับความต้องของตลาดแรงงาน
เท่าที่ควร ขาดการวิจัยในช้ันเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษายังไม่มีความต่อเนื่องในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(2552:76-78) มีนโยบายท่ีจะ
พัฒนาอาชีวศึกษาด้านการผลิตกําลังคน พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพครู แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างเครือข่ายนักวิจัย พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา และการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและได้เล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดฝึกอบรม การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประสานความร่วมมือ กับสถานศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ด้านวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน การระดมทรัพยากร ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนจึงได้มอบอํานาจผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกแห่งให้ดําเนินการแต่งต้ังรอง
ผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการเพ่ือบริหารงานต่างๆที่ เก่ียวข้องกับงานวิชาการในสถานศึกษาโดย
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สําคัญคือ การสร้างมาตรฐานการ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

289 

จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการสภาพของสังคม ส่งเสริมความรู้ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน จัดสรรสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้ความสําคัญการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการ
นิเทศติดตามครูผู้สอนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเท่าเทียมกับนานาประเทศ  
  จากความเป็นมาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาวิเคราะห์หาองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริงว่าจะต้องมีองค์ประกอบใดบ้างในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา จึงทําการศึกษาเอกสารทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาถึง
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาว่าควรมีองค์ประกอบใดบ้างในการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีในการปฏิบัติงานโดยทําการศึกษาจาก (กมล ภู่ประเสริฐ, 
2547:8-19; สอศ, 2552:76-78; ชัยธัช เก่งงาน, 2553:85-108; คุรุสภา, 2556:47; สิริมน นฤมลสิริ, 
2555:282-288; ปริยาภรณ์ ต้ังคุณานันต์, 2556:19; นริศ แก้วสีนวล, 2556:65-69; จิติมา วรรณศรี, 
2557:6; ประสิทธ์ิ อังกินันทน์พิชญ์ , 2557:221-226) แล้วทําการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยข้างต้นได้องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 9 องค์ประกอบ
ต้นแบบ คือ 1)การพัฒนาหลักสูตร 2)การวิจัยในช้ันเรียน 3)กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4)การนิเทศการ
สอน 5)การวัดผลประเมินผล 6)การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน 7)การประกัน
คุณภาพการศึกษา 8)การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม และ 9)การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
เพ่ือนําผลการวิจัยใช้เป็นกรอบแนวทางพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาและใช้ในการกําหนด
สมรรถนะหลักหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออก จํานวน 2,389 คน (สอศ, 2559:ออนไลน์)  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออก จํานวน 275 คน ใช้เกณฑ์กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
พิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบแนวคิดของ Hair et al.,(2010) หากค่านํ้าหนักองค์ประกอบ มีค่าที่ 
0.35 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 250 และเพ่ิมอีกร้อยละ 10 เพ่ือ
ป้องกันการผิดพลาดของการเก็บข้อมูลและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันโดยแบ่งประชากร
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ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ทําหน้าที่สอน แล้วทํา
การสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มตามสัดส่วนของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด สอศ. ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบต้นแบบ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) 
การวิจัยในช้ันเรียน 3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4) การนิเทศการสอน 5) การวัดผลประเมินผล 6) การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การพัฒนา
บุคลากรและการฝึกอบรม 9) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ ใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 3 ข้อ คือ ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ฯ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นขององค์ประกอบที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาคตะวันออก แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 9 องค์ประกอบ 50 
ข้อ จําแนกเป็น 1) การพัฒนาหลักสูตร 6 ข้อ, 2) การวิจัยในช้ันเรียน 4 ข้อ, 3) กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 8 ข้อ, 4)การนิเทศการสอน 4 ข้อ, 5) การวัดผลประเมินผล 5 ข้อ, 6) การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน 5 ข้อ, 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 5 ข้อ, 8) การพัฒนา
บุคลากรและการฝึกอบรม 6 ข้อ, 9) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 7 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และนําแบบสอบถามไปหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหากับผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ทําหน้าที่สอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.892  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA)  

 
ผลการวิจัย 

  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  1. ผลการทดสอบค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่ง
จะได้ค่าความเหมาะสมของข้อมูลเท่ากับ 0.905 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงสรุปได้ว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มี
อยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และจากการทดสอบ
นัยสําคัญด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
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ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในขนาดที่เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยตัวแปร
ต้ังแต่ X1-X50 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.694-4.269 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง .298-.939  
  2. ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบแบบต้ังฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) ของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงไอเกนค่าร้อยละของความแปรปรวนของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน 
  วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก 

Component 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Eigen 
Values 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Eigen 
Values 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 22.371 44.743 44.743 7.527 15.053 15.053 

2 5.218 10.436 55.179 6.894 13.789 28.842 

3 2.925 5.851 61.029 6.272 12.543 41.386 

4 2. 624 5.247 66.277 5.354 10.707 52.093 

5 2.260 4.520 70.797 4.412 8.824 60.917 

6 1.579 3.159 73.955 4.038 8.075 68.992 

7 1.315 2.629 76.584 3.796 7.592 76.584 
หมายเหตุ :  ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .905  
 และBartlett’s Test of Sphericity พบว่า มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาจํานวนขององค์ประกอบ โดยการสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีตัวประกอบหลักเพ่ือค้นหาจํานวนองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก โดยพิจารณาจากค่าไอเกน 
ที่มีค่ามากกว่า 1 ตามกฎของไกเซอร์ (Kaiser, H.F.,1960) ผลการวิเคราะห์พบว่าองค์ประกอบของ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ มีค่าเท่ากับ 7.527, 
6.894, 6.272, 5.354, 4.412, 4.038 และ3.796 ตามลําดับ เมื่อหมุนแกนแล้วพบว่ามีค่าความ
แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ เท่ากับร้อยละ 76.584 ทั้งหมดน้ีสามารถเป็น
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกได้ ผู้วิจัยจึงทําการหมุนแกนองค์ประกอบโดยวิธีหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบต้ังฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ ดังตารางที่ 2-8 
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ตารางที่ 2 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน 
 วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 1 

ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X42 สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  .847 
X38 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ  .840 
X40 สถานศึกษาพัฒนาความรู้ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  .795 
X39 สถานศึกษา จัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู

งานในและนอกสถานศึกษา ให้แก่บุคลากร 
.753 

X41 สถานศึกษาพัฒนา ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  .712 
X43 สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง 
.676 

X9 ส่งเสริม สนับสนุน การหาทางเลือกในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู อย่างเป็นระบบ 

.665 

X7 ส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาวิธีการ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียน
การสอนของครู อย่างเป็นระบบ 

.626 

X8 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

.603 

X10 ส่งเสริม สนับสนุน การนําผลการวิจัยไปใช้ แก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนภายในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ 

.561 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 15.053 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 10 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .561-.847 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.053 โดยตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร 
ขององค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนและการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 
ดังน้ันจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 1 ว่า“การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ”  
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

293 

 
ตารางที่ 3 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน 

 วิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 2  
ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X18 สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึกทักษะการทํางานอย่างมีระบบให้แก่ผู้เรียน .786 
X17 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียน 
.738 

X20 ผู้บริหาร ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันติดตามการแก้ไขปัญหา การ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

.723 

X19 ผู้บริหาร ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันช่วยเหลือดูแลให้คําปรึกษาแก่
ครู เร่ืองการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

.718 

X21 สถานศึกษา พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ของครูอย่างมีระบบ  

.677 

X16 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้แก่ผู้เรียน 

.613 

X12 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ ด้านวิชาการ ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

.612 

X13 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษและตามความถนัดของ
ผู้เรียน 

.593 

X11 ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมวางแผน และจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

.574 

X14 สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน .545 
X15 สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน .513 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 13.789 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าองค์ประกอบท่ี 2 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก     
ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 12 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .513-.786 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.789 โดยตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร 
ขององค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการนิเทศการสอน ดังน้ันจึงต้ังช่ือ
องค์ประกอบที่ 2 ว่า“การส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร”  
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ตารางที่ 4 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร 
 งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 3  

ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X49 สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน 
ของรัฐอย่างเป็นระบบ 

.828 

X44 สถานศึกษามีข้อตกลงและบันทึกความร่วมมือ(MOU)ร่วมกันกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  

.808 

X47 สถานศึกษา กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกันจัดทําแผนการรับผู้เรียน คัดเลือกผู้เรียน สญัญาฝึกอาชีพ แผนการ
ฝึกอาชีพ อย่างเป็นระบบ 

.774 

X50 สถานศึกษา ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็น
ระบบ 

.734 

X45 สถานศึกษา กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกัน จัดการศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ 

.732 

X48 สถานศึกษา กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกันจัดทําเกณฑ์ แนวปฏิบัติวิธีการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

.730 

X46 สถานศึกษา กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
แต่งต้ังคณะกรรมการ ประชุม วางแผน การจัดโครงสร้างหลักสูตร แผนการ
เรียนอย่างเป็นระบบ 

.663 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 12.543 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าองค์ประกอบท่ี 3 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 7 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .663-.828 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ12.543 โดยตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร 
ขององค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดังน้ันจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 
3 ว่า“การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”  
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ตารางที่ 5  ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร 
 งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 4  

ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันกําหนด
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

.823 

X4 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  

.809 

X5 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช้  

.781 

X1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณากรอบ
โครงสร้างหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสาระสําคัญของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา 

.757 

X6 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง  

.685 

X3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันติดตาม 
การนําหลักสูตรไปใช้  

.620 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 10.707 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าองค์ประกอบท่ี 4 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .620-.823 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ10.707 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร 
ขององค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 4 ว่า“การ
พัฒนาหลักสูตร”  
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ตารางที่ 6  ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร 
  งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 5  

ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X35 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

.851 

X34 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง ร่วมกัน
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

.827 

X36 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง ร่วมกัน
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

.822 

X33 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษา ร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

.790 

X37 สถานศึกษานําผลการประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ  

.655 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 8.824 
จากตารางที่ 6 พบว่าองค์ประกอบท่ี 5 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบน้ัน สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .655-.851 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 8.824 โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร 
ขององค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 
5 ว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา”  
ตารางที่ 7 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร 

 งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 6  
ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X26 สถานศึกษาสนับสนุนครูนําผลจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน  
มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

.743 

X23 สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบและวิธีการวัดผล
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

.739 

X25 สถานศึกษาให้ความรู้แก่ครูในการวัดผลตามสภาพจริง และวิธีการวัดผล
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

.626 

X24 สถานศึกษาให้ความรู้แก่ครูในการจัดทําเครื่องมือการวัดผล เทคนิคการ
ออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ  

.611 

X27 สถานศึกษาสนับสนุนครูนําผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

.595 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 8.075 
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จากตารางที่ 7 พบว่าองค์ประกอบท่ี 6 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .595-.743 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 8.075 โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร 
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล ดังน้ันจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 6 ว่า 
“การวัดผลประเมินผล”  
 
ตารางที ่8 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร 
 งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 7  

ตัว
แปร 

ข้อคําถาม น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

X28 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ร่วมกําหนด
วิสัยทัศน์ นโยบาย โครงสร้างและระบบบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด และสื่อการสอน 

.842 

X31 สถานศึกษา มีการติดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

.839 

X29 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกันสํารวจปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน 

.700 

X30 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน  และสังคมร่วมจัดทํ า
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด และสื่อการสอน ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

.584 

X32 สถานศึกษา มกีารประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการ
เรียน การสอนอย่างต่อเน่ือง   

.543 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 7.592 
จากตารางที่ 8 พบว่าองค์ประกอบท่ี 7 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกซึ่งเป็น
ผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ  สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร มีนํ้าหนักองค์ประกอบ 
ระหว่าง.543-.842 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 7.592 โดยตัวแปรทั้ ง 5 ตัวแปร ของ
องค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและสื่อการสอน” ดังน้ันจึงต้ังช่ือ
องค์ประกอบที่ 7 ว่า“การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน”  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสอศ.ภาคตะวันออก เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 
76.584 แสดงว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่า
ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรท่ีใช้อธิบายองค์ประกอบได้อยู่ในเกณฑ์ดี จากการวิเคราะห์
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องค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 50 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มเป็นองค์ประกอบได้ 7 
องค์ประกอบ ผู้วิจัยขออภิปรายผลโดยเรียงตามลําดับความสําคัญขององค์ประกอบดังน้ี 
 องค์ประกอบท่ี 1 “การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ” เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสําคัญเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .561-.847 ค่าไอเกน 
7.527 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ15.053 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบน้ี 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ การสร้างนวัตกรรม   
การหาวิธีการทางเลือกในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และสนับสนุนการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดสํานักการศึกษา (2554:127) ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับครูใน
การทําวิจัยในช้ันเรียนให้คําแนะนําปรึกษา สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณเอกสารทางวิชาการ 
สร้างขวัญและกําลังใจ กํากับติดตามการปฏิบัติงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความคิด
ระหว่างครูในสถานศึกษา สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียนและสอดคล้องกับสิริมน นฤมลสิริ
(2555:282-288) ได้กล่าวว่ากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย การพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรการเรียนการสอน 
การพัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนางานนิเทศการศึกษา และ
เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบที่ 2 “การส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร” 
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 2 ซึ่งมีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง 
.513-.786 ค่าไอเกน 6.894 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.789 ตัวแปรสําคัญที่
บรรยายองค์ประกอบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
วิชาการ ฝึกทักษะการทํางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่ดี และ
การเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน การติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลให้
คําปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างมีระบบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับกมล ภู่ประเสริฐ (2547:8-19)ที่กําหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ คือ การบริหารพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนให้มี
ความเหมาะสม การบริหารการนิเทศการช่วยเหลือดูแลแก้ไขส่งเสริมการจัดการเรียนของครู ส่งเสริม
ความรู้ความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของสํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2556:3-4)ที่กําหนดแนวการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา กิจกรรมท่ี
จัดต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ฝึกทักษะในการทํางานอย่างเป็นระบบ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีวินัย
ในการทํางาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและสังคม 
 องค์ประกอบที่ 3 “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็น
อันดับ 3 ซึ่งมีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .663-.828 ค่าไอเกน 6.272 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ12.543 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบน้ี คือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษาจัดทําข้อตกลงและบันทึกความร่วมมือ(MOU) สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมจัดการศึกษา 
จัดทําหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติวิธีการวัดผลประเมินของสถานศึกษา ประชุม วางแผน การจัดโครงสร้าง
หลักสูตร แผนการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ มีการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับนโยบายของศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคี (2557:10) ที่ระบุปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนทรัพยากร การบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการแบบเครือข่าย             
การประสานงานให้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การคัดเลือกผู้ เรียนในระบบทวิภาคี         
การวางแผนการนิเทศติดตามการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียนของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 
 องค์ประกอบที่ 4 “การพัฒนาหลักสูตร” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 ซึ่งมี
นํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .620-.823 ค่าไอเกน 5.354 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 10.707 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบน้ี คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากรอบโครงสร้างหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร กําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
การติดตามการใช้หลักสูตร และการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองในสถานศึกษา ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2549:ก)ที่กล่าวว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญต้องมีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมครู 
เพ่ือให้ครูสามารถนําหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนมากที่สุด ต้องคอยช่วย
แนะนําครูให้นําหลักสูตรสู่การปฏิบัติห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ การเขียนแผนการสอน การใช้กลวิธีการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวของ
หลักสูตร การนําผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2553:272)ที่กล่าวถึงว่าองค์ประกอบที่สําคัญของผู้บริหาร
มีหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักสูตร มีความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรที่นํามาใช้ใน
สถานศึกษา สามารถให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้ การนิเทศและติดตามผลการใช้
หลักสูตร ให้กําลังใจและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
 องค์ประกอบที่ 5 “การประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญเป็น
อันดับ 5 ซึ่งมีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .655-.851 ค่าไอเกน 4.412 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ8.824 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบน้ี คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของนริศ แก้วสีนวล (2556: 65-69)ได้สรุปภารกิจและ
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาของรัฐประกอบด้วยการพัฒนาครู พัฒนา
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน และการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

300 

 องค์ประกอบที่ 6 “การวัดผลประเมินผล” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 ซึ่ง
มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .595-.743 ค่าไอเกน 4.038 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.075 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา     
มีส่วนในการสนับสนุนครูนําผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ 
ระเบียบวิธีการวัดผลประเมิน ส่งเสริมความให้แก่ครูในการจัดทําเคร่ืองมือการวัดผล วิธีการวัดผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เทคนิคการออกข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการนําผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับแนวคิดของจิตติมา วรรณศรี (2557:77-87) ที่กล่าวว่าผู้บริหารมีหน้าที่ในด้านการ
กําหนดนโยบายการวัดผลประเมินผล การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่จําเป็นในการสอบ 
ส่งเสริมครูให้มีความรู้ทางการวัดผลประเมินผล เทคนิคการออกข้อสอบ การประเมินข้อสอบ       
การรายงานผลการสอบ หากมีข้อบกพร่องให้หาทางแก้ไขหรือเสนอแนวทางในการแก้ไข 
 องค์ประกอบที่ 7 “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน” เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสําคัญอันดับ 7 ซึ่งมีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .543-.842 ค่าไอเกน 
3.796 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.592 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบน้ี
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
โครงสร้างระบบบริหารจัดการ จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา จัดสรรงบประมาณ สํารวจปัญหา
และความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อการสอน และประเมินผลการใช้อย่าง
ต่อเน่ือง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวนโยบายของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (2549:6-8) ที่ได้กําหนดมาตรฐานผู้เรียนในมาตรฐานท่ี13 คือสถานศึกษาต้องมีหลักสูตร
เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถ่ินจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5)และสถานศึกษาต้อง
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 

 1) ผลการศึกษางานวิจัยครั้งน้ีได้องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 7 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ 2) การส่งเสริมครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 4) การ
พัฒนาหลักสูตร 5) การประกันคุณภาพการศึกษา 6) การวัดผลประเมินผล 7) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุด และสื่อการสอน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการทั้ง 
7 องค์ประกอบ ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้ 

 2) จากวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบว่าองค์ประกอบที่มีความสําคัญกับการ
บริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ และสถานศึกษา
สามารถนําองค์ประกอบที่พบไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆได้ตามความเหมาะสมของ
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สถานศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองจริงจังอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาได้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จึงควรจะวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
และควรทําการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ทําหน้าที่
สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกภาค เพ่ือเป็นการยืนยันว่าองค์ประกอบที่
ได้มาเป็นองค์ประกอบท่ีแท้จริงของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือให้
ผลการวิจัยมีความสมเหตุสมผลตรงตามความเป็นจริงมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
            งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น .99 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 
การส ารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
ผู้บริหารและอาจารย์ จ านวน 248 คน ขั้นตอนที่ 2 การประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 9 คน และขั้นตอนที่ 3 การใช้เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและ
ค่าความสอดคล้องภายใน  
            ผลของการวิจัย พบว่า 1) สถาบันการพลศึกษามีสภาพการด าเนินการการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ในปัจจุบัน เป็นส่วนมาก 2) สถาบันการพลศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีปัญหาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และมีความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก 3) 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสมและสอดคล้องในระดับมากที่สุด 4) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาด้านการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด และมีความเห็นที่สอดคล้องกันสูง และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน มีความ
คิดเห็นว่า รูปแบบการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา มีความเหมาะสม  
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ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

ABSTRACT 
This research was aimed to study the development of participatory 

administration model of the Institue of Physical Education, consisted of 4 
component:  teaching, research, academic services social and cultural. The 
instruments in this research was 5 rating scale questionnaire which the researcher 
constructed and developed with .99 of realibility. The samples used in the research 
consisted of three stages. Step one; surveying about the conditions, problems and 
needs of the the Institue of Physical Education, that used the 248 administrators and 
the lecturers.  

Step 2; focus group discussion who was an expert on executive nine 
people. Step 3; using the Delphi technique with 17 experts and qualified five people. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
median and interquartile range.  

The study results showed that: 1) The Institute of Physical Education has 
implemented a participatory management is the most current. 2)  The Institue of 
Physical Education had the participation administration, the problems were at a 
moderate level and needs were at a high level. 3)  The participatory administration 
model of the Institue of Physical Education teaching, each aspect: research, academic 
services social and cultural were at a highest level, and they had appropriatness and 
concentrade by the 9 experts the opinions. 4)  The research results was 17 
professional opinions about study the development of the participatory 
administration model of the Institue of Physical Education teaching, each aspect: 
research, academic services social and cultural it was at a highest level and it had 
appropriatness and probability. At last, the 5 experts evaluated the model had 
appropriatness. 
 
Keywords: Participatory administration model  

 
บทน า 

การพัฒนาระบบราชการสู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) นั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดแนว
ทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิง
บูรณาการ โดยการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้  การมีส่วนร่วมเป็น
หลักการหนึ่ งของการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ตามระเบียบส านัก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 ดังที่ ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์  (2548: 129 -130) ได้ ให้ ความเห็ น ว่า ความโดดเด่นของการบริหา รจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางว่า เป็นวิธีบริหารที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความส าเร็จ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการก าหนดตัวบ่งชี้ในการบริหารจัดการที่ดีส าหรับสถาบันอุดมศึกษา อีกด้วย  

สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ประกอบด้วย 17 วิทยาเขต และ
โรงเรียนกีฬา 12 วิทยาเขต สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักที่ส าคัญ 4 ด้าน 
ได้ แก่  การสอน การวิจั ย  การบริการวิชาการสั งคม และการท านุ บ ารุ งศิลปวัฒ นธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2-3) จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 3) นอกจากนี้ ต้องด าเนินการตามหลักการของการปฏิรูป
การศึกษาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ การจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือก าหนดรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ (ชู
ชาติ แปลงล้วน. 2551: 111) ส าหรับ การจัดรูปแบบการบริหารงานของสถาบันการพลศึกษาซึ่งต้อง
บริหารงานแบบเครือข่าย มีความหลากหลายในระบบวิทยาเขตและมีความเป็นศาสตร์หลายสาขา จึง
เป็นการยากท่ีผู้บริหารจะรอบรู้ เข้าใจ มีทักษะและมีความสามารถที่จะบริหารงานได้อย่างครอบคลุม
ทั้งหมด ประกอบกับในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ด าเนินไปค่อนข้างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่จะช่วยผู้บริหารให้ตัดสินใจได้อย่างชาญ
ฉลาด ทันเหตุการณ์ สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(อุทัย บุญประเสริฐ. 2546: 130 ) ดังนั้น สถาบันการพลศึกษา จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารราชการ พ.ศ. 2556 –2560 ที่ให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี หรือ
ระบบธรรมาภิบาล (Good governance) ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารคณาจารย์และ
บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของสถาบัน มีการกระจายอ านาจ (Decentralization) อย่างเป็นระบบเพ่ือ
การขับเคลื่อน เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจของสถาบันให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
อีกทั้ง ต้องก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินการของสถาบันน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี โดยการ
บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปริวัฒน์ วรรณกลาง. 2556: 
1)  โดยประสิทธิผลขององค์การจะขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด สติปัญญาคือ การให้บุคคลมี
ส่วนร่วมในองค์การนั้น และการที่บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ จะเป็นผลให้บุคคลนั้น มีความผูกพันต่อกิจกรรมและองค์การในที่สุด (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 
2537: 182-183)  ในขณะที่ ผลงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 111) พบว่า บุคลากรสถาบันการ
พลศึกษามีปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาอยู่ในระดับมาก และได้
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เสนอแนะ การที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพควรเน้นรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ และณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ (2556: 1020 ) พบว่า 
สมรรถนะผู้บริหารทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษา ด้านการท างานเป็นทีม ได้แก่ 
ผู้บริหารมีการตัดสินใจและมีการวางแผนงานร่วมกันกับทีมงาน มีการประสาน ส่งเสริมสัมพันธภาพ
อันดีในทีมงานและสนับสนุนการตัดสินใจของทีมงาน 

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของ การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการ
บริหารที่บุคคล หรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร จึงได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ตามภารกิจหลักขงสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยการส ารวจให้เข้าใจสภาพ ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แล้วน าผลจากการส ารวจมาประมวลผลน าเสนอ
รูปแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ผลการวิ จัยจะเป็น
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของสถาบันการพลศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการเร่งรัด
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา ให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อไป   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล

ศึกษา 
2. เพ่ือเสนอและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา  

 
วิธีการวิจัย 

         ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
          1. สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ต (Likert) จ านวน 67 ข้อ  
           2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และ
ปรับปรุงการใช้ส านวนและภาษาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
           3. ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 
30 คน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแอลฟา (α  
- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) แบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญหา .99 
และค่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความต้องการ .99 
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          4. ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยการเทียบจาก
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle 
W.; 1970: 607 – 610) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยก าหนดให้
วิทยาเขตเป็นหลัก แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 248 คน 
แบบสอบถามได้รับคืนมามีความสมบูรณ์จ านวน 248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง  
          5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
         ขัน้ตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
          1. ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เป็นแผนผังประกอบด้วย 3 
แผนผัง ดังนี้ 
             1.1 แผนผังโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
                 1.2 แผนผังหลกัการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
                 1.3 แผนผังรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
                 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557; และ พ.ศ. 2558 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: 
ส านักงาน ก.พ.ร. 2557: 5 - 6; และ พ.ศ. 2558: 5 - 12) 
          2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน 
          3. จัดประชุมสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน วันที่ 25 มีนาคม 2559 
          4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยการใช้  สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
          ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ดังนี้ 
          1. เสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที่ได้ปรับปรุงมาจากการประชุมกลุ่มสนทนา ในขั้นตอนที่ 2  
           2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบเชิงยืนยันความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
            3. เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย  
            4. วิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนรอบที่ 2 ใช้ค่ามัธยฐานและค่าความสอดคล้องภายใน ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แล้ว
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ 
             5. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยภาพรวม   
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ผลการวิจัย 

 1. ผลการส ารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา มีดังนี้ 
             1.1 ผู้บริหารและอาจารย์ มีความเห็นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ในปัจจุบัน มีสภาพการด าเนินการการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 68.24 และไม่มีการ
ด าเนินการ ร้อยละ 31.76  
             1.2 ผู้บริหารและอาจารย์ มีความเห็นว่า ปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการ
พลศึกษา โดยรวม มีอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทุกด้าน อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน 
            1.3 ผู้บริหารและอาจารย์ ส่วนมากมีความเห็นว่า ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันการพลศึกษาโดยรวม มีอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
ต้องการด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
           2. ผลการร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา มีดังนี้ 
             2.1 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและราย
ข้อ พบว่า ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกข้อ 
              2.2 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา โดยรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
และรายข้อ พบว่า ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ ด้านหลักการของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านเนื้อหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผล
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านเงื่อนไขความส าเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกข้อ 
            3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา มีดังนี้ 
              3.1 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา โดยรวม รอบที่ 1 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า ทุกด้านและ
ทุกข้อ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนค่าความสอดคล้องภายใน รายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เป็นส่วนมาก  
              3.2 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา โดยรวม รอบที่ 2 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า ทุกด้านและทุกข้อ มี
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ความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนค่าความสอดคล้องภายใน รายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับสูง ทุกด้านและทุกข้อ 
             3.3 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา โดย
ภาพรวม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย 3 แผนผัง มีความเหมาะสม จึงสรุปได้ดังภาพประกอบ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุป 
             จากการด าเนินการวิจัย ท าให้ทราบสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพื่อเป็นเหตุผลในการน ามาสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา แล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ประชุมกลุ่มสนทนาประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบ ต่อจากนั้น น าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
17 คน พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย แล้วเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา โดยภาพรวม สรุปเป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบั นการพล
ศึกษา มี 3 แผนผัง ดังนี้ 
 

1. แผนผังโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายภาพ  
 โครงสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา น าเสนอเป็น
ส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการ
เฉพาะ มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และ

ส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 

1. ก าหนดพันธกิจ  
2.ก าหนดวิสัยทัศน์  
3. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
4- ก าหนดเป้าประสงค์า 
5. สร้างตัวชี้วัด 
6. ก าหนดค่าเป้าหมาย 
7. ก าหนดกลยุทธ์ 
 

คณะวิชา 3คณะ 

วิทยาเขต 17 แห่ง 

อธิการบดี 

ส านักงานอธิการบด ี
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เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาเขต 17 แห่ง คณะวิชา 3 คณะ และส านักงานอธิการบดี มี
หน้าที่ด าเนินการ ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยต้องด าเนินการ ก าหนด
พันธกิจ ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ สร้างตัวชี้วัด ก าหนดค่า
เป้าหมายและก าหนดกลยุทธ์  
 

2. แผนผังหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน 
การพลศึกษา 

 
 

 
 
 

 
 
ค าอธิบายภาพ  

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ก าหนดนโยบาย วางแผนการ
ด าเนินการ ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจหลัก 4 ประการของ
สถาบันการพลศึกษา ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยยึดหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (โคเฮน; และอัพฮอฟ : Cohen; and Uphoff. 
1980: 219 - 223)  
 
  

หลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1. ร่วมตัดสินใจ 
2.ร่วมปฏิบัติการ 
3. ร่วมรับผลประโยชน ์
4. ร่วมประเมินผล 
 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
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3. แผนผังรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน 
การพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ค าอธิบายภาพ  

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของสถาบันการพลศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินการโดยส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 มิติ ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 
2557; และ พ.ศ. 2558 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: ส านักงาน ก.พ.ร.  2557: 5 - 
6; และ พ.ศ. 2558: 5 - 12 ) ดังนี้ 
มิติที่ 1 ความสามารถของส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.การก าหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  
2.กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม  
4. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ด้วยการจัดท า ปรับปรุงและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 

1. การสนับสนุนการท างานของหน่วยงาน  
2. การบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือ 

   3. การส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วน 
(ระดับความร่วมมือ) ในการจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ 
        4. การเผยแพร่ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
        5. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อม่ัน  
 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ของสถาบันการพลศึกษา 

1. การสอน  
2. การวิจัย  
3. การบริการวิชาการสังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มิติที่ 1 ความสามารถของสถาบัน
การพลศึกษา 
  

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  
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อภิปรายผล 
 1. ผลการส ารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการ
พลศึกษา มีดังนี้ 
            1.1 ผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นว่า สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ในปัจจุบัน โดยรวม มีการด าเนินการเป็นส่วนมากและไม่มีการด าเนินการส่วนน้อย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ละด้านมีการด าเนินการเป็นส่วนมาก และไม่มีการด าเนินการเป็นส่วน
น้อย ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก สถาบันการพลศึกษา มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 ที่ได้ก าหนดภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 4 - 6) และตามนโยบายและแนวทางการ
บริหารราชการของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ที่ก าหนดกรอบและแนวทางการ
ด าเนินการซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทีมงานบริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ
ของสถาบัน ในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง บูรณาการภารกิจของสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ปริวัฒน์ วรรณกลาง. 2556: ค าน า) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 112) ที่พบว่า สภาพการพัฒนาสถาบันการพล
ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารวิจัย ด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
            1.2 ผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นว่า สถาบันการพลศึกษามีปัญหาในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและอาจารย์ต้องการยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารราชการ และสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้ส่วนราชการมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเชิดชูผลงานที่เป็นต้นแบบที่ดีและ
ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” (ส านักงาน ก.พ.ร. 2557: ค าน า) 
ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถาบันการพลศึกษา ที่พบว่า มี
จุดอ่อนและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ดังเช่น การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากจน
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอการบริการ
ชุมชนท าให้มีภาระด้านสาธารณูปโภคและค่าดูแลรักษาอาคารสถานที่เพ่ิมมากขึ้น การจัดบริการ
ชุมชนมากเกินไป ท าให้ไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการสอนและการท าวิจัย อาจารย์ขาดความรู้
ความช านาญในการผลิตงานวิจัยและบทความทางวิชาการ  (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 8 - 24) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอก เกิดเต็มภูมิ  (2550: 35) ที่พบว่า ในการวางแผนกลยุทธ์ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา มีจุดอ่อน ได้แก่ ขาดโครงสร้างการบริหารงาน ขาด
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์แต่ละสาขา ขาดกระบวนการจัดทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และถึงจุดคุ้มทุน ขาดการจัดท าแผนกลยุทธ์และระบบการประกันคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัชรินทร์ ขี่ทอง  (2555: 89) พบว่า สถาบันการพลศึกษามีปัญหาการบริหารด้านต่างๆ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  สถาบันการพลศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
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6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิจัย ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการกระจายอ านาจและการมอบ
อ านาจ ส่วนที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการบริหารการเงิน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
และการสื่อสารและด้านการก าหนดนโยบายและการถ่ายทอดนโยบาย 
            1.3 ผู้บริหารและอาจารย์มีความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา โดยรวม  อยู่ในระดับมาก ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
โดยรวม พบว่า มีความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะให้การบริหารจัดการ
สถาบันการพลศึกษา ด าเนินการตามนโยบายของสถาบันการพลศึกษา ที่ก าหนดไว้ในด้านการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สถาบันการพล
ศึกษา. 2556 ข: 6 - 22 ) และมีความเชื่อเกี่ยวกับเทคนิคการท างานร่วมกันเป็นทีมงาน (Team 
Work) ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานให้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกันที่มี
ความหลากหลาย โดยทีมงานจะพาสมาชิกให้ร่วมมือกันสู่ความส าเร็จตามความรับผิดชอบได้ 
(ประสาร พรหมณา. 2553: 7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีระ รุญเจริญ (2547: 122 - 144) ที่
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยุคใหม่และการวางแผนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 90) 
พบว่า บุคลากรสถาบันการพลศึกษา มีความต้องการให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการอย่า งต่อเนื่อง ด้านการ
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้และด้านการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร  
             2. ผลการพิจารณารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ประชุมสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 
             2.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
โดยรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในแผนผัง 1 
เสนอเป็นส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  ที่เป็น
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะให้สถาบันการพลศึกษา บริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการในส านักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 101) ที่เสนอรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของสถาบันการ
พลศึกษาเป็นส านักยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการพลศึกษา (ส่วนกลาง) ส าหรับรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ในแผนผัง 2 แบ่งออกเป็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ ยวชาญมีความ
เชื่อว่า การปรึกษาหารือและการช่วยตัดสินใจ ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
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ท างานและร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ จะท าให้การด าเนินงานมีความส าเร็จได้ด้วยดี (ประสาร 
พรหมณา. 2553: 1 - 3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2555: บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม มี 8 ประการ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชม ส่วนรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ในแผนผัง 3 มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ เป็ นเช่นนี้  อาจเนื่องมาจาก 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เป็นไปตามตามภารกิจหลักที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2 
- 3) และตรงตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555 ที่ได้ก าหนดสาระส าคัญให้
สถาบันการพลศึกษามีอ านาจจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ โดยก าหนดนโยบาย
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สถาบันการพลศึกษา. 2556: 6 - 22 ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล วงษ์สถิต (2557: 1) ที่
พบว่า รูปแบบการบริหารสถาบันการพลศึกษา ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ด้านภารกิจ 
ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสม 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัตน์ จินตสกุล (2558: บทคัดย่อ) ที่
พบว่า อนาคตภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา จะ
ประกอบด้วย 4 ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา  
              2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
ตามหลักการเสนอรูปแบบ โดยรวม มีความสอดคล้องของอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและรายข้อ พบว่า ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบด้านหลักการของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านเนื้อหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการ
ประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านเงื่อนไขความส าเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกข้อ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ความส าคัญของการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเหตุผลว่า โครงสร้างมีความสัมพันธ์กัน แนวทางการพยากรณ์ผลการ
ด าเนินงานสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
การระบุ หรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาและการสร้างมโนทัศน์ใหม่ (Keeves. 1988: 
560) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2554: บทคัดย่อ) พบว่า การพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการสนทนากลุ่ม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ท าให้ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบัติได้และสถานศึกษาได้รับประโยชน์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 113 - 114) พบว่าการสร้างรูปแบบและการ
ประเมินรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของสถาบันการพลศึกษาประกอบด้วย  หลักการของ
รูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ กลไกในการด าเนินการ วิธีด าเนินการการประเมินผลและเงื่อนไข
ความส าเร็จ 
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           3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
17 คน ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย มีดังนี้ 
             3.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ราย
ข้อ รอบที่ 1 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อ แต่ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องอยู่ในระดับต่ า เป็นส่วนมาก ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญมี
ความประสงค์จะให้สถาบันการพลศึกษา บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันการ
พลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล รวมทั้ง มี
ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของ
สังคมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมากที่สุด (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: ค า
น า) และมีความเห็นชอบกับรายข้อที่น ามาจากรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557; และ พ.ศ. 2558 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาปรับใช้ได้ (ส านักงาน ก.พ.ร. 2557: 5 - 6;  และ
พ.ศ. 2558: 5 - 12) และสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ (2556: 207 - 209 ) ที่ได้ใช้
เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ 19 คน วิจัยเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
สถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย พบว่า การท างานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษา 
                3.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รายข้อ รอบที่ 2 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ และ
ความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะให้
สถาบันการพลศึกษา มีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 ที่ได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 4 - 6) และผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะให้สถาบันการพล
ศึกษา บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง โดย
มีความเห็นชอบกับรายข้อที่น ามาจากรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล
ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2557; และพ.ศ. 2558  ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาปรับใช้ได้ (ส านักงาน ก.พ.ร. 2557: 5 - 6; และ 
พ.ศ. 2558: 5 - 12) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2554: บทคัดย่อ) พบว่า 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเป็นไปได้ในการน าผลการวิจัยไปใช้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
             3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
โดยภาพรวม  มีความเหมาะสม ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความประสงค์จะให้
สถาบันการพลศึกษา บริหารจัดการการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักที่ส าคัญของ
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สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2 - 3) และตรงตามพระราชบัญญัติสถาบันการพล
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดสาระส าคัญให้สถาบันการพลศึกษามีอ านาจจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ โดยก าหนดนโยบายด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการสังคมและด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สถาบันการพลศึกษา. 2556 ข:6 - 22 ) อีกทั้ง 
ต้องการให้ด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 
2556 - 2560 และตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ที่ก าหนดไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของสังคมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมากที่สุด (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: ค าน า) เนื่องจากการมีส่วนร่วม
ของทีมงานบริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับของสถาบัน เพ่ือขับเคลื่อน เชื่อมโยง 
บูรณาการภารกิจของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จะน าไปสู่การพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ (ปริวัฒน์ วรรณกลาง. 2556: ค าน า) นอกจากนี้ 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความแข็งแกร่งทางการบริหารจัดการ ให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์  
สินลารัตน์. 2546: 5) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2555: บทคัดย่อ) พบว่า 
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษา โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชนเพ่ือสุขภาวะคนไทย สามารถน ารูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม ไปใช้ด าเนินการได้ตามหลักการมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา โดยก าหนดรูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม 8 ประการ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล วงษ์สถิต (2557: 1) ที่พบว่า รูปแบบการบริหารสถาบันการพลศึกษา 
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ด้านภารกิจ ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการชุมชนและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรัตน์ จินตสกุล (2558: บทคัดย่อ) ที่พบว่า อนาคตภาพการบริหารจัดการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา จะประกอบด้วย 4 ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา  
        จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งเสนอเป็นส านัก
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยการน าหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี  พ.ศ. 2557; 
และ พ.ศ. 2558 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการชุมชนและด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมการบริหารสถาบันการพลศึกษาที่มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างมีคุณภาพ และท าให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน
การพลศึกษาอย่างสูงสุด  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี ้   
  1. สถาบันการพลศึกษา ควรจัดสัมมนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
สถาบันการพลศึกษา เพ่ือแสวงหาแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
                2. สถาบันการพลศึกษาควรปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการ
กระจายอ านาจให้วิทยาเขตได้มีอิสระในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละ
วิทยาเขต 
                3. ในแต่ละวิทยาเขตควรน ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา 
ไปจัดสัมมนาบุคลากรที่เก่ียวข้องและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
                4. ในการปรับเปลี่ยนสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยกีฬา ผู้เกี่ยวข้องควรน า
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นฐานในการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัว คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและทักษะชีวิตและอาชีพ โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อําเภอแม่
สอด จํานวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบที่สร้างขึ้นอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรทักษะชีวิตและอาชีพได้ร้อยละ 
87  ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของข้อมูลได้ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98  
และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96ค่าสถิ ติ ไค-สแควร์        
(Chi-squre Statistic) เท่ากับ 43.83 ระดับขั้นเสรี 38  ระดับนัยสําคัญที่ 0.24 ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม 
 
คําสําคญั: ทักษะชีวิตและอาชีพ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
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ABSTRACT 
The purposes of this research was to develop a causal relationship model of 

factor affecting to life and career skills of upper secondary school students of Tak 
special economic development zone. The developed model consisted of 3 latent 
variables; personal attributes factor, environmental factor, and life and career skills. 
There were 13 observable variables. The sample (selected by using the multistage 
random Sampling) consisted of 500 upper secondary school students of Tak special 
economic development zone in the academic year 2016. Data was analyzed by 
computer program. 
   The result showed that causal relationship model of factors affecting life 
and career skills of upper secondary school students of Tak special economic 
development zone were consistent with the empirical data. The development 
model was able to account for variance of life and career skill about 87 percent. 
Model validation of the  fitted model provided the Goodness of Fit Index: GFI of 
0.98, the Adjust Goodness of Fit Index: AGFI of 0.96 and Chi-square statistic of 43.83 
at df 38 was significantly at 0.24 level. The Latent Variables affecting to the students, 
life and career skills were personal attributes factor and environmental factor. The 
Variables directly affecting to the students’ life and career skills was the personal 
attributes factor. The Variables indirectly affecting to the students’ life and career 
skills was the environmental factor.  
 
Keywords: Life and career skills, Causal relationship, Tak special economic 
development zone. 
 

บทนํา 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ประชาชนมีทักษะและมีความสามารถในการทํางาน 

สามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองและค้นหาข้อมูลที่แปลกใหม่และมีความซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารมาใช้ประโยชน์(เอกชัย พุทธสอน,  2557) จะเห็นว่าเมื่อยุคสมัยเปล่ียนไปประชาชนต้องมี
การพัฒนาเพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความคิดที่ทันสมัย และมี
ความพร้อมในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ ในศตวรรษที่ 20 (ณัฐดนัย ประภัสโรทัย, 2556 
อ้างอิงในชนัดดา เทียนฤกษ์ , 2558)  ในศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st Century Skills 
(2014) ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้คําว่า “ทักษะชีวิต” เป็น “ทักษะชีวิตและอาชีพ” ซึ่งเป็น
ทักษะที่ต้องการให้ประชากรมีคุณภาพและศักยภาพในสังคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็ว และเป็นทักษะชีวิตรวมกับการทํางานในการประกอบอาชีพ (Binkley  
et  al.,  2012; Dede,  2010;  Great  Schools;  Partnership for 21st Century Skills, 2014 ) 
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ในประเทศไทยจากการท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้กําหนด
เขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์สําคัญ 4 ประการ ได้แก่  สนับสนุนพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเน่ือง และจัดระเบียบ
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคจะได้รับจากการต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เป็นการ
ส่งเสริมการส่งออก เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสินค้าในภูมิภาค เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ให้
ความสําคัญในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองและได้หลักสูตรการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีมีคุณภาพ นักเรียนทุกคนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจะได้รับโอกาสและประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้และทักษะในดํารงชีวิต
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากความร่วมมือร่วมใจของทุก
หน่วยงาน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2558)  

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะชีวิต ผู้ศึกษาเก่ียวกับทักษะชีวิตและอาชีพส่วนใหญ่
ทําการศึกษาแบบสํารวจ หรือสํารวจก่ึงเปรียบเทียบที่มิได้ให้องค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นสาเหตุ 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนและศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องนําผลการวิจัยไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อย่างมี
ประสิทธิผลจะช่วยให้นักเรียนหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพเพ่ือประโยชน์สุขของตัวเอง 
ครอบครัว และสังคมประเทศชาติสืบไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จํานวน 9 โรงเรียน มี
นักเรียน จํานวน 3,937 คน (สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) 
               1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จํานวน 6 
โรงเรียน มีนักเรียน จํานวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน ดังน้ี 
      1.2.1 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จากอําเภอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก จํานวน 3 อําเภอ ได้จํานวน 1 อําเภอ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอ
แม่สอด มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 โรงเรียน             
       1.2.2 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (Stratifield Random Sampling) โดยมี
ขั้นตอนโดย สํารวจจํานวนประชากรในการวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแม่สอด ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3,937  คน จําแนกตามโรงเรียน 
จากน้ันคํานวณสัดส่วนระหว่างจํานวนประชากร 3,937 (คน) ต่อจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 500 (คน) คิด
เป็นร้อยละ 12.70 โดยประมาณแล้วดําเนินการ สุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอีกครั้ง ตาม
สัดส่วนที่คํานวณได้ ทําให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 500 คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   2.1 ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่  
     2.1.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ 

อัตมโนทัศน์ และลักษณะมุ่งอนาคต 
     2.1.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การอบรม

เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกบัครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และ การสนับสนุนทางสังคม 
  2.2 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัว
แปร ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้ ทักษะทางสังคมและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัย กําหนดรูปแบบเชิงสมมติฐาน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผู้วิจัย
อ้างอิงจากทฤษฎีของบันดูรา (Bandura) ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเรียนจากตัวแบบ เน่ืองจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมีอิทธิพลต่อกัน และกระบวนการเรียนรู้จากตัวแบบ
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแบบถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษา
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ปฏิสัมพันธ์กับบิดามารดา จากการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพในครอบครัว 
ปฏิสัมพันธ์ตัวแบบครู วัดจากสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ปฏิสัมพันธ์ตัวแบบเพ่ือน วัดจาก
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และด้านสังคมวัดจาก การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง  ตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัยทําการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ จํานวน 13 เร่ือง และคัดเลือก
ตัวแปรที่มีความถี่สูงสุดมาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ อัตมโนทัศน์และลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรแฝง
ภายในทักษะชีวิตและอาชีพ ผู้วิจัยทําการสังเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้จากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวกับทักษะชีวิต ทักษะชีวิตและอาชีพ จํานวน 15 เร่ือง และคัดเลือกตัวแปรที่มีความถี่สูงสุด
จํานวน 6 ตัว มาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 2) ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว 3) การริเร่ิมและกํากับดูแลตัวเองได้ เป็นตัวของตัวเอง 4)ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ 5) การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด 6)การจัดการอารมณ์และความเครียด ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมส่งผลต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ผู้วิจัยอ้างอิงจากทฤษฎีของ บันดูรา (Bandura) 
ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือ
การเรียนจากตัวแบบ เน่ืองจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม
รอบๆตัวมีอิทธิพลต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของดวงกมล  พรหมชัย (2553) และทองเหลือ 
แย้มศิริ (2556) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผ่านปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยผู้วิจัยอ้างอิงมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม แสดงได้ดังภาพ 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 แสดงลักษณะรูปแบบเชิงสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ  
         อาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 ส่วนที่ 3 ข้อคําถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย
นี้ ประกอบด้วย ตอน ได้แก่ แบบวัดปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และแบบวัดปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ    
ซึ่งแบ่งออกเป็น 8  ด้าน ดังน้ี 1) แบบสอบถามทักษะชีวิตและอาชีพ 2) แบบสอบถามอัตมโนทัศน์      
3) แบบสอบถามลักษณะมุ่ งอนาคต 4) แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย               
5)  แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว 6) แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน       
7) แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนและ 8) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม 
    3.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
    ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับร่าง พร้อมกับหัวข้อวิจัย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิด และนิยามเชิงปฏิบัติการไปให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามนิยาม 
ความถูกต้องเหมาะสมด้านการใช้ภาษา รูปแบบการวัดตัวแปร และสัดส่วนในการวัดแต่ละตัวแปร 
เพ่ือนํามาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด (IOC 
: Index of Item Objective Congruence)  จากน้ันคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้น
ไป ส่วนข้อคําถามที่มีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.60 ผู้วิจัยได้ปรับตามรายละเอียดคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
ก่อนนําไปคํานวณตามสูตร  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2543 :117) ได้ข้อคําถามที่คัดเลือกไว้ 150 ข้อ จาก
ทั้งหมด 161 ข้อ 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้ 
(Try out) กับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จํานวน 60 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าอํานาจ
จําแนกและค่าความเช่ือมั่น โดยนําแบบสอบถามที่นักเรียนทําแล้วมาหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้
เทคนิค 25% คือกลุ่มสูง 25%และกลุ่มตํ่า 25% นําคะแนนของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายข้อ ทดสอบค่าที (t-test) ถ้าค่า t ข้อใดมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าเป็นข้อคําถามที่
มีอํานาจจําแนกใช้ได้ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,2549,หน้า 249) ได้ข้อคําถามที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่คดัเลือกไว้ 
143 ข้อ ตัดออก 7 ข้อ 
 หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค  
(Cronbach’s alpha coefficient) จากน้ันนําข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จํานวน 400  
คนมาวิเคราะห์หาค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ของข้อคําถาม โดยค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเร่ิมและกํากับ
ดูแลตนเองได้ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด ภาวะผู้นํา
และความรับผิดชอบ และการจัดการอารมณ์และความเครียด มีค่าความเชื่อมัน 0.87 ,0.82 ,0.81 
,0.89 ,0.87 และ0.87 ตามลําดับ ตัวอย่างแบบสอบถามวัดทักษะชีวิตและอาชีพดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ตัวอย่างแบบสอบถามวัดทักษะชีวิตและอาชีพ 
ข้อ พฤติกรรม จริง

ท่ีสุด 
จริง ค่อนข้าง

จริง 
ค่อนข้างไม่

จริง 
ไม่
จริง 

ไม่จริง
เลย 

1 ฉันยินดีรับฟังคําวิจารณ์ของคนอ่ืน       
2 ฉันต้ังใจทํางานจนงานสําเร็จ       

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ครูที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมช้ีแจงข้ันตอนและวิธีการโดย
ละเอียดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559 จากน้ัน
ดําเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากครูแต่ละโรงเรียนโดยผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง  

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
5.1 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  คํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ืออธิบาย 

ลักษณะของของตัวอย่างโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ความเบ้ (skewness) และความโด่ง (kurtossis) 

5.2 วิเคราะห์ทักษะชีวิตและอาชีพ และปัจจัยทีส่่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน 
จําแนกรายด้าน โดยคํานวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สัน  
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

5.4 ค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทีพั่ฒนาแล้วและมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงผลตามลําดับ ดังน้ี 
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษตาก ทีส่อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงใน
ภาพ 2 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
              Chi-Square=43.83, df=38, P-value=0.23792, RMSEA=0.02 
ภาพ 2  แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน  
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
          จากภาพ 2  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวมี
อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล(CHAR) มีอิทธิพลรวมสูงสุดคือ 1.07  รองลงมาคือ  ตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าเท่ากับ 0.69  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพ(LIFE) พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล(CHAR)  มีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพ(LIFE) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ  1.07  และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE) อย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีค่าเท่ากับ -0.18  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE)  
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.87 สําหรับค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล(CHAR)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE)  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.81 
          ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficients of Determination) และค่าความสอดคล้อง ซึ่งได้แก่ 
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) และค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) แสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง และของตัวแปรสังเกตได้    
          ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) และค่า 
          ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)  

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง 
CHAR = 0.66 LIFE = 0.87  

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกตได ้
SELC = 0.79 FUTU = 0.73 FLEX = 0.36 
SELF = 0.32 CROS = 0.58 PROD = 0.50 
LEAD = 0.62 EMOT = 0.66 DEMO = 0.56 
FAMI = 0.83 TEAC = 0.47 FRIE = 0.26 
SOCI = 0.10   

Chi-Square = 43.83, df = 38, P-value = 0.24, GFI = 0.98  ,AGFI = 0.96 
            

          จากตาราง 2 พบว่าค่าสัมประสิท ธ์ิการพยากรณ์ของสมการโครงสร้างของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(LIFE)  มีค่าเท่ากับ 0.87 และปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล(CHAR) เท่ากับ 0.66  แสดงว่าตัวแปรในรูปแบบอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะชีวิต
และอาชีพ และปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลได้ร้อยละ 87 และ 66  ตามลําดับ ส่วนค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.10  ถึง 0.83  โดยมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัว(FAMI) เป็นค่าสูงสุดและการสนับสนุนทางสังคม(SOCI)  เป็นค่าตํ่าสุด 
          เมื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบด้วยค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic) พบว่า มี
ค่าระดับขั้นเสรี 38  ระดับนัยสําคัญที่ 0.24  ซึ่งเป็นค่าสถิติไคสแควร์ ที่มีค่าน้อยมากและค่าระดับ
นัยสําคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 ซึ่ง Saris และ Stronkorst (1994 หน้า 200 อ้างอิงใน นงลักษณ์  
วิรัชชัย,2542 หน้า 53) เสนอว่าค่าไค-สแควร์ควรมีค่าเท่ากับองศาอิสระ สําหรับโมเดลที่มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบท่ีได้ไม่แตกต่างจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
พิจารณาค่าสถิติดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98   และดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96  ซึ่งค่าเข้าใกล้ 1.00 จึงถือได้อีกประการหน่ึงว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  ผลการประมาณค่า ค่าอิทธิพล ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและค่าสถิติตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบ แสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ค่าอิทธิพลรวม (TE) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE) และค่าอิทธิพลทางตรง (DI) ของตัวแปรแฝง  
         และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
        ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
 
 
ตัวแปรเหต ุ

ตัวแปรผล LIFE CHAR 
TE IE DI TE IE DI 

ENVI 
 

 
CHAR 

  0.69** 
(0.07) 
 1.07** 
(0.11) 

0.87** 
(0.11) 

 -0.18 
(0.07) 
 1.07** 
(0.11) 

 0.81** 
(0.05) 

  0.81** 
(0.05) 

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
หมายเหตุ : ในวงเล็บ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 

          จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมของตัวแปรท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวมี
อิทธิพลรวมท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ (LIFE) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (CHAR)  มีอิทธิพลรวมสูงสุดคือ 1.07 ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
(ENVI) มีค่าเท่ากับ 0.69 โดยปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อ    
ทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ  1.07  และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่า
เท่ากับ -0.18  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม     มีค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.87 สําหรับค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.81 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบที่สร้างข้ึนอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรทักษะชีวิตและอาชีพได้ร้อยละ 
87  ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของข้อมูลได้ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98  
และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-
squre Statistic) เท่ากับ 43.83 ระดับขั้นเสรี 38  ระดับนัยสําคัญที่ 0.24 ตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่พัฒนาแล้วและมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพล
รวมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรปัจจัยด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลรวมสูงสุด รองลงมาคือ ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม เมื่อ
พิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สําหรับค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า 
รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

อภิปรายผล 
            จากผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ 3 ประเด็น ดังน้ี 

1. รูปแบบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพบว่าตัวแปรทักษะชีวิตและ
อาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้ทักษะทางสังคม
และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด   ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ  และ 
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ตัวแปรด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์ 
และลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 
และ การสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเชิงสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ต้ังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล พรหมชัย (2553) ,ศศิวิมล  เกลียงทอง (2556) ,พัชราวดี ศรีบุญเรือง (2556) ,
วิภาวี ศิริลักษณ์, ปกรณ์ ประจัญบาน, และ เทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย (2557)  
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เมื่อพิจารณานํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัว ซึ่งสามารถ
อภิปรายผล ได้ดังน้ี 

1.1  ตัวแปรแฝงภายในทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor  
loading) ทั้ง 6 ตัว คือ 1.ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 2.การริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้ 3.ทักษะ
ทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 4.การเพ่ิมผลผลิตและการรู้รับผิด 5.ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ 6.การจัดการกับอารมณ์และความเครียด มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่า กล่าวคือ ตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 6 ตัว เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพ แต่ละตัวแปรมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
ซึ่งจัดเป็นตัวแปรทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งสอดคล้องกับ Partnership (Partnership  for 21st  Cen 
tury skills 2014 อ้างถึงใน อนุชา  โสมาบุตร, 2557) ,วิจารณ์ พานิช (2555) , ,วิภาวี ศิริลักษณ์, 
ปกรณ์ ประจัญบาน, และ เทียมจันทร์  พาณิชย์ผลินไชย (2557) และชนัดดา  เทียนฤกษ์ (2558) ที่
กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพ ว่าประกอบไปด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การ
ริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้   ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพ่ิมผลผลิตและ
การรู้รับผิด  ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ  และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

1.2  ตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ค่านํ้าหนัก 
องค์ประกอบ (factor loading) ทั้ง 2 ตัว คือ 1. อัตมโนทัศน์ 2. ลักษณะมุ่งอนาคต มีนัยสําคัญทาง
สถิติทุกค่า กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 2 ตัว เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
สอดคล้องกับ ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (ณิชามล  ฟองนํ้า, 2557) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจ     
อัตมโนทัศน์ และอุปนิสัย จะเป็นตัวทํานายทักษะพฤติกรรมและการกระทํา และสุดท้ายจะทํานายผล
การปฏิบัติงาน คุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจ อุปนิสัย มโนทัศน์ และความรู้     
เป็นสมรรถนะพ้ืนฐานของบุคคล เมื่อบุคคลแสดงเจตนาหรือความต้ังใจที่จะปฏิบัติงาน เขาจะมีความ
มุมานะพยายามแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ สุดท้ายก็จะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานน่ันเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทองเหลือ แย้มศิริ (2556) ที่พบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์ และลักษณะมุ่งอนาคต 

1.3  ตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบ  
(factor loading)ทั้ง 5 ตัว คือ 1.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 2.สัมพันธภาพในครอบครัว 3.
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 4.สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 5.การสนับสนุนทางสังคม 
มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่า กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัว เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura,1969,1971 อ้างอิงใน ทองเหลือ 
แย้มศิริ, 2556) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
เลียนแบบ และมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งผู้เรียนและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน พฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเรียนรู้โดยการสังเกต หรือเลียนจากตัวแบบ สําหรับตัวแบบไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มี
ชีวิตเท่าน้ัน แต่อาจเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์ หรือเป็นรูปภาพการ์ตูน
หนังสือก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของทองเหลือ แย้มศิริ (2556) และดวงกมล พรหมชัย(2553) ที่
ศึกษาตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมประกอบด้วย การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพใน
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ครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และการ
สนับสนุนทางสังคม 

2. เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในการวิจัยครั้งน้ี ผลของการวิจัยพบว่า ตัว
แปรด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพ ส่วนตัวแปรปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 

2.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและ 
อาชีพของนักเรียนแสดงว่า อัตมโนทัศน์และลักษณะมุ่งอนาคตเป็นสาเหตุของทักษะชีวิตและอาชีพ 
ทั้งน้ีเพราะ ทฤษฎีคุณลักษณะ กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถทําความเข้าใจและระบุคุณสมบัติ
ขั้นพ้ืนฐานที่ทําให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความอดทน พ้ืนฐานจิตใจ และรวมไปถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ(ณิชามล  ฟองนํ้า, 2557) 
โดยอัตมโนทัศน์ และอุปนิสัย จะเป็นตัวทํานายทักษะพฤติกรรมและการกระทํา และสุดท้ายจะ
ทํานายผลการปฏิบัติงานเมื่อบุคคลแสดงเจตนาหรือความต้ังใจที่จะปฏิบัติงาน เขาจะมีความมุมานะ
พยายามแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ สุดท้ายก็จะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานน่ันเอง 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550) จึงทําให้ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่
ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์และลักษณะมุ่งอนาคตมีอิทธิพลส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัชชกร นาคประเสริฐ. (2554) ที่พบว่า อัตมโนทัศน์เป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะชีวิต เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศศิวิมล เกลียวทอง (2556) 
และ วนาพร สาชนะ (2553) รวมถึงงานวิจัยของ ปัทมา วรรณลักษณ์ (2550) ที่พบว่า นักเรียนที่มี
คุณลักษณะมุ่งอนาคตสูงมีทักษะชีวิตเกือบทุกด้านสูงไปด้วย 

2.2  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพ แต่มี 
อิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพ โดยผ่านปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล สาเหตุที่ทําให้
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าปัจจัย
ด้านสภาพแสดล้อมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลสูง จึงทําให้ค่าอิทธิพลทางตรง
ไม่มีนัยสําคัญ ส่งผลให้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพโดยส่งผ่าน
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยบันดูรา (Bandura,1997 อ้างอิงใน ทองเหลือ แย้มศิริ 2556) 
อธิบายว่า กระบวนความใส่ใจ กระบวนการจดจํา กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกตเน่ืองมาจากความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะนํา
ประโยชน์มาให้ โดยกระบวนการการจูงใจการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปัจจัยที่
สําคัญของกระบวนการน้ีคือ ความพร้อมทางด้านร่างกาย และทักษะที่จําเป็นจะต้องใช้ในการ
เลียนแบบของผู้เรียน ถ้าหากผู้เรียนไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้ 
จึงอาจเป็นไปได้ว่าการแสดงออกหรือทักษะของแต่ละบุคคลน้ันเกิดจากการเลียนแบบแต่ไม่ได้แสดง
พฤติกรรมที่เหมือนตัวแบบเสียทั้งหมดทั้งยังต้องมีความพร้อมจึงทําให้การแสดงออกในด้านทักษะชีวิต
และอาชีพน้ันจึงไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยตรงแต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพล
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ทางอ้อม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล พรหมชัย (2553) และนิสิตา อังกุล(2552) ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ 

2.3  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล แสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่า
นักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน และการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) พบว่า ตัวแปรการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัวมีค่าสูง และมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทั้งน้ีเป็นเพราะนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมด้าน
ครอบครัว จึงเกิดการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนจากตัวแบบ โดยพฤติกรรมและการกระทํา
ของมนุษย์ทําให้เกิดคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่บุคคลแสดงเจตนาท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสําเร็จ เมื่อเขาต้องการประสบความสําเร็จ เขาก็ จะต้ังเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้มีความท้า
ทาย และเขาก็จะพยายามรับผิดชอบโดยปฏิบัติงานให้เสร็จในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมของคนเรา ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัว
แบบ เน่ืองจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอ การเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน และกระบวนการ
เรียนรู้จากตัวแบบถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากที่สุดซึ่งตัวแบบมีทั้งตัวแบบที่เป็น
สิ่งมีชีวิตและตัวแบบที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโดยตัวแบบทั้งสองประเภทน้ีเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จึงทํา
ให้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura,1997 อ้างอิงใน ทองเหลือ แย้มศิริ 
2556) โดยบันดูราเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนจากตัว
แบบนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของทองเหลือ แย้มศิริ (2556) และดวงกมล พรหมชัย(2553) 
ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน 
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพสูงข้ึน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะผู้ปกครองควรอบรมดูแลนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะเกี่ยวกับ อัตมโนทัศน์และ
ลักษณะการมุ่งอนาคตให้กับนักเรียนและนักเรียนเองควรฝึกหัดตนเองให้มีอัตมโนทัศน์ที่ดี และมี
ลักษณะมุ่งอนาคตที่สูงข้ึนจะช่วยให้เป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในศตวรรษ21 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. จากการตรวจสอบตัวแปรในรูปแบบ สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกัน 
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากได้ร้อยละ 87  แสดงว่า มีตัวแปรอ่ืนๆที่ยังไม่ได้ศึกษาในครั้งน้ีที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพ โดยเฉพาะตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่
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ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพน้อย จึงควรศึกษาปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมตัวแปรอ่ืนๆแทน การ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งอาจได้ข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 2) เพ่ือศึกษา 
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดย 2.1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 2.2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุลกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุลสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน เครื่องมือ   
ที่ใช้ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3)แบบประเมินความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test 
Dependent)  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 มีความเหมาะสมในระดับมากและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
78.56/79.33  2) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 2.1) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ในระดับมาก 

 
คําสําคญั: ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้  โครงงานเป็นฐาน สารชีวโมเลกุล 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were : 1) to construct and study the efficiency of 
Instructional Package using by Project-based learning activities on Biomolecules for Mathayomsuksa 
4 students as per the 75/75 standard, 2) to study results using The Instructional Package using by 
Project-based learning activities on Biomolecules for Mathayomsuksa 4 students which included 
the specific aims as followed: 2.1) to compare the students, learning achievement between before 
and after of Instructional  Package using by Project-based learning activities on Biomolecules. 2.2) to 
compare the students, learning achievement after being taught by of Instructional  Package using by 
Project-based learning activities on Biomolecules as per 75/75 standard. 3) to study students, 
satisfaction toward learning through of Instructional Package using by Project-based learning 
activities on Biomolecules for Mathayomsuksa 4 students.The data were gathering and selected 
from 38 Mattayomsuksa 4 Petpittayakom students in the first semester of academic year 2016. The 
toots for 1) included  package 2) this research included of Instructional Package 3) learning 
achievement examinations 4) the study students, satisfaction  toward  learning through of 
Instructional  Package using by Project-based learning on Biomolecules. The statistical devices used 
to analyze the data were mean (), standard deviation (S.D.), E1/E2, and t-test dependent.  
 The finding indicated that: 1)The overall of appropriation of  Instructional  Package using 
by Project-based learning on Biomolecules for Mathayomsuksa 4 students was in high leve for all 
compositions The efficiency of these packages was 78.56/79.33 by applying with sampling. 2)The 
summary of using Instructional Package using by Project-based learning on Biomolecules for 
Mathayomsuksa 4 students. 2.1) to compare the students, learning achievement between before 
and after of Instructional Package using by Project-based learning on Biomolecules for 
Mathayomsuksa 4 students of post-test learning achievement was higher than  pre-test study as 
statistical significant level at .05 2.2) the achievement scores of the student after learning through 
Package using by Project-based learning on Biomolecules for Mathayomsuksa 4 students were 
higher that the 75 criterion as statistical significant level at .05 3)The study students, satisfaction 
toward learning through of Instructional Package using by Project-based learning on Biomolecules for 
Mathayomsuksa 4 studentswas  at high level. 
 
Keywords: Instructional Package, Project-based learning, Biomolecules  
 

บทนํา 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) มีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพคนไทย ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ต้ังแต่ปฐมวัย 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ทํางานเป็น
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กลุ่มได้ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึกและภูมิใจในความเป็นไทยก้าวทันโลก เป็น
กําลังคนที่มีคุณภาพมีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็น สมรรถนะ ความรู้ สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษามีสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553)   
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงในโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสําคัญใน      
การค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) สําหรับการจัดการเรียนรู้ 
วิชาเคมีน้ัน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสารกับแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของ
สาร การเกิดสารละลายมีกระบวนการคิด มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา            
จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 32.54 ระดับโรงเรียน เท่ากับ 32.88 แยกตามสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชา เคมี สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 
29.94 ระดับโรงเรียน เท่ากับ 29.99 (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2557) เมื่อพิจารณา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ในปีการศึกษา 2555-2557 พบว่า นักเรียน    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.50,61.00 และ 64.75 ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้ (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพชรพิทยาคม, 2557) 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ครูยังคงมุ่งเน้นการบรรยาย การถามตอบ
และสรุปเน้ือหาที่ครูเช่ือว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยการตรวจสอบจากการทําแบบฝึกหัดของ
นักเรียน (ลัดดา  ภู่เกียรติ, 2544, หน้า 1) ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ    
การคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ทําให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและ
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองไม่เป็น (กรมวิชาการ, 2544 หน้า 2) ดังน้ัน ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการการจัดการเรียนรู้ใหม่ โดยลดบทบาทจากผู้จัดการเรียนรู้จากการบอกเล่าและบรรยายเป็น  
การวางแผนการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้        
(กรมวิชาการ, 2544 หน้า 35-36) การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้และ 
ได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง นับว่าเป็นแนวทางท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงครูผู้สอน
เพียงทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาช่วยในการจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากน้ี การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลซึ่ งกันและกัน จะช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทั้ งความรู้ ทักษะกระบวนการคิดและ
ประสบการณ์มากขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545 หน้า 187-188) 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
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ของตนเอง ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยให้คําปรึกษาช่วยเหลือเท่าน้ัน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545 หน้า 4) ผู้เรียนจะทําการเลือกหัวข้อที่จะศึกษา โดยใช้ทักษะ
กระบวนการค้นคว้า วางแผนดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเน่ืองออกแบบประดิษฐ์ 
สํารวจทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล จนได้ข้อสรุปที่เก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ สรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544 หน้า25-28) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถช่วย
ฝึกฝนให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกทําและฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น (ธีรชัย ปูรณโชติ, 2544 หน้า 70)  
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทําการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเรียนสาระ      
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะเช่ือว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจะส่งเสริม    
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการพัฒนา      
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้โครงงาน   
เป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังน้ี 
 1. เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75  
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังน้ี 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง      
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองสารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับเกณฑ์ ร้อยละ 75  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ีได้ดําเนินการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) และแบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเด่ียวทดสอบก่อนและหลังเรียน(One Group 
Pretest-Posttest Design) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเพชรพิทยาคม      

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 40  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่กําลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 40    
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 38 คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทําการสอน  
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เรื่อง สารชีวโมเลกุล  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุลและ   
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 3 ชุด แล้วนําไปให้
ผู้เช่ียวชาญ  5 ท่าน ตรวจสอบด้านความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรม จากน้ัน
นําไปตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโดยนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ของโรงเรียน  เพชรพิทยาคม จํานวน 3 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน 
โดยจําแนกนักเรียนตามผลการเรียน ได้แก่ กลุ่มเก่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเคมี 
มากกว่า 3.00  กลุ่มปานกลางเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเคมี ระหว่าง 2.50 -3.00 และ
กลุ่มอ่อน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเคมี ตํ่ากว่า 2.50 ซึ่งได้มาจาการเลือกเจาะจง โดย
คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยทดลองใช้
แบบกลุ่ม จํานวน 9 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 3 คน กลุ่มกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน 3 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกเจาะจง โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  ที่ 4 และนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 โดยทดลองใช้ภาคสนามกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เคร่ืองมือที่ใช้ในการหา
คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล คือ แบบประเมิน
ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ในชุดกิจกรรม โดยผู้เช่ียวชาญและแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มทดลองได้     
จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จํานวน 38 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

341 

คน ทั้งน้ีแบบแผนการทดลองคร้ังน้ีใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยผู้วิจัยทําการทดสอบ
ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ แล้วจึงดําเนินการใช้ชุดกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นจึง
ทําการทดสอบหลังเรียน แล้วนําเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมและหาประสิทธิผลจากการเรียนด้วยแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
t-test one sample ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จํานวน 38 คน 
โดยผู้ วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และ         
นําแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมด้านต่างๆ         
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากน้ันนําแบบประเมินความพึงพอใจให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ      
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 
1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  
2. ผลหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองสารชีวโมเลกุล 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75  

ชุดท่ี 
คะแนนระหว่างใช้ชุดกิจกรรม (n=30) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยใน

การทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน คะแนนเต็ม 

 

 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

1 10 7.80 78.00 

79.33 
2 10 7.73 77.33 
3 10 8.03 80.33 

เฉลี่ยรวม 10 74 78.56 
E1/E2 = 78.56/79.33  
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จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เฉลี่ยเท่ากับ 78.56 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เฉลี่ยเท่ากับ 79.33  แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 78.56/79.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์    ที่กําหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  
การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏ     
ผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ทดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิติของ       
การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน (n=38) 
การทดสอบ  S.D. D S.D.d t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 13.47 2.06 

10.66 3.89 16.91* 0.0000 
หลังเรียน 24.13 2.78 

*p<.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4          
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.47 คะแนน และ 24.13 คะแนน ตามลําดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง   
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75
ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม Mean S.D. % of 
Mean 

t Sig.(1-tailed) 

หลังเรียน 38 30 24.13 2.78 80.44 3.6
2* 

0.0004 

*p<.05 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4           
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.44 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์    
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่า นักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง               
สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 3 ชุด ได้แก่ 1) คาร์โบไฮเดรต 2) ลิพิด         
3) โปรตีนและกรดนิวคลีอิก โดยผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล พบว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมทุกองค์ประกอบ             
มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมาก จึงมีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งน้ี          
ได้ทดสอบเพ่ือหาความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พบว่า การใช้  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล กับนักเรียนกลุ่มเล็ก 3 คน ผลคือ 
เวลาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีได้มีการปรับกิจกรรม 
บางกิจกรรมเพื่อให้ใช้เวลาเหมาะสมและผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน   
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ตามเกณฑ์ 75/75 โดยนําไปใช้กับนักเรียนแบบกลุ่ม จํานวน 9 คนและ
นักเรียนแบบภาคสนาม จํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.04/78.52 และ 78.56/79.33 ซึ่งเป็นไป     
ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แสดงว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสามารถนําไปทดลองใช้ได้ 

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      
หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่าง   
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
เร่ือง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า     
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ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1.ผลสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน  โดยภาพรวมชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาวิธีการหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  มีการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงงาน ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงงาน และระยะที่ 3 รวบรวมสรุป พร้อมกันน้ันก็
ทําการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา   เพ่ือสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง 
สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
 ในส่วนของผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง      
สารชีวโมเลกุล ของกระบวนการและผลลัพธ์ พบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 77.04/78.52 และ
78.56/79.33 ซึ่ งผ่ านเกณฑ์ที่ กํ าหนด เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ น้ี  ได้ผ่ านการตรวจสอบ              
จากผู้เช่ียวชาญและได้นําไปพิจารณาความเหมาะสมของภาษา เน้ือหา และเวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรม   
การเรียนรู้กับนักเรียน จํานวน 3 คน จึงทําให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ 

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 เรื่อง สารชีวโมเลกุล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุลสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน          
ซึ่งประกอบด้วยระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงงาน เป็นระยะท่ีครูต้องสังเกต สร้างความสนใจในเรื่องที่      
จะเรียนรู้ให้เกิดในตัวผู้เรียนแล้วตกลงร่วมกันเลือกเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพ่ือทําการศึกษาอย่างละเอียด
ต่อไป โดยสร้างความสนใจให้เกิดกับนักเรียน ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนกําหนดหัวข้อ
คําถามหรือประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้เก่ียวกับเรื่องที่พวกเขาสนใจท่ีร่วมกันกําหนดเป็นหัวข้อเรื่อง 
แล้วต้ังสมมติฐานตอบคําถามเหล่าน้ัน ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคําตอบ   
ด้วยตนเอง และระยะที่ 3 รวบรวมสรุปเป็นระยะสุดท้ายของโครงงานท่ีผู้เรียนค้นพบคําตอบของ   
ปัญหาแล้วและผู้เรียนได้แสดงให้ครูเห็นว่าได้สิ้นสุดในหัวข้อโครงงานเดิมและเริ่มหันเหความสนใจไป  
สู่เรื่องใหม่ ระยะน้ีเป็นระยะที่ครูและนักเรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การทํางานและแสดงให้เห็น
ถึงความสําเร็จของการทํางานตลอดโครงการแก่คนอ่ืนๆ ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็นผู้ต้ังประเด็นปัญหาน้ันมาจากความสนใจของนักเรียนเองและ
ลงมือค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ มีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะของการสํารวจค้นคว้าข้อมูล         
จาก   แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วนําข้อมูลมาอภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้เหตุผล
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ประกอบจนได้ข้อสรุปที่เป็นคําตอบในเรื่องน้ันๆ และนําเสนอผลการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ผู้วิจัยพบข้อสังเกตขณะที่ดําเนินการทดลองว่าการที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียน   
ว่าจะต้องเรียนรู้สิ่งใดเพ่ืออะไรและโดยวิธีการอย่างไร ทําให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกิด    
การเรียนรู้ สามารถสะท้อนความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
โดยองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนน้ีย่อยมีความคงทนถาวรสามารถจดจําได้นาน ซึ่งการที่นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยตนเองเช่นน้ีจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนอย่าง
แท้จริงซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับลัดดา  ภู่เกียรติ (2544) กล่าวว่าโครงงานเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายๆ สิ่งที่
สงสัยและอยากรู้คําตอบให้ลึกซึ้งชัดเจนหรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องน้ันๆ ให้มากย่ิงขึ้นกว่าเดิมโดยใช้
ทักษะกระบวนการและปัญญาหลายๆ ด้านมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเน่ืองมี          
การวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือ       
ผลการศึกษาหรือคําตอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ หรือพูดอีกอย่างโครงงานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการทํา
วิจัยเล็กๆ เพราะเด็กนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองเพ่ือพัฒนาความรู้โดยใช้ระเบียบวิธีการทํางาน  
ที่เป็นระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
ความจริงจนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ด้วยตนเองทั้งน้ีรุ่งนภา เหมแดง (2556) กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ
มุ่งเน้นที่การปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา อาทิจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 
เพียร์เจ (Piaget) และวีก็อตสก้ี (Vygotsky) ที่มีแนวคิดทางการศึกษาคือมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานจะช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนในด้านการคิดอย่างมีระบบรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนมีทักษะการต้ังคําถามและรู้จักวิธีแสวงหาคําตอบมีทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน
ตลอดจนรู้จักคิดตัดสินใจในการสร้างทางเลือกอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับงานวิจัยวิไล เดชตุ้ม 
(2552) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ทดลองตามความถนัดและสนใจโดยมีครู
คอยกระตุ้นและแนะนําให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
ได้อีก ทําให้การเรียนรู้ขยายผลกว้างขวางขึ้นและหลากหลายจึงทําให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เร่ือง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง 
สารชีวโมเลกุล มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการตั้งคําถามตามความสนใจ 
แล้วคําถามเหล่าน้ันไปทําการแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเองและมีการสรุป
องค์ความรู้ แล้วนําเสนองานของแต่กลุ่ม ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นให้แก่นักเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพจนา  ทรัพย์สมาน (2549) กฎแห่งผลท่ีได้รับ (Law of Affect) กล่าวคือ หากผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนย่อมเกิดความอยากเรียนรู้ต่อไปอีกซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับสิ่งเร้าที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมน้ีจัดเป็นสิ่งเร้าที่ดี
เน่ืองจากสามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551)  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน ดังน้ัน จึงทําให้นักเรียนมี    
ความพึงพอใจที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.1 สาระการเรียนรู้หรือเน้ือหาท่ีใช้ในการเรียนรู้ การทําโครงงาน ควรมีเน้ือหาที่ใกล้เคียงกับ
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนมากท่ีสุด เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความสนใจ      
ความถนัด ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ 
ด้วยตนเอง ดังน้ัน ครูควรต้องมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มี
ความเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ 
 1.3 ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ขั้นตอนน้ี
นักเรียนต้องทําการเผยแพร่ความรู้ ผลงาน ดังน้ัน ครูควรจะต้องเตรียมสถานที่ให้กับนักเรียนใน    
การเผยแพร่ผลงานหรือความรู้แก่สังคมและชุมชน  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานระหว่างนักเรียน
ที่มีระดับการศึกษาต่างๆ กัน เช่น เปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 ควรนําการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปใช้จัดการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาและพัฒนา
คุณลักษณะอ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษา โดยใช้โมเดลมูลค่าเพ่ิม การวิจัยน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 
1356 คน จากสถานศึกษา 40 แห่ง ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ระดับ
นักเรียน ได้แก่ 1)เพศ 2)เศรษฐานะของครอบครัว 3)ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และ 4)ความรู้
เดิมของนักเรียน ระดับสถานศึกษา ได้แก่ 1)พฤติกรรมการสอนของครู 2)สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
3)ขนาดสถานศึกษา และ 4)ความเป็นผู้นําทางวิชาการ เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบบันทึกฉบับนักเรียนและ
ฉบับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความสามารถด้านคํานวณ ปีการศึกษา 
2555 และผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การ
วิเคราะห์พหุระดับ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
สามารถแบ่งสถานศึกษาได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (คะแนนมูลค่าเพ่ิมต้ังแต่ 0 ขึ้น
ไป) จํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50% และกลุ่มสถานศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ (คะแนนมูลค่าเพ่ิมน้อยกว่า 0 
หรือติดลบ) จํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50 % ทั้งสองกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน  

 
 
คําสําคญั: โมเดลมูลค่าเพ่ิม, คุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์, การวิเคราะห์พหุระดับ, 
ความสามารถด้านคํานวณ, การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to investigate the quality of mathematics 
education management by using value-added model. This research used secondary 
data. The sample used in this study was grade 3 students under Loei Primary 
Educational Service Area Office 1  of the 1,356 people from 40 schools were 
randomly stratified.  The variables studied include. The students are 1 ) sex 
2)socioeconomic status of the family (SES) 3)the educational level of parents (PARED) 
and 4 )knowledge of students (PRIOMATH). The schools are 1) teaching behavior of 
teachers (TQUALITY) 2)school environment (CLIMATE) 3)the size of schools (SIZE) and 
4)academic leadership (LEADER) . The instruments a recorded version of the student 
and the school. The quality of basic education. The year 2555 can be calculated and 
evaluated for quality education around two statistics used for data analysis. 
Multilevel analysis the results showed that the quality of education in mathematics 
education. You can study the two groups, educational quality (the value 0 or greater) 
of 20 accounted for 50%, and the place of education, the quality (the value is less 
than 0 or negative) 20. accounted for 50% of both groups have the same variance 
 
Keywords: value-added model, Quality study of mathematics, Multilevel Analysis, 

Numeracy, Quality Assessment in Education 
 

บทนํา 
 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น นับว่าเป็นการศึกษาที่จําเป็น และมีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นเป็นการมุ่งพัฒนา
นักเรียน ในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเพ่ือให้พร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป โดยนักเรียนจะต้องได้รับการอบรม สั่งสอนให้มี
ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ ทํางานเป็น และดําเนินชีวิตอย่างสงบสุข จากการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความ
พร้อมของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น รายวิชาที่สามารถประเมินการจัดการศึกษาได้อย่าง
ครอบคลุม เป็นทั้งภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน
มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ วิชาคณิตศาสตร์ เพราะถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของ
การพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาอ่ืน มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิ 
เน่ืองจากมีรูปแบบกระบวนและโครงสร้างในการคิดที่อยู่ภายใต้ความเป็นเหตุและผล อาศัยทักษะ
หลายด้านในการคิด เช่น การเช่ือมโยง  การเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยังฝึกสมองของคนให้เกิดจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านที่เป็นวิชาการ และ
ไม่ เป็ น วิช าก าร  จนอ าจกล่ าว ได้ ว่ าคณิ ต ศ าสต ร์ เป็ น ราก ฐาน ท่ี สํ าคั ญ ขอ งศ าสต ร์ทั้ ง
ปวง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 3) 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ National Test (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการวัดสมรรถนะ 
ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy) ในปีการศึกษา 2555 (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2556 : 
5) เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าครบถ้วน และถูกต้องตามนโยบาย
ของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ ถือเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ ซึ่งตัว
บ่งช้ีที่บอกถึงการพัฒนาด้านความรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
คือ ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ แต่ที่ผ่านมาการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษานั้น ใช้เพียงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งผลที่ได้เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
นักเรียนเพียงด้านเดียว  คุณภาพของสถานศึกษานั้นยังประกอบไปด้วยปัจจัยอ่ืน เช่น ปัจจัยระดับ
ครอบครัว ปัจจัยระดับห้องเรียน ปัจจัยระดับสถานศึกษา เป็นต้น การตรวจสอบเพียงผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร์ เพ่ือบอกคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาจึงไม่เพียงพอและเกิด
ความไม่เท่าเทียมกันของผลการตรวจสอบ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจการตรวจสอบและการตัดสินคุณภาพการจัด
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาที่มีการควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนในการ
สอบ ที่จะทําให้ทราบถึงความรู้ และทักษะที่แท้จริงของนักเรียน เรียกว่า การวิเคราะห์แบบมูลค่าเพ่ิม 
และการตรวจสอบคะแนนมูลค่าเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่งใช้การ
ประมาณค่าแบบเบส์ (Baye’s Estimation) ที่ให้ผลน่าเช่ือถือ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2554: 120) เมื่อ
นําผลไปเปรียบเทียบจะได้ผลการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมย่ิงขึ้น  
      

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา โดยใช้โมเดล
มูลค่าเพ่ิม 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 2571 คน สถานศึกษา 164 แห่ง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 1356 คน และการยอมให้ความคลาดเคลื่อนของการวิจัย
เกิดขึ้นได้ในระดับ ±10 % จะได้สถานศึกษาจํานวน 40 แห่ง (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2555: 
150) และการวิเคราะห์พหุระดับต้องการกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในระดับกลุ่มมีค่าสูง โดยเฉพาะจํานวนกลุ่มตัวอย่างในระดับสูงสุด (macro 
level) ไม่ควรน้อยกว่า 30 จํานวน (สมถวิล  วิจิตรวรรณา. 2553:  61) ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling) โดยผู้วิจัยใช้จํานวนนักเรียนที่บ่งช้ีถึงตัวแปรขนาดสถานศึกษาเป็น
ช้ันการแบ่ง ดังน้ันจึงมีการสุ่มดังน้ี 1) สถานศึกษาทั้งหมด 164 แห่ง แบ่งเป็น 7 ขนาด (ขนาดที่ 1 มี 
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109 แห่ง, ขนาดที่ 2 มี 32 แห่ง, ขนาดที่ 3 มี 19 แห่ง, ขนาดที่ 4 มี 11 แห่ง, ขนาดที่ 5 มี 2 แห่ง, 
ขนาดที่ 6 มี 1 แห่ง และขนาดที่ 7 ไม่มี) เมื่อตัดสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 11 คนออก
ทําให้เหลือสถานศึกษาเพียง 83 แห่ง (ขนาดที่ 1 มี 22 แห่ง, ขนาดที่ 2 มี 28 แห่ง และขนาดที่ 3 – 7 
คงเดิม)  
 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ความสามารถด้านคํานวณ 
(Numeracy) จากสํานักทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิวิเคราะห์พหุระดับ 
2 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลฉบับนักเรียน 
และฉบับสถานศึกษาซึ่งเป็นการคัดลอกข้อมูลที่สถานศึกษามีอยู่แล้ว ซึ่งการออกแบบบันทึกข้อมูลทั้ง 
2 ฉบับจึงเป็นการกําหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยน้ีเท่าน้ัน โดยผู้วิจัยทําหนังสือ
ราชการจากมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยดําเนินการดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยส่งหนงัสือที่เขตพ้ืนออกให้ ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเข้า
ดําเนินการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และมีบางสถานศึกษาที่ครูของสถานศึกษานั้นเป็นผู้บันทึกข้อมลูให้ 
 2. นําข้อมูลระดับนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลลงใน Microsoft 
Excel ใน Sheet 1 (คะแนน NT ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy)) ส่วนใน Sheet 2 เป็น
ข้อมูลของตัวแปรเพศ เศรษฐานะของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และ Sheet 3 เป็น
ข้อมูลตัวแปรความรู้เดิมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพ่ือหาคะแนนเฉล่ีย จากนั้น
เช่ือมทั้ง 3 Sheet โดยอาศัยเลขประจําตัวประชาชนเป็นตัวยึด 
 3. นําข้อมูลระดับสถานศึกษามาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมลูลงใน Microsoft 
Excel ใน Sheet 4 
 4. จากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรปู และวิเคราะห์ข้อมูลสําหรบั
ตอบปัญหาการวิจัยโดยใช้โปรแกรม HLM version 7.01 for student ที่วิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
1. โมเดลมูลค่าเพ่ิมพหุระดับเพ่ือวัดคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 

1.1 การวิเคราะห์ระดับนักเรียน (Micro Level Analysis หรือ Within School Analysis) 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

1.1.1 การวิเคราะห์โมเดลไร้เง่ือนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model) 
เป็นการวิเคราะห์โดยไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ  เข้าร่วมพิจารณา มีรูปแบบการวิเคราะห์ดังน้ี 
Level – 1 model )ระดับนักเรียน(  

 		Y 	 B 	 R  

Level – 2 model (ระดับสถานศึกษา) 
		B 	 G 	 U  

Mixed Fully Unconditional Model 
			Y 	 G 	 U 	 R  
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ตาราง 1 อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) และค่าอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ของการวิเคราะห์โมเดล
ไร้เง่ือนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model) 
 
Fixed Effect Coeffcient Standard 

Error 
T-ratio df p-value 

Intercept,   9.672** 0.251 38.433 39 0.000 
Random Effect Standard 

Deviation 
Variance 
Component 

Total 
Variance 

df Chi-square p-value 

Intercept,  0.650 0.423** 1.034 39 1286.643 0.000 
Level-1,  0.782 0.611     
Random Level-1 coefficient Reliability estimate 
Intercept1,         

0.928 
  

**p < .01 
 จากตาราง  1  พบ ว่า  ผลการ วิ เคราะ ห์ โม เดล ไร้ เ ง่ือน ไขอ ย่ างสม บู รณ์  (Fully 
Unconditional Model) อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษาทั้ง 40 แห่ง มีค่าเท่ากับ 9.672 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ดังน้ันค่าเฉลี่ยรวม
ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคน (G ) ไม่เป็น 0 (G ≠ 0) ส่วนอิทธิพลสุ่ม (Random 
Effect) เป็นค่าประมาณของส่วนความแปรปรวน (variance component) ของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์
วิชาคณิตศาสตร์ พบว่าความแปรปรวนในระดับนักเรียนมีค่า (Var (R  )= (σ ) เท่ากับ 0.611 ส่วน
ความแปรปรวนในระดับสถานศึกษามีค่า (Var (U )= (τ ) เท่ากับ 0.423 
 ความสัมพันธ์ภายในระดับช้ัน (Intraclass Correlation, ICC : ρ ) ซึ่งวัดได้จากสัดส่วน
ของความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด 0.409 หมายความว่า 40.9 % 
เป็นความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถานศึกษา และที่เหลืออีก 59.1 % เป็น
ความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียน การประมาณค่าความเชื่อมั่นของ
สัมประสิทธ์ิตัวแปรสุ่มระดับที่ 1 (ระดับนักเรียน) มีค่าเท่ากับ 0.928 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีแนวโน้มที่จะเช่ือถือได้ 

1.1.2 โมเดลไร้เง่ือนไข (Unconditional  Model)  
เป็นการวิเคราะห์โดยนําตัวแปรระดับนักเรียน เข้ามาวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ (SEX)  

เศรษฐานะของครอบครัว (SES) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง (PARED) และความรู้เดิมวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน (PRIOMATH) เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระเหล่าน้ีมีผลต่อตัวแปรตามผลสัมฤทธ์ิ
วิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH) 
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ตาราง 2 อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) และค่าอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ของการวิเคราะห์โมเดล
ไร้เง่ือนไข (Unconditional Model) 
Fixed Effect Coefficient Standard 

error 
t-ratio df p-

value 
intercept,	G  9.667** 0.270 35.773 39 0.000 
PARED, G  -0.031 0.023 -1.365 1312 0.172 
SES, G  -0.000 0.000 -0.796 1312 0.426 
SEX, G  -0.002 0.021 -0.122 1312 0.903 
PRIOMATH, G  1.163** 0.003 358.514 1312 0.000 
Random 
Effect 

Standard 
Deviation 

Variance 
Component 

Total 
observed 
variance 

df Chi-
square 

p-
value 

intercept,	U  0.648 0.371** 0.960 39 1266.298 0.000 

Level-1, R  0.768 0.589 
Random Level-1 coefficient Reliability estimate 
Intercept1,  0.917 

**p < .01, Deviance = 1526.877, Number of estimated parameters = 2 
จากตาราง 2 พบว่า อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) ค่าเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์

ของสถานศึกษาทั้ง 40 แห่ง มีค่าเท่ากับ 9.667 หมายความว่าค่าเฉล่ียรวมผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทุกคน (G ) ไม่เป็น 0 (G ≠ 0) ขนาดสัมประสิทธิการถดถอยของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์เรียงลําดับจากมากไปน้อยเป็นดังน้ี 

สัมประสิทธ์ิ G   หรือค่าเฉลี่ยของ Slope B  หรือค่าเฉลี่ยของตัวแปรความรู้เดิมของ
นักเรียน (PRIOMATH ) มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH  ) มีค่าเท่ากับ 1.163 ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้านักเรียนมีความรู้เดิมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้น 1.163 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรทํานายอ่ืนๆ ที่อยู่ในสมการให้
คงที่ ที่ความเช่ือมั่น 99%  

ส่วนตัวแปรเศรษฐานะของครอบครัว (SES ) ตัวแปรเพศ (SEX )  และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง (PARED ) ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH  ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

ในส่วนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) พบว่าความแปรปรวนในระดับนักเรียนมีค่า  
( (R  ) = σ ) เท่ากับ 0.589 มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และความแปรปรวนในระดับ
สถานศึกษามีคา่ ( ̂ U0j) = 0.371 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบสมการ ได้ดังน้ี 
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Level – 1 model )ระดับนักเรียน(  
															Y 	 B B PARED B SES B SEX B PRIOMATH R 	
Level	–	2	model	(ระดับสถานศึกษา)	
															B 	 G 	 U 	
															B 	 G 	
															B 	 G  
															B 	 G  
															B 	 G  
Mixed	Unconditional	Model	
															Y 	 G G PARED G SES SES. G SEX 	

																														 G PRIOMATH PRIOMATH. U R 	
 POSTMATH 	 9.667 ∗∗ 0.031 PARED 0.000 SES SES. 	

																																											 0.002 SEX 1.163 ∗∗ PRIOMATH PRIOMATH. 				
           	 0.371 ∗∗	 0.589 ∗∗	

	

1.2 การวิเคราะห์ระดับสถานศึกษา (Macro Level Analysis หรือ Between Unit 
Analysis) 

1.2.1 โมเดลตามสมมติฐาน (Hypothetical Model) 
ในโมเดลน้ีจะเป็นการประมาณค่าตัวแปรตามคือผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิคศาสตร์  

(POSTMATH ) ด้วยกลุ่มตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษา รายละเอียดตัวแปรแต่
ละระดับเป็นดังนี้ ตัวแปรระดับนักเรียน มี 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (SEX) เศรษฐานะของครอบครัว 
(SES) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง (PARED) และความรู้เดิมวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
(PRIOMATH) ตัวแปรระดับสถานศึกษา มี 4 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู (TQUALITY) 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (CLIMATE) ขนาดสถานศึกษา (SIZE) และความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
(LEADER)  
ตาราง 3 อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) และค่าอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ของการวิเคราะห์โมเดล
ตามสมมติฐาน (Hypothetical Model) 
Fixed Effect Coefficient Standard 

error 
t-ratio df p-

value 
Intercept2,	G  9.666** 0.239 40.429 35 0.000 
TQUALIT, G  1.770** 0.518 3.416 35 0.002 
CLIMATE, G  0.753 0.694 1.085 35 0.285 
SIZE, G  -0.000 0.000 -1.259 35 0.216 
LEADER, G  2.266* 0.887 2.555 35 0.015 
PARED, G  -0.031 0.023 -1.357 1312 0.175 
SES, G  -0.000 0.000 -0.794 1312 0.427 
SEX, G  -0.002 0.021 -0.117 1312 0.907 
PRIOMATH, G  1.163** 0.003 358.516 1312 0.000 
Random Standard Variance Total df Chi- p-
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Effect Deviation Component observed 
variance 

square value 

intercept,	U  0.570 0.325** 0.914 35 422.836 0.000 

Level-1, R  0.768 0.589 
Random Level-1 coefficient Reliability estimate 
Intercept1,  0.906 

*p < .05 , **p < .01, Deviance = 1523.532, Number of estimated parameters = 2 
จากตาราง 3 อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) ค่าเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของ

สถานศึกษาทั้ง 40 แห่ง มีค่าเท่ากับ 9.666 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.239 เมื่อทดสอบ
ค่าสถิติที พบว่า t = 40.429 และ p < 0.01 ซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทุกคน (G ) ไม่เป็น 0 (G ≠ 0) ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์
เรียงลําดับในแต่ละระดับจากมากไปน้อยเป็นดังน้ี 

ระดับสถานศึกษา 
สัมประสิทธ์ิ G   เป็นสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ LEADER  ที่มีต่อ B  คือความเป็นผู้นํา

ทางวิชาการ (LEADER) มีผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (B  ) มี
ค่าเท่ากับ 2.266 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่าสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยความเป็น
ผู้นําทางวิชาการในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะเพ่ิมข้ึน 2.266 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรทํานายอ่ืนๆ ที่อยู่ในสมการให้คงที่ 
ที่ความเช่ือมั่น 95%  

สัมประสิทธ์ิ G   เป็นสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ TQUALITY  ที่มีต่อ B  คือพฤติกรรมการ
สอนของครู (TQUALITY) มีผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (B  ) 
มีค่าเท่ากับ 1.770 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่าสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งจะเพ่ิมข้ึน 1.770 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรทํานายอ่ืนๆ ที่อยู่ในสมการให้
คงที่ ที่ความเช่ือมั่น 99%  

ส่วนตัวแปรสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (CLIMATE  ) และขนาดของสถานศึกษา (SIZE ) 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH  ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ระดับนักเรียน 
สัมประสิทธ์ิ G   หรือค่าเฉลี่ยของ Slope B  หรือค่าเฉลี่ยของตัวแปรความรู้เดิมของ

นักเรียน (PRIOMATH ) มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH  ) มีค่า
เท่ากับ 1.163 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้านักเรียนมีความรู้เดิมเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วยมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ่น 1.163 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปร
ทํานายอ่ืนๆ ที่อยู่ในสมการให้คงที่ ที่ความเช่ือมั่น 99%  

ส่วนตัวแปรเศรษฐานะของครอบครัว (SES ) เพศ (SEX ) และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
(PARED  ) ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH  ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ในส่วนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) พบว่าความแปรปรวนในระดับนักเรียนมีค่าเท่ากับ 
0.589 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายถึงมีความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนคนที่ i สถานศึกษาที่ j รอบๆ ค่าเฉลี่ยสถานศึกษาที่ j (B ) และความ
แปรปรวนในระดับสถานศึกษามีค่า ( ̂ U ) = 0.325 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
หมายความว่ามีความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาที่ j (B ) 
รอบๆ ค่าเฉลี่ยรวม (G ) ซึ่งค่าความแปรปรวนของ r  ในระดับนักเรียนและ U  ในระดับ
สถานศึกษาในโมเดลตามสมมติฐานลดลงจากโมเดลไร้เง่ือนไข (Unconditional Model) และเมื่อ
ทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลสุ่มพบว่าค่าไค-สแคว์ ( ) มีค่าเท่ากับ 422.836 และ p < 0.01 แสดง
ว่าความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ยังคงแตกต่างกันทั้งในระดับนักเรียนและระดับ
สถานศึกษา  

โดยสมการในโมเดลตามสมมติฐาน (Hypothetical l Model) เป็นดังน้ี 
Level – 1 model )ระดับนักเรียน(  
															Y 	 B B PARED B SES B SEX B PRIOMATH R  

Level – 2 model )ระดับสถานศึกษา(  
															B 	 G G TQUALITY G CLIMATE G SIZE G LEADER U  
															B 	 G  
															B 	 G  
															B 	 G  
															B 	 G  

Mixed hypothetical model 
															Y 	 G G TQUALITY TQUALITY.  
                         		 G CLIMATE CLIMATE. G SIZE SIZE.  
                          	 G LEADER LEADER. G PARED G SES SES.  

                        		 G SEX G PRIOMATH PRIOMATH. U R  
	POSTMATH 	 9.666 ∗∗ 1.77 ∗∗ TQUALITY TQUALITY.  
																									 0.753 CLIMATE CLIMATE. 0.000 SIZE SIZE.  
																									 2.266 ∗ LEADER LEADER. 0.031 PARED 0.000 SES SES.  

																									 0.002 SEX 1.163 ∗∗ PRIOMATH PRIOMATH. 	 0.325 ∗∗ 0.589 ∗∗ 
ดังน้ันสมการในการคํานวณคะแนนมูลค่าเพ่ิมในโมเดลตามสมมติฐานของงานวิจัยเป็นดังน้ี 
                U 	 	POSTMATH 	 9.666 ∗∗ 1.77 ∗∗ TQUALITY TQUALITY.  
																									 0.753 CLIMATE CLIMATE. 0.000 SIZE SIZE.  
																									 2.266 ∗ LEADER LEADER. 0.031 PARED 0.000 SES SES.  
																									 0.002 SEX 1.163 ∗∗ PRIOMATH PRIOMATH.  
                              0.325 ∗∗ 0.589 ∗∗  
    

 การประมาณค่าความเช่ือมั่นของสัมประสิทธ์ิตัวแปรสุ่มในระดับนักเรียน (Level – 1 
model) ในโมเดลตามสมมติฐาน มีค่าเท่ากับ 0.906 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าความเช่ือมั่นสูง แสดงถึงความเป็นค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษาได้ 
 สัมประสิทธ์ิการทํานาย (R ) ในโมเดลตามสมมติฐาน (Hypothetical Model) พบว่า กลุ่ม
ตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษา สามารถอธิบายสัดส่วนความแปรปรวนได้ 23.2 
% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 10.9% และสามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งโมเดลได้ 21% เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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9.7% ค่าสหสัมพันธ์ภายในช้ันของโมเดลตามสมมติฐานมีค่าเท่ากับ 0.355  ซึ่งลดลงจากโมเดลไร้
เง่ือนไขประมาณ 13.2% ซึ่งหมายความว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถานศึกษา
แตกต่างกันน้อยลงเม่ือเพ่ิมกลุ่มตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษาเข้ามาในโมเดล
ตามสมมติฐาน หรือสามารถลดความแตกต่างได้ประมาณ 13.2% (0.409-0.355/0.409) ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าความแปรปรวน (variance) และค่าความเช่ือมั่น (reliability) ในทั้ง 3 โมเดล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลมูลค่าเพ่ิมพหุระดับในโมเดลตามสมมติฐานของงานวิจัยน้ี
จะใช้ไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า Residual File ในระดับที่ 2 ตรวจสอบคะแนนมูลค่าเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิวิชา
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ใช้การประมาณค่าแบบเบส์ (Baye’s Estimation) ซึ่งเป็นผล
ที่ได้จากข้อมูลตัวอย่างและข้อมูลที่มีมาก่อน (Prior Information) ซึ่งตรงกับเน้ือเรื่องที่ศึกษา (ทวี  
รื่นจินดา.  2537: 170) จึงส่งให้ผลมีความน่าเช่ือถือ (ศิริชัย กาญจนวาสี.  2554: 120) 
 การพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา แบ่งสถานศึกษา
ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และกลุ่มสถานศึกษที่ไม่มคีณุภาพ โดยใช้เกณฑ์
สถานศึกษาใดมีคะแนนมลูคา่เพ่ิมต้ังแต่ 0 ขึ้นไปถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สว่นสถานศึกษาใด
มีคะแนนมลูคา่เพ่ิมน้อยกว่า 0 หรือติดลบถือว่าเป็นสถานศึกษาที่ไม่มีคณุภาพ (เพ็ญภัคร พ้ืนผา.  
2554: 122; อ้างอิงจาก Papanatasiou. 2008, Cahan & Elbaz. 2000, Goldstein. 1997, 
Raudenbush & Willms. 1995 และ Purkey & Smith. 1983) ดังตาราง 5 
ตาราง 5 แสดงคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาด้วยคะแนนมูลค่าเพ่ิม 
(value-added score, VAS) 
สถานศึกษา VAS สถานศึกษา VAS สถานศึกษา VAS สถานศึกษา VAS 

1 -.259 11 .353 21 .192 31 .040 
2 .335 12 .019 22 .139 32 -.795 
3 -.199 13 .462 23 .015 33 -.478 
4 -.023 14 .017 24 -.234 34 -.352 
5 .101 15 .280 25 -.164 35 -.209 

อิทธิพลคงท่ี (Fixed 
Effect) และค่าอิทธิพลสุ่ม 
(Random Effect)ที่สําคัญ

แต่ละโมเดล 

ระดับนักเรียน ระดับสถานศึกษา 
โมเดลไร้เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ 

(Fully Unconditional Model) 
 

โมเดลไร้เงื่อนไข 
(Unconditional Model) 

โมเดลตามสมมติฐาน 
(Hypothetical Model) 

Fixed Effect Coefficient 
intercept,	  9.672** 9.667** 9.666** 
Random Effect Variance Component 
intercept,	  0.423** 0.371** 0.325** 
Level-1,  0.611 0.589 0.589 
Random Level-1 
coefficient 

Reliability estimate 

Intercept1,  0.928 0.917 0.906 
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สถานศึกษา VAS สถานศึกษา VAS สถานศึกษา VAS สถานศึกษา VAS 
6 1.443 16 .048 26 .012 36 .158 
7 -.081 17 .161 27 .015 37 .618 
8 -.018 18 -.523 28 -.353 38 -.047 
9 -.089 19 -.111 29 -.214 39 .123 
10 -.085 20 -.151 30 -.275 40 .126 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้ วิจัยได้ศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 40 แห่ง 
สถานศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ มีจํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50 % ส่วน
สถานศึกษาที่ไม่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ มีจํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50 %  จาก
คะแนนมูลค่าเพ่ิมที่ได้จากการควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถด้านคํานวณ (POSTMATH) โดยการวิเคราะห์พหุ
ระดับ  อิทธิพลคงที่ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง 40 สถานศึกษา ใน
โมเดลไร้เง่ือนไขอย่างสมบูรณ์ โมเดลไร้เง่ือนไข และโมเดลตามสมมติฐาน มีค่าเท่ากับ 9.672, 9.667 
และ 9.666 ตามลําดับ และต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ค่าความแปรปรวน
ในระดับนักเรียนของทั้ง 3 โมเดล มีค่าเท่ากับ 0.611, 0.589 และ 0.589 ตามลําดับ และค่าความ
แปรปรวนในระดับสถานศึกษาของทั้ง 3 โมเดล มีค่าเท่ากับ 0.423, 0.371 และ 0.325 ตามลําดับ 
ถึงแม้ว่าค่าความแปรปรวนในระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษาในโมเดลตามสมมติฐานจะลดลง
แต่ก็คงเหลือความแปรปรวนอยู่ คือระดับนักเรียน 0.589 ระดับสถานศึกษา 0.325 หมายความว่ายัง
มีปัจจัยอ่ืนที่อยู่นอกเหนือจากการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ความรู้เดิมของนักเรียน (PRIOMATH) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jorge Manzi; et al.  (2012), Donald B. Rubin; et al.  (2003: 1-2), 
สุชีรา หิมะเมือง (2547 : 134) และ เพ็ญภัคร พ้ืนผา (2554 : 208), ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
(LEADER) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wiley,  W. Edward.  (2006 : 10) และ สุชีรา หิมะเมือง 
(2547 : 137) และพฤติกรรมการสอนของครู (TQUALITY) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wiley,  W. 
Edward.  (2006: 9-11), Donald B. Rubin; et al.  (2003: 1-2), Henry Braun.  (2004: 2) และ 
Dale Ballou.  (2012: 2-3) ที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถด้านคํานวณ 
(POSTMATH) ส่วนการทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลสุ่มของการประมาณค่าความเช่ือมั่น
สัมประสิทธ์ิตัวแปรสุ่มระดับนักเรียน ในทั้ง 3 โมเดลมีค่าเท่ากับ 0.928, 0.917 และ 0.906 
ตามลําดับ แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก 
สัมประสิทธ์ิการทํานาย (R ) ปรากฏว่า ตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษา สามารถ
อธิบายสัดส่วนความแปรปรวนได้ 23.2 % เพ่ิมขึ้นจากเดิม 10.9% และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนทั้งโมเดลได้ 21% เพ่ิมขึ้นจากเดิม 9.7% ค่าสหสัมพันธ์ภายในช้ันของโมเดลตามสมมติฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.355  ซึ่งลดลงจากโมเดลไร้เง่ือนไขประมาณ 13.2% หมายความว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถานศึกษาแตกต่างกันน้อยลงเมื่อเพ่ิมกลุ่มตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปร
ระดับสถานศึกษาเข้ามาในโมเดลตามสมมติฐาน หรือสามารถลดความแตกต่างได้ประมาณ 13.2% 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการ
สอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ดําเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธี ดังนี้ 1) การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด
องค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสนทนากลุ่ม 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา โดยใช้โปรแกรม MAXQDA 2) การศึกษาเชิงปริมาณ 
ด้วยแบบสอบถามองค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวน 
499 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
              ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้องค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนสําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 4 องค์ประกอบ คือ เน้ือหาของสื่อการสอน การสร้างและลักษณะสื่อ
การสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ 
 2) ผลการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการออกแบบสื่อ
การสอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า การออกแบบสื่อการสอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้อง
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กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (  = 1.49, df= 1, p=0.22184) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ ค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 ผลการวิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี แสดงให้เห็นว่า ค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบทุกตัวบ่งช้ีมีค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่า 0.700 ทุกตัว โดยมีค่าระหว่าง 0.742 
ถึง 0.871 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.872 รองลงมาคือด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.803 ด้านต่อมาคือ ด้านคุณภาพของสื่อการสอน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.769 และด้านการสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.742 ซึ่ง
มีค่านํ้าหนักตํ่าสุด 
 
คําสําคญั: การออกแบบสื่อการสอน, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1 )  study the instructional media 
design for the pre-service teachers and 2) analyze factor of instructional media design 
for the pre-service teachers according to hypothesis model with empirical data. 
Research methodology using mixed methods research combining qualitative and 
quantitative research; 1) qualitative research, with open-ended questions of the 
instructional media design for the pre-service teachers and data were analyzed by 
using focus group and content analysis with MAXQDA program. 2) quantitative 
research, with instructional media design for the pre-service teachers questionnaire. 
The samples were pre-service teachers in mathematics, early childhood, english and 
science subject in academic year of 2016 for the 5th year of Education faculty at 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the patronage which selected by 
purposive sampling. 
 The result found that:  
 1 .  The results of qualitative study found that there were 4  factors in 
instructional media design for the pre-service teachers; content of the learning 
materials, the use of learning materials, the quality of the learning materials, and the 
creating and learning styles of the learning materials. 
 2 . The results of confirmatory factor analysis of model in the instructional 
media design were found that model was fitted with empirical data, with chi-square 
goodness of fit test at 1.49  with 1 chi-Square/degrees of freedom; p-value = 0.22184; 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0 .0 3 1  which factor loading 
upper 0 .700 . The analysis of the factor loading composition showed that all factor 
loading of component was positive and greater than 0.700 for all the values between 
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0.742 to 0.871. In descending order according to factor loading as: the content of the 
learning materials with factor loading of 0 .8 7 2 , the use of learning materials with 
factor loading of 0 .8 03 , the quality of the learning materials with factor loading of 
0 .7 6 9 , and the creating and learning styles of the learning materials with factor 
loading of 0.742. 
 
Keywords: Instructional media Design, Pre-Service Teachers 

บทนํา 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานับได้ว่าเป็นหัวใจของวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาครู เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดประสบการณ์วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเป็นกิจกรรมหลายลักษณะเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ควบคู่ประสานกันไปทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะต้อง
ได้รับการตัดสินผ่านทุกข้ันตอนจึงจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพครูได้ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษานี้เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการผลิตครู ภารกิจของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นับว่ามีความสําคัญย่ิง และส่วนหน่ึงที่เป็นส่วนสําคัญของการวัด
และประเมินผลในรายวิชาน้ีคือการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องจัดทําสื่อ 
นวัตกรรม หรือป้ายนิเทศ โดยเกณฑ์การประเมินที่สําคัญน้ันพิจารณาจากองค์ประกอบของสื่อ 
นวัตกรรม หรือป้ายนิเทศ รูปแบบ และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู, 2559) 
 สื่อการสอนเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดหาสื่อการสอน ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเลือกและใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน สําหรับการจัดทํา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการสอนท่ีใช้ใน
สถานศึกษา ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของสื่อการสอน เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เน้ือหามี
ความถูกต้องและทันสมัย จะเห็นว่าผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสื่อการสอน คือ ครูผู้สอน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 21-22) ดังน้ันจึงควรให้ความสําคัญอย่างย่ิงในการการเตรียมบุคคลที่จะ
ไปประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบสื่อการสอนท่ีอยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษยชาติ เพราะเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญ
กับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงรอบตัว
เราอีกต่อไป  
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 ความสําคัญของการออกแบบและการประยุกต์ใช้สื่อการสอนยังปรากฏอยู่ในประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครูด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยสาระความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาประกอบด้วย ด้านหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
สําหรับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาน้ันประกอบด้วย การ
ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร (ราชกิจจานุเบกษา, 2556: 45)  
 จากความสําคัญของสื่อการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทําให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือ
เป็นข้อมูลสําหรับให้นักศึกษาครูใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบสื่อการสอนสําหรับใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  
 2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed-methods research) ซึ่ง
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นของการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสนทนากลุ่ม (Focus group) และการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content analysis) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนที่ 2 คือการศึกษาเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงมุมมองของนักศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของการ
ออกแบบส่ือการสอนที่ดี เพ่ือนําไปสู่การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และประกอบการสร้าง
เคร่ืองมือวิจัย  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามปลายเปิด การ
สนทนากลุ่ม (Focus group) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพน้ี ใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
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บรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวน 
499 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เหตุผลที่เลือกศึกษากับนักศึกษาช้ันปีที่ 5 เน่ืองจากนักศึกษา
จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลาจํานวน 1 ปี หากนักศึกษาได้ทราบถึง
องค์ประกอบของการออกแบบส่ือการสอนที่ดีจะทําให้นักศึกษาสามารถออกแบบสื่อการสอนที่
นําไปใช้สอนและเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้สูงที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้หลักการวิเคราะห์เน้ือหา โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพที่เรียกว่า MAXQDA ช่วยในการจัดกระทํากับข้อมูล   
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขา
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวน 499 
คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในส่วนน้ีคือ แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น โดยอาศัยข้อมูล
เก่ียวกับองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในขั้นตอน
ที่ 1 มาใช้ประกอบในการสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความสําคัญของการออกแบบสื่อการสอน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม โดยแบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบ ที่คํานวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha 
coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และแยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วยด้านเน้ือหาของสื่อการสอน 
การสร้างและลักษณะสื่อการสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ได้
ค่าความเช่ือมั่นตามลําดับดังน้ี 0.78, 0.70, 0.86, 0.81 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเชิงปริมาณน้ี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือน
ตุลาคม 2559 เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาปัจฉิม
นิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จึงสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามจํานวน 499 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ  ผู้ วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนสําหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก ซึ่งการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันนี้ ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 499 คน 
ประกอบด้วย นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาภาษาอังกฤษ และ
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สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช้ันปีที่ 
5 ปีการศึกษา 2559 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเชงิคณุภาพ 
 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 4 องค์ประกอบ คือ เน้ือหาของสื่อการสอน การสร้างและลักษณะสื่อ
การสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปร 7 ตัวแปร คือ ตัวแปรสัมพันธ์กับเน้ือหาสาระครบถ้วนชัดเจน 
ตัวแปรสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ครบถ้วนชัดเจน ตัวแปรเป็นรูปธรรมทําเรื่องยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ 
ตัวแปรเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนได้ ตัวแปรทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน หรือจดจําเน้ือหาของบทเรียนได้ง่าย
ขึ้น ตัวแปรทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เกิดทักษะ และตัวแปรใช้ทบทวนบทเรียนจากเรื่องที่สอนได้ 
และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า เน้ือหาของสื่อการสอน 
 องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปร 9 ตัวแปร คือ ตัวแปรใช้สอนผู้เรียนได้จริง ตัวแปรทําให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้จริง ตัวแปรมีความสนุก ให้สาระความรู้อย่างหลากหลาย ตัวแปรนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ตัวแปรมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ตัวแปรมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูง ตัวแปรเป็นสื่อที่เหมาะกับ
ช่วงวัย เหมาะกับผู้เรียน ตัวแปรเป็นสื่อที่ใกล้เคียงกับของจริง ตัวแปรใช้วัสดุเหลือใช้มาทํา และ
เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การสร้างและลักษณะสื่อการสอน 
 องค์ประกอบท่ี 3 มีตัวแปร 8 ตัวแปร คือ ตัวแปรมีลักษณะโดดเด่น ตัวแปรดึงดูดความ
สนใจ ตัวแปรมีสีสัน สวยงาม ปราณีต ตัวแปรมีความคงทน แข็งแรง ตัวแปรมีความเรียบง่าย ดูง่าย 
ตัวแปรมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมพกพาได้ง่ายสามารถใช้ได้ตลอด ตัวแปรเก็บรักษาได้ง่าย  และ  
ตัวแปรสะดวกต่อการนํามาใช้งาน  และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า คุณภาพของสื่อการสอน 
 องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปร 6 ตัวแปร คือ ตัวแปรเป็นสื่อที่จับต้องได้ ตัวแปรผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติในการทํากิจกรรม ตัวแปรนําไปปรับใช้กับผู้เรียนได้หลากหลาย ตัวแปรนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ตัวแปรนําไปใช้ในการสอนได้หลายเรื่อง และตัวแปรเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
และเรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า การนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ 
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             ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ  
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู กับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Confirmatory Factor 
Analysis) แสดงได้ตามแผนภาพดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอนสําหรบันักศึกษา                
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
ตารางที่ 1 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าน้าํหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิติ  
(t) 

สัมประสิทธิ์
การตัดสนิใจ 

 ( R2 ) 
ด้านเน้ือหาของสื่อการสอน 0.871 - - 0.759 
ด้านการสร้างและลักษณะสือ่การสอน 0.742 0.040 18.493** 0.550 
ด้านคุณภาพของสื่อการสอน 0.769 0.040 19.390** 0.591 
ด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ 0.803 0.039 20.499** 0.645 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการออกแบบสื่อการสอนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์พบว่า การออกแบบส่ือการสอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไคสแควร์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 1.49 df= 
1, p=0.22184) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 
ผลการวิเคราะห์ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ี แสดงให้เห็นว่า ค่านํ้าหนักองค์ประกอบทุก          
ตัวบ่งช้ีมีค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่า 0.70 ทุกตัว โดยมีค่าระหว่าง 0.742 ถึง 0.871 โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่านํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ด้านเน้ือหาของสื่อการสอน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ

= 1.49, df=1, P-value=0.22184, RMSEA=0.031 

0.871 

การออกแบบส่ือการ
สอน 

ด้านเน้ือหาของสื่อการสอน (CON) 

ด้านการสร้างและลักษณะสือ่การสอน (CRE) 

ด้านคุณภาพของสือ่การสอน (QUA) 

ด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ (USE) 

0.742 

0.769 

0.803 
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เท่ากับ 0.872 รองลงมาคือด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.803 ด้านต่อมาคือ ด้านคุณภาพของสื่อการสอน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.769 และด้าน
การสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.742 ซึ่งมีค่านํ้าหนักตํ่าสุด 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ เน้ือหาของส่ือการสอน การสร้างและลักษณะสื่อ            
การสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ตัวแปรสังเกตทั้งหมด 30 
ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 เน้ือหาของสื่อการสอน มีตัวแปร 7 ตัวแปร คือ ตัวแปรสัมพันธ์กับเน้ือหา
สาระครบถ้วนชัดเจน ตัวแปรสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ครบถ้วนชัดเจน ตัวแปรเป็นรูปธรรมทําเรื่องยาก
ให้ง่ายต่อการเข้าใจ ตัวแปรเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนได้ ตัวแปรทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน หรือจดจํา
เน้ือหาของบทเรียนได้ง่ายขึ้น ตัวแปรทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เกิดทักษะ และตัวแปรใช้ทบทวน
บทเรียนจากเร่ืองที่สอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 31) ที่กล่าวว่า การเลือกสื่อ 
การนําสื่อมาใช้ และการผลิต จะต้องสอดคล้องกับเน้ือหา วัตถุประสงค์ และสนับสนุนเร่ืองราวที่จะ
สอน รวมถึงการใช้สื่อที่สัมพันธ์กับเนื้อหา อีกทั้งยังสอดคล้องกับณัฐกร สงคราม (2553: 12) ที่
กล่าวถึงความสําคัญของการออกแบบสื่อเพ่ือการเรียนรู้ว่าจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
เข้าใจเน้ือหาได้ดี อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมข้ึน สามารถ
ทบทวนบทเรียนซ้ําได้ตามความต้องการและความแตกต่างในแต่ละบุคคล รวมถึง กิดานันท์ มลิทอง 
(2548: 109) ที่กล่าวว่าการจัดทําสื่อการสอนมีหลักพิจารณาประเด็นหนึ่ งคือ สื่อ น้ันต้องมี
ความสัมพันธ์กับเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน Dale (1969: 175) กล่าวว่า การเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอนน้ันจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่เรียนได้ดี รวมถึงสถาบันวิจัยพัฒนา 
และสาธิตการศึกษา (2555: 122) และกรมวิชาการ (2544: 10) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนต้องมีความ
เหมาะสมสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและสาระการเรียนรู้ที่จะสอน  
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีตัวแปร 9 ตัวแปร คือ ตัวแปรใช้สอน
ผู้เรียนได้จริง ตัวแปรทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง ตัวแปรมีความสนุก ให้สาระความรู้อย่าง
หลากหลาย ตัวแปรนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ตัวแปรมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ตัวแปรมีค่าใช้จ่ายใน
การผลิตไม่สูง ตัวแปรเป็นสื่อที่เหมาะกับช่วงวัย เหมาะกับผู้เรียน ตัวแปรเป็นสื่อที่ใกล้เคียงกับของจริง 
ตัวแปรใช้วัสดุเหลือใช้มาทํา ซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2548: 109) ที่กล่าวว่าการเลือกสื่อ
การสอนมีหลักการพิจารณาคือเป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน ความรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้เรียน มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตจะต้องคุ้มกับเวลาและการลงทุน วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 
(2551: 27,31) กล่าวว่า  ควรใช้สื่อที่เน้นผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เสริมเพ่ิมเติมจากการให้ความรู้
ความเข้าใจเท่าน้ัน และสื่อต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ระดับความคิดและประสบการณ์ของ
ผู้เรียนด้วย รวมถึงเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545: 258) ที่กล่าวว่าลักษณะของสื่อการสอนท่ีดีต้อง
ประหยัด คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง Dale (1969: 175) กล่าวว่า การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนน้ันจะต้อง
พิจารณาว่าสื่อการสอนน้ันเหมาะสมกับวัย ระดับสติปัญญาและประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนได้
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เพียงใด รวมถึงสื่อสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดได้หรือไม่ คุ้มค่ากับเวลาและการลงทุน
หรือไม่ รวมถึง สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา (2555: 122) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อ
การสอนจะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมของผู้เรียน และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 องค์ประกอบท่ี 3 คุณภาพของสื่อการสอน มีตัวแปร 8 ตัวแปร คือ ตัวแปรมีลักษณะ         
โดดเด่น ตัวแปรดึงดูดความสนใจ ตัวแปรมีสีสัน สวยงาม ปราณีต ตัวแปรมีความคงทน แข็งแรง          
ตัวแปรมีความเรียบง่าย ดูง่าย ตัวแปรมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมพกพาได้ง่ายสามารถใช้ได้ตลอด     
ตัวแปรเก็บรักษาได้ง่าย  และตัวแปรสะดวกต่อการนํามาใช้งาน  สอดคล้องกับ วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 
(2551: 29) ที่กล่าวว่า ข้อคํานึงในการออกแบบสื่อการสอนคือ ความสวยงามเพ่ือให้เป็นสื่อที่เร้าความ
สนใจ น่าสนใจ ความทนทานเพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน ประหยัด และได้ประโยชน์ตรงกับความ         
มุ่งหมายในการใช้ กรมวิชาการ (2544: 1-2) ได้กล่าวถึงข้อคํานึงถึงการผลิตสื่อประเด็นหน่ึงคือ 
เทคนิคการผลิตสื่อในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการผลิตว่าควรมีความประณีต เรียบร้อย และ        
ฉับไว รวมถึงยังสอดคล้องกับเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545: 258) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนควรใช้ง่าย 
สะดวกและปลอดภัย หากสื่อการสอนท่ีนํามาใช้มีความยากลําบากและยุ่งยากไม่สะดวกที่จะใช้ก็อาจ
ทําให้มีผลเสียต่อกระบวนการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา (2555: 
122) ได้กล่าวว่าสื่อการสอนควรมีความสะดวกและความสามารถในการใช้สื่อการสอน ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงสื่อการสอนน้ัน ๆ ได้ และ Erickson and Curl (1972) กล่าวถึงหลักการใช้สื่อการเรียนการ
สอนโดยทั่วไปไว้ว่า การใช้สื่อเพ่ือเก้ือหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน การผลิต
สื่อการสอนจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย และใช้งานได้ง่าย 
 องค์ประกอบที่ 4 การนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ มีตัวแปร 6 ตัวแปร คือ ตัวแปรเป็น
สื่อที่จับต้องได้ ตัวแปรผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการทํากิจกรรม ตัวแปรนําไปปรับใช้กับผู้เรียนได้
หลากหลาย ตัวแปรนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ตัวแปรนําไปใช้ในการสอนได้หลายเร่ือง และ
ตัวแปรเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545: 258) ที่กล่าว
ว่า การนําสื่อการสอนมาใช้น้ันต้องคํานึงถึงสื่อที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการกระทําด้วยตนเอง
มากกว่าครูเป็นผู้กระทํากิจกรรมเพราะผู้เรียนเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
สร้างสรรค์จากผู้ที่ไม่รู้เปลี่ยนเป็นผู้รู้ จากผู้ที่ไม่มีความสามารถเปล่ียนเป็นผู้มีความสามารถ รวมถึง 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (2555: 122) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนน้ันจะต้องมีความเป็นไป
ได้ในการนํามาใช้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ มีการศึกษา
ด้วยความต้ังใจ สนใจ และกระตือรือร้น 
            2.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบของการออกแบบส่ือการ
สอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จัดเรียงลําดับตามค่านํ้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ดังน้ี  
องค์ประกอบด้านเนื้อหาของสื่อการสอน ด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ด้านคุณภาพของส่ือ
การสอน และด้านการสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีค่านํ้าหนักตํ่าสุด มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ  0.872, 0.803, 0.769 และ 0.742 ตามลําดับ น่ันคือ องค์ประกอบด้านเน้ือหาของสื่อการ
สอน มีนํ้าหนักความสําคัญมากสุด รองลงมา คือ  องค์ประกอบด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ 
ขณะที่องค์ประกอบด้านการสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีนํ้าหนักความสําคัญต่อการออกแบบสื่อ
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การสอนสําหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู น้อยที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทวีศักด์ิ อยู่ถาวร 
(2549: 82) ที่พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้ความสําคัญกับปัจจัยประกอบในการซ้ือสื่อ
การสอนประเภทยางและฟองนํ้าของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในด้านผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยเฉพาะสื่อการ
สอนต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียนและวัตถุประสงค์ที่จะสอน รองลงมาได้แก่ สื่อการสอนช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ  วิลัยพร ไชยสิทธ์ิ (2555: 44) ที่พบว่า ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เน่ืองจากการสร้าง
แอพพลิเคช่ันได้พัฒนาและออกแบบให้น่าสนใจกับระดับของผู้เรียน เน้ือหาที่นํามาสร้างครอบคลุม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ เน้ือหามีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน อีกทั้งการออกแบบแอพพลิเคช่ันยังเน้นคุณภาพของสื่อการสอน เช่น การจัดองค์ประกอบด้าน
การออกแบบกราฟิกของสี อักษร ภาพ ที่น่าสนใจ ชัดเจน โดดเด่น สวยงามและเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคช่ันทั้งสองด้านอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับ ชุมพล จันทร์ฉลอง (2553: 50) ที่พบว่า การประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวน้ัน ความคิดเห็นด้านสื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านเนื้อหา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และสื่อการสอนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ศิวนิต 
อรรถวุฒิกุล  (2555: 187) ได้วิจัยสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อกระบวนการแบ่งปัน
ความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษา ในด้านความ
ประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกระบวนการสร้างสรรค์การแบ่งปันความรู้ผ่านการสื่อสารด้วย
เว็บล็อก พบว่า ส่วนใหญ่มีความประทับใจเก่ียวกับความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยของเครื่องมือ
การสื่อสารด้วยเว็บล็อก สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความสะดวกของผู้เรียน 
รู้สึกสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่ หลากหลาย ช่วยเร้าความสนใจ ฝึกความอดทน 
ฝึกสมาธิ และจินตนาการ ได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และช่วยเปิดรับความคิดเห็นกันได้มากข้ึน 
และผลการวิเคราะห์ผลงานการผลิตสื่อการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.23, 
S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 4 ประเด็นการประเมินที่มีคุณภาพผลงาน
การผลิตสื่อการศึกษาอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการยอมรับนวัตกรรม ( X =2.46, S.D.=0.34) ด้านการ
ออกแบบเพ่ือพัฒนาผลงาน ( X =2.38, S.D.=0.27) ด้านการใช้ทรัพยากร  ( X =2.38, S.D.=0.34) 
และด้านความประณีตสวยงาม ( X =2.37, S.D.=0.42)  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะทั่วไป คือ นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูควรนําองค์ประกอบของการออกแบบ
สื่อการสอนไปใช้พิจารณาในการออกแบบเพื่อสร้างสื่อการสอน ทั้งด้านเน้ือหาของสื่อการสอน ด้าน
การนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ด้านคุณภาพของส่ือการสอน และด้านการสร้างและลักษณะสื่อการ
สอน   
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ 1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งน้ี และ 2) ควรมีการพัฒนารูปแบบข้ันตอนการใช้สื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน 
300 คน ใช้แนวคิดการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair, J. et.al. (2010) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .948 วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และ การหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศและการประเมินผลการสอน 
การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจให้กับครู โดยท้ัง 5 องค์ประกอบ 
สามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 72.862  
 
คําสําคญั: การวิเคราะห์องค์ประกอบ ภาวะผู้นําทางวิชาการ  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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ABSTRACT 
 This research aims to conduct factor analysis of academic leadership of 
department head from the schools under The Secondary Educational Service Area              
Office 2. The sampling method was based on Hair, J. et.al. (2010)  and there were 
300 department head and teachers of The Secondary Educational Service Area Office 
2   in this study. The tool used for this research was a questionnaire consisting of 40 
5-scale questions with a reliability of .948. The statistical analysis in this study was 
Exploratory Factor Analysis: EFA applying the Principal Component Analysis with 
Varimax rotation (Orthogonal Rotation). The results showed that there were 5 
academic leadership: inspection of student progress for academic achievement; 
curriculum management; supervision and evaluation of teaching; facility management 
for learning enhancement; and building motivation in teachers. It can be concluded 
that the overall elements of academic leadership of department head from the 
schools of The Secondary Educational Service Area Office 2 was 72.862 per cent. 
 
Keywords: Factor Analysis, Academic Leadership, Schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 2 
 

บทนํา 
 

สถานศึกษามีภารกิจที่จะต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ให้นักเรียนมีคุณภาพทัดเทียมกับ
นานาประเทศ การที่จะทําให้สถานศึกษามีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารด้านต่างๆ ในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักและมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 : 1) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้            
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการประสานงานจากกลุ่มบริหารงานวิชาการมาสู่ครูผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ถ่ายทอดผล
สะท้อนกลับจากครูผู้ปฏิบัติในเรื่องนโยบายการบริหารงานวิชาการไปสู่กลุ่มผู้บริหาร และเป็นผู้
ประสานให้สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเปล่ียนแปลงบทบาทของตนเอง เช่น การเป็นผู้
กระตุ้นนักเรียน การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการค้นพบ การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนรูป
แบบเดิมไปสู่วิธีการสอนรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับ อุทัย  บุญประเสริฐ (2548 : 1-4) กล่าวว่า               
การพัฒนาผู้เรียนประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนเท่าน้ัน ยังมีผู้ที่เปรียบเสมือนผู้บริหารคนหน่ึง คือ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารในระดับต่างๆ และครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอ่ืนๆ 
เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการประสานงานตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารหรือตามมติที่ประชุม 
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ภาวะผู้ นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมีความสําคัญ ต่อองค์กร            
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งได้กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แก่ 1) พัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีความก้าวหน้า เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิชาการ 3) ร่วมวางแผน จัดทําแผนและดําเนินงาน  ตามแผนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 4) นิเทศครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) เสนอผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่อผู้บริหาร (มะลิวรรณ ประวัง และคณะ. 2551 : 45) โดยจะต้องแสดงบทบาท และต้อง
แสดงออกพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการงานวิชาการโดยเฉพาะที่เก่ียวกับงานด้าน
การเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  

จากแนวคิดของนักวิชาการและผลวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ จํานวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การบริหารจัดการหลักสูตร 3) การนิเทศและการ
ประเมินผลการสอน 4) การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู 
ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อันจะส่งผลในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

วิธีการวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษา หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ                     
ภาวะผู้ นํ าทางวิชาการของ Hallinger and Murphy (1985 : 221-224), David & Thomas               
(1989 : 40), Hoy and Hoy (2003 : 313-320), ถวิล มาตรเลี่ยม (2544 : 126), สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 3-20), Kung (1992 : 430-443), ประสิทธ์ิ เขียว
ศรีและคณะ (2548 : 182 - 183), U.S. Department of Education (2005 : 121) ได้องค์ประกอบ
ต้นแบบเพื่อที่จะกําหนดเป็นกรอบแนวคิด จํานวน 5 องค์ประกอบต้นแบบ คือ 1) การบริหารจัดการ
หลักสูตร 2) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 3) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู 5) การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
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 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา                    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด 52 โรงเรียน จํานวน 2,655 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 จํานวน 300 คน โดยการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการพิจารณานํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตามแนวคิดของ Hair, J. et.al. (2010) ที่เสนอไว้หากค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าที่ 0.35 จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยจะต้องมีจํานวน  
ไม่ตํ่ากว่า 250 และเพ่ือป้องกันการผิดพลาดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างอีก
ร้อยละ 20 รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage 
Random Sampling) มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี แบ่งขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด โดยทําการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากน้ันเลือกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงานปฏิบัติใน
สถานศึกษา โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) แล้วทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เพ่ือหาอัตราส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบ                     
ภาวะผู้ นํ าทางวิชาการของ Hallinger and Murphy (1985 : 221-224), David & Thomas               
(1989 : 40), Hoy and Hoy (2003 : 313-320), ถวิล มาตรเลี่ยม (2544 : 126), สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 3-20), Kung (1992 : 430-443), ประสิทธ์ิ เขียว
ศรีและคณะ (2548 : 182 - 183), U.S. Department of Education (2005 : 121) ได้ตัวแปรที่ใช้
ในงานวิจัยคือ องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร 
2. การนิเทศและการประเมินผลการสอน  
3. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
4. การสร้างแรงจูงใจให้กับครู  
5. การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู ้

4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็น

แบบสอบถาม เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 แบ่งเป็นตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ คือ ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา สังกัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ในการทํางานปัจจุบัน ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นองค์ประกอบภาวะ
ผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 5 องค์ประกอบ จํานวน 40 ข้อ จําแนก
เป็น 1) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 9 ข้อ 2) ด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอน 
จํานวน 10 ข้อ 3) ด้านการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียน จํานวน 9 ข้อ 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู จํานวน 6 ข้อ 5) การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริม
การเรียนรู้ จํานวน 6 ข้อ นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา โดยมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จํานวน 4 ท่าน และ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 1 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์และความชัดเจนของภาษาในแต่
ละด้านเป็นรายข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (IOC) ระหว่าง               
.80 – 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) .948 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ           
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค่ า  Kaiser-Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy                     

ซึ่งเท่ากับ .902 พบว่ามีค่ามากกว่า .60 และจากการทดสอบนัยสําคัญด้วย Bartlett’s Test of 
Spherictity พบว่ามีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระกว่างกันใน
ขนาดที่ เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ตัวแปร X1 - X40 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง            
3.979 – 4.287 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง .333 - .982 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1-6 
ตารางที่ 1 ค่า Eigenvalues ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม

ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

Component Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Eigen 
values 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Eigen 
values 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 17.222 43.054 43.054 7.306 18.266 18.266 
2 4.395 10.988 54.042 7.037 17.592 35.859 
3 3.484 8.710 62.753 6.253 15.632 51.490 
4 2.666 6.665 69.417 4.689 11.723 63.214 
5 1.378 3.445 72.862 3.859 9.649 72.862 

หมายเหตุ : ค่า Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy = .902  และ  
Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาจํานวนองค์ประกอบ โดยการสกัดองค์ประกอบด้วย
วิธีตัวประกอบหลัก (Principal Component Factoring) หมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) พบค่า Eigenvalues ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม เพ่ือค้นหาจํานวนองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ ของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยพิจารณาค่า 
Eigenvalues ที่มีค่ามากกว่า 1 ตามกฎของ ไกเซอร์ (Kaiser’s rule) จากผลการวิเคราะห์พบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า  เขต  2  ประกอบ ด้วย  5 องค์ ป ระกอบ  โดยองค์ ป ระกอบที่1-5                     
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 7.306, 7.037, 6.253, 4.689 และ 3.859 ตามลําดับ และเมื่อหมุนแกน
แล้วพบว่ามีค่าความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ เท่ากับ 72.862 สามารถ
อธิบายได้ว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ  

 จากน้ันเมื่อต้องการทราบว่าองค์ประกอบทั้ ง 5 องค์ประกอบที่ ได้มาน้ัน  แต่ละ
องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรใดบ้าง ผู้วิจัยจึงทําการหมุนแกนองค์ประกอบโดยวิธีหมุนแกน
องค์ประกอบแบบต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ดังตารางที่ 2-6 
ตารางที่ 2 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 1 “การตรวจสอบ 

ความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” 
ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
X21 ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน               
.888 

X25 นําระดับผลการเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนไปเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายความสําเร็จ ด้านการเรียนรู้ที่โรงเรียนกําหนดไว้ 

.883 

X27 ประสานงานให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียน 

.862 

X23 ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

.851 

X22 ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
ประเมินการอ่านของนักเรียน 

.850 

X28 นําผลการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

.846 

X24 ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
ประเมินการเขียนของนักเรียน 

.813 

X20 ครูในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาระดับผล
การเรียนของนักเรียน  

.785 
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ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

X26 มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง รวบรวมเอกสาร หลักฐานทีแ่สดงถึง
ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

.763 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 18.266 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง

วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 9 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .763 - .888 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 18.266 โดยตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แปรในองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดังน้ันจึงต้ังช่ือองค์ประกอบท่ี 1 ว่า “การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” 
 
ตารางที่ 3 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 2 “การบริหารจัดการ 

หลักสูตร” 
ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
X6 ดูแล กํากับติดตามงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ

แหล่งเรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเหมาะสม  
.909 

X8 มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

.909 

X3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

.897 

X2 มีการประสานงาน ระหว่างครูกับผู้บริหาร เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร 

.887 

X4 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ .769 
X9 มีการนําผลประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
.767 

X7 มีการจัดประชุม อบรมครู ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือทํา
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร 

.680 

X1 มีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยให้
ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

.639 

X5 เอกสารหลักสตูรชัดเจน และทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

.616 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 17.592 
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จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 9 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .616 - .909 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 17.592 โดยตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แปรในองค์ประกอบนี้เก่ียวข้องกับการ บริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ันจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 2 ว่า 
“การบริหารจัดการหลักสูตร” 
 
ตารางที่ 4 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 3 “การนิเทศและการ

ประเมินผลการสอน”  
ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
X14 จัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องกับการนิเทศการสอน  .809 
X15 ดําเนินการนิเทศการสอนของครูในกลุม่สาระการเรียนรู้

ตามกําหนดการหรือปฏิทินการนิเทศ 
.772 

X16 ประเมินผลการสอนของครูอย่างเป็นระบบ .769 
X13 แต่งต้ังคณะกรรมการการนิเทศการสอนอย่างชัดเจน .738 
X12 จัดทํากําหนดการหรือปฏิทินการนิเทศการสอน  .730 
X19 นําผลประเมิน การนิเทศการสอน ไปใช้กําหนดแนว

ทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง 

.708 

X11 มีการวางแผนการนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับครู 

.705 

X18 สรุปและประเมินผลการดําเนินการนิเทศการสอน .681 
X17 ให้ข้อมูลสะท้อนกลับและให้คาํแนะนําแก่ครผูู้สอนเพ่ือให้

ครูนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

.620 

X10 มีการสํารวจสภาพและปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับครู 

.596 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 15.632 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบท่ี 3 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลน้ัน สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 10 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .596 - .809 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.632 โดยตัวแปรทั้ง 10 ตัว
แปรในองค์ประกอบนี้ เก่ียวข้องกับการการนิเทศและการประเมินผลการสอน ดังน้ันจึงต้ังช่ือ
องค์ประกอบที่ 3 ว่า “การนิเทศและการประเมินผลการสอน” 
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ตารางที่ 5 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 4 “การจัดสภาพแวดล้อม
ให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้”  

ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

X38 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

.800 

X37 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนทีเ่สริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย 

.788 

X36 ส่งเสริมให้ครูจดัสภาพห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ          
ให้สะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัย 

.784 

X39 ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปด้วยความราบรื่น 

.718 

X35 สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัย 

.687 

X40 ครูและนักเรียนให้ความเช่ือถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกนั   
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปด้วยความ
ราบรื่น 

.685 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 11.723 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .685 - .800 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.723 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัว
แปรในองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  ดังน้ันจึงต้ังช่ือ
องค์ประกอบที่ 4 ว่า “ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้” 
 
ตารางที่ 6 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 5 “การสร้างแรงจูงใจ

ให้กับครู”  
ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
X31 ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้ความสามารถ

และทักษะตามความถนัด 
.793 

X33 การส่งเสริมบรรยากาศในการทํางาน โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งความสาํเร็จของงาน 

.735 

X32 สนับสนุนใหค้รใูนกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีโอกาสฝึกอบรม 
สัมมนา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 

.715 
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ตัวแปร ข้อความ น้ําหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

X30 เปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

.711 

X29 การส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีมของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

.604 

X34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

.591 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) 9.649 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 2 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .591 - .793 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.649 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร
ในองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้กับครู”  ดังนั้นจึงต้ังช่ือองค์ประกอบที่ 5 ว่า “การ
สร้างแรงจูงใจให้กับครู” 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ                
ผู้วิจัยจึงขออภิปรายรายองค์ประกอบ ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ประกอบไปด้วย 9 ตัวแปร มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .763 - .888      
ค่า Eigenvalues เท่ากับ 7.306 ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 18.266 มีความสําคัญมาก
ที่สุด เน่ืองจาก การตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักเรียน จะช่วยให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ทราบข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาหรือช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างตรงตามศักยภาพ                
และความต้องการของนักเรียนอันนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552 : 255) ที่พบว่า ผู้นําทางวิชาการควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และสะท้อนผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ครูและ
ผู้ปกครองทราบ 
 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบไปด้วย 9 ตัวแปร มีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .616 - .909 ค่า Eigenvalues เท่ากับ 7.037 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 17.592 เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เน่ืองจากหลักสูตรเป็นหัวใจของการ
จัดการเรียนการสอน นําไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวิต และพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่กําหนด การบริหาร
จัดการหลักสูตร จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
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หลักสูตร มีการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545. 7-12) ที่กล่าวว่า การ
บริหารจัดการหลักสูตร เป็นบทบาทสําคัญประการหน่ึงของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องสร้าง
หลักสูตรของตนเองที่เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ทําให้ผู้บริหารและครูต้องทําหน้าที่เป็นผู้พัฒนา
หลักสูตร ซึ่งหมายถึงการสร้าง การใช้ และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหน้าที่ในการสอน เมื่อ
สถานศึกษาสร้างหลักสูตรแล้ว ในขั้นต่อไปเป็นการนําหลักสูตรไปใช้ ซึ่งต้องมีกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพ่ือการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์ประกอบที่ 3 การนิเทศและการประเมินผลการสอน มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 3                   
มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .596 - .809 ค่า Eigenvalues เท่ากับ 6.253 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 15.632 การนิเทศและการประเมินผลการสอน  เป็นกระบวนการ
ทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครู โดยมีการสํารวจสภาพปัญหา วางแผนการ
นิเทศ ดําเนินการนิเทศ ประเมินผลการสอน ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุ เป้าหมายของสถานศึกษา                     
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิติมา วรรณศรี (2557 : 113) ที่กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องปัญหาและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัย และกระบวนการบริหาร PDCA มี 4 ขั้นตอนคือ 1) การสํารวจสภาพและปัญหา                    
2) การวางแผนการนิเทศ 3) การดําเนินการนิเทศ 4) การประเมินผลและปรับปรุง 
 องค์ประกอบท่ี 4 การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้  มีความสําคัญเป็น
อันดับที่ 4  มีนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .685 - .800 ค่า Eigenvalues 
เท่ากับ 4.689 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.723 การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามร่มร่ืนเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดี มี
ความปลอดภัย มีวัสดุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งย่ัวยุ
ให้เกิดการเรียนรู้และไม่มีมลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียน หรือสถานศึกษานั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณชัย กัณฑ
ภา (2548 : 21) การจัดสภาพแวดล้อมในองค์กรโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะต้อง
เสริมสร้างผู้เรียนได้รับโอกาสอันพึงที่จะควรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามวัย  สภาพแวดล้อมที่ดี
หมายถึง ส่วนประกอบสําคัญส่วนหน่ึงที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจ
และเกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้ 

 องค์ประกอบที่ 5 การสร้างแรงจูงใจให้กับครู มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 5 โดยมีนํ้าหนัก
องค์ประกอบ  (Factor Loading) ระหว่าง .591 - .793 ค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.859  ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 9.649 การสร้างแรงจูงใจให้กับครู เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การทํางาน
บรรลุตามเป้าประสงค์  ประสบผลสําเร็จ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ จีรพันธ์  เครือสารและคณะ  (2548 : 14 – 17)  ที่กล่าวว่า การจูงใจให้บุคคลทํางานแก่องค์กร  
ได้แก่  การใช้แรงจูงใจในเชิงบวกร่วมกับการคาดหวังที่สูง  การประเมินการทํางานของบุคลากรใน
องค์กรด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร  เช่น  
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สวัสดิการต่างๆ  ปรังปรุงโครงสร้างขององค์กรให้เอ้ือต่อการทํางาน  ให้รางวัลเม่ือทํางานประสบ
ความสําเร็จ  มอบหมายงานตามความถนัดของพนักงาน   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
1.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนําองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการที่ได้ให้

โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
 1.2 ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ มาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานวิชาการ และพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

 1.3 ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่มีสําคัญเป็นอันดับแรก คือ ด้านการตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถนําเอาองค์ประกอบที่พบ            
ไปกําหนดแนวทางในพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ และความต้องการของ
นักเรียน อันนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงย่ิงข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) การบริหารจัดการหลักสูตร 3) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 4) 
การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู จึงควรจะพัฒนารูปแบบ
การวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือให้สามารถนําผลการวิจัยไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายนอก และนําเสนอคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) การบริหารจัดการ 
และ (3) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ คือ ผู้อํานวยการ ครู กศน. และ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ของ กศน.เขตห้วยขวาง และ กศน.เขตบางคอแหลม รวมท้ังสิ้น 6 คน  
รวมทั้งการสนทนากลุ่ม คือ ผู้อํานวยการ หรือครู กศน. หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จํานวน 8 
คน เครื่องมือที่ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 3 ด้าน และสนทนากลุ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ของการนําไปใช้
คู่มือ  ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี TADEMERD Model คือ (1) กําหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ (Targeted Learning : T)  (2) วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (Analyze Individual 
Learners : A)  (3) ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน (Design of Learning : D)  (4) จัดบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Environment of Learning : E)  (5) สื่อในการจัดการเรียนการสอน (Medias for 
Learning : M)  (6) วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation of Learning : E)  (7) นําผลที่ได้มา
ปรับปรุงและสอนเสริมผู้เรียน (Results to Improve Teaching and Learning Support : R)  และ (8) 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Development of Teaching : D)  

2.  ด้านการบริหารจัดการ ได้รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี PSR Model คือ (1) การเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการ (Prepare Management : P)  (2) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารเชิงระบบ 
(System Approach : S)  และ (3) รายงานผลการดําเนินการ (Report of the operation : R)  

3.  ด้านการประกันคุณภาพ ได้รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี SPIPAMI Model  คือ (1) สถานศึกษามี
การต้ังมาตรฐานงานสูงและนําไปปฏิบัติได้จริง (Standard high and Practical : S)  (2) จัดทําแผนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องตามแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (Planning with a range of quality : 
P)  (3) จัดเก็บเอกสารสม่ําเสมอและรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (Information Storage 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

387 

and Reporting Activities : I)  (4) การเตรียมตัวการตอบคําถามของบุคลากร (Preparing for the 
questions of personnel : P)  (5) แ ต่งต้ั งบุคลากรรับผิ ดชอบงานประกันคุณ ภาพ  (Appoint 
personnel responsible for quality assurance : A)  (6) ศึกษาคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Manual operation for quality assurance : M)  (7) บุคลากรให้ความสนใจและเสนอ
แนวคิดเพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษา (Interest and Concept to prepare quality 
assurance education : I)   

 
 

คําสําคัญ : 1) แนวปฏิบัติที่ดี  2) การประเมินคุณภาพการศึกษา  3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
      4)  ด้านการบริหารจัดการ  5) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

Abstract 
This research was the qualitative research. The purposes of this study were to the 

best practice of the quality assessment of Non-formal Education and Informal Education 
Centre. And present regulation good handbook of the External Quality Assessment 
manual was in three areas: (1) Teaching (2) Management (3) The quality assurance. The 
sample used in this research : there are the director, teacher and responsible for quality 
assurance of Hhawkhang District Non-formal Education and Informal Education Centre 
and Bangkholaem District Non-formal Education and Informal Education Centre, in total 6 
people, including a focus group discussion was the directors, teachers, or responsible for 
quality assurance of 8 people. The tools used in-depth interviews and focus group 
discussions, the three investigate the possibility of applying the manual. The results were 
as follows: 

1.  Teaching and learning management, a model of best practice TADEMERD 
Model are: (1) Targeted Learning : T  (2) Analyze Individual Learners : A  (3) Design of 
Learning : D  (4) Environment of Learning : E  (5) Medias for Learning : M  (6) Evaluation of 
Learning : E   (7) Results to Improve Teaching and Learning Support : R  (8) Development 
of Teaching : D 
  2.  Management, a model of best practice PSR Model are:  (1) Prepare 
Management : P  (2) System Approach : S  (3) Report of the operation : R  
 3.  Quality insurance education, a model of best practice SPIPAMI Model are:  (1) 
Standard high and Practical : S  (2) Planning with a range of quality : P  (3) Information 
Storage and Reporting Activities : I  (4) Preparing for the questions of personnel : P  (5) 
Appoint personnel responsible for quality assurance : A  (6) Manual operation for quality 
assurance : M  (7) Interest and Concept to prepare quality assurance education : I 
 
Keywords :   1)  Best practice  2) quality assessment 3) Teaching and learning 

management  4) Management  5) Quality insurance education 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

388 

บทนํา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง และสร้างความมั่นใจ (assure) ได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดและท่ีสังคมต้องการในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า 
“สมศ.” มีฐานะเป็นองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานกลางในการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554)  ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ.2551 ระบุไว้ในมาตรา 20 ว่า  “ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ 
ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคี
เครือข่ายและสํานักงานระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง”  (พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551, 
2551) 
  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ใช้ช่ือย่อว่า 
สํานักงาน กศน.กทม. เป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร  ในปี พ.ศ.2554 มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต ได้รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกเป็นคร้ังแรก ทั้ง 40 แห่ง 50 เขต  โดยผ่านการรับรอง
คุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  พบว่า การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
แต่เกณฑ์ มาตรฐาน และตัวช้ีวัดในการประเมินแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงตามสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากําหนด และระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ได้จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหลักให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ตลอดจนมีข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่จะช่วยกําหนดแนวนโยบายทางการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่
ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอก ข้อ 38)  ดังน้ัน 
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ที่ทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จภายใต้เง่ือนไขหรือสภาพแวดล้อมท่ี
สถานศึกษาเผชิญอยู่  โดยการศึกษาผลการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาปี 2554  แบ่งเป็น 3 ด้าน 
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คือ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการบริหารจัดการ และ 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
และนํามาเสนอเป็นคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.  เพ่ือนําเสนอคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 วิธีการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือนําผลการประเมิน
ประกันคุณภาพภายนอกเป็นแนวทางสู่การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) การบริหารจัดการ และ (3) 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําเสนอแนวทางในรูปแบบคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
      1.  ประชากรในการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีครั้งน้ี เป็นผู้อํานวยการ ครู กศน. และผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ที่ได้ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ปี 2554 มีคะแนนอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 มาตรฐานที่ สมศ. กําหนด 
จํานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง (กศน.เขตห้วย
ขวาง) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม (กศน.เขตบางคอแหลม)  

2.  ประชากรในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้อํานวยการ กศน. หรือ ครู กศน. หรือผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน กศน.เขตห้วยขวาง และ กศน.เขตบางคอแหลม  

      กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูล (Key informants) ใน
การวิจัยครั้งน้ีเป็น ผู้อํานวยการ ครู กศน. และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ กศน.เขต 
จํานวน 14 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีคร้ังน้ี โดยการสัมภาษณ์ เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ได้แก่ ผู้อํานวยการ กศน.เขตห้วยขวาง จํานวน 1 คน และ
ผู้อํานวยการ กศน.เขตบางคอแหลม จํานวน 1 คน ครู กศน.เขตห้วยขวาง จํานวน 1 คน และครู กศน.เขต
บางคอแหลม จํานวน 1 คน  และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กศน.เขตห้วยขวาง จํานวน 1 
คน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กศน.เขตบางคอแหลม จํานวน 1 คน  รวมท้ังสิ้น 6 
คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)  เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้แก่ ผู้อํานวยการ กศน. จํานวน 3 คน ครู กศน. 
จํานวน 3 คน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 คน  รวมท้ังสิ้น 8 คน 
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2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
     1.  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นคําถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการดังน้ี (1) ศึกษาเอกสารผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอก ของ กศน.เขตห้วยขวาง และ 
กศน.เขตบางคอแหลม (2) ศึกษาเนื้อหาสาระ กรอบแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการ
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
เพ่ือนํามาใช้ในการต้ังหัวข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์  (3) นําข้อมูลที่ได้สร้างแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (4) นําร่างแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเสนอผู้เช่ียวชาญ  (5) นํา
แบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แล้วตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity)  (6) นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครั้ง และทําการ
ปรับแก้ตามคําแนะนํา เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

     2.  คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้ประเด็นหัวข้อการ
สนทนาเป็นองค์ประกอบในการสนทนา ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี (1) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยได้แนวปฏิบัติที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (2) ร่างคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามองค์ประกอบคู่มือที่ดีที่ได้จากการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจัย โดยมีองค์ประกอบของคู่มือ ดังนี้ 
1) ปกนอก 2) ปกใน 3) คํานํา 4) สารบัญ 5) บัญชีตาราง/บัญชีภาพประกอบ 6) เน้ือหา 7) บรรณานุกรม 
8) ภาคผนวก และ 9) ผู้จัดทําคู่มือ  (3) นําคู่มือเสนอต่ออาจารย์์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกต้อง และทําการปรับปรุง  (4) กําหนดประเด็นสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการนําคู่มือไปใช้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าคู่มือที่ได้จัดทําข้ึนมีความเห็นด้วย
ในรูปแบบคู่มือน่าสนใจหรือไม่ เน้ือหาในคู่มืออ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ และนําไปใช้ได้จริงหรือไม่  (5) นํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา จะได้ข้อคิดเห็นของความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยดําเนินการดังน้ี  (1) สัมภาษณ์ผู้ อํานวยการ ครู กศน. และ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  (2) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์เน้ือหา จะได้แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (3) ร่างคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (4) การสนทนากลุ่มผู้อํานวยการ หรือครู กศน. หรือ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  (5) นําประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เน้ือหา  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
1.  ผลการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลภาพรวมการสัมภาษณ์ในภาพรวม
ได้ดังน้ี  

     1.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน  พบว่า (1)  ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์เน้ือหารายวิชา 
เพ่ือออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (2) ครูมีการสัมภาษณ์ผู้เรียนเพ่ือวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  (3) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  (4) จัดรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีการแนะนําศูนย์สื่อ/ห้องสมุดประชาชน/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเว็บไซต์ทาง
การศึกษา  (5) ครูเตรียมและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  (6) วัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้  (7) ครูมีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนํามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  (8) ครูมี
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

     1.2  ด้านการบริหารจัดการ  พบว่า 
           (1)  ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยสรุปรายด้านได้ ดังน้ี 
                ด้านวิชาการ  พบว่า (1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้

สอดคล้องตามวิถีการดําเนินชีวิตของผู้เรียน  (2) วางแผนการดําเนินงานเป็นระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA)  และมีการประชุมบุคลากร ทําคําสั่งแต่งต้ัง  (3) นิเทศและติดตามงาน (4) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน  (5) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การติดตามงาน ให้ส่งแผน-ผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน ส่งแผนการเรียนการสอนและบันทึกการสอน  (6) การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน ยึดตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของสํานักงาน กศน.  (7) สนับสนุนให้ครูทําวิจัยช้ัน
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  (8) ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
(9) สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (10) ประชุมร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสื่อ และเป็นไปตามเกณฑ์การสรรหาสื่อ 

                ด้านงบประมาณ  พบว่า (1) ประชุมร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี  (2) ทําคําสั่งแต่งต้ังและมอบหมายงานแผน บัญชี การเงิน พัสดุ เสนอขออนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ  (3) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และสรุปรายงานกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินการส่งหน่วยงานต้นสังกัด  

                ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า (1) เลื่อนขั้นเงินเดือน ใช้กรอบการประเมินผล
งานของบุคลากร เกณฑ์การประเมินจากต้นสังกัด ให้ครูและบุคลากรจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน บันทึกความ
ดี และสัมภาษณ์การปฏิบัติงานตามสภาพจริง  (2) การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่าน ลาได้ตามระเบียบ  (3) 
ทําฐานข้อมูลบุคลากรเป็น 4 แฟ้ม ได้แก่ ประวัติรายบุคคล แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมการเรียนการสอน 
และคําสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย  (4) ยกย่องเชิดชูเกียรติกับบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ทําคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา  (5) ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้ปฏิบัติตนตามระเบียบของทาง
ราชการ  (6) กํากับ ติดตาม หาข้อมูลให้บุคลากรได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อและได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  (7) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เร่ืองการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
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                ด้านการบริหารทั่วไป  พบว่า (1) ผู้บริหารประชุมร่วมกับบุคลากร เพ่ือจัดโครงสร้าง
การบริหารงาน กําหนดบทบาทหน้าที่ และทําคําสั่งแต่งต้ังการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  (2) จัดทํา
โครงสร้างด้านการประกันคุณภาพ นําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน วางแผนการทํางาน 
กําหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี แผนพัฒนาการศึกษา และการบริหารกิจกรรมตามนโยบาย
หน่วยงานต้นสังกัด  (3) เน้นการทํางานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
ประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับภูมิปัญญาและทรัพยากรของภาคีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัด
การศึกษา  (4) มีขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับผู้เรียนต้ังแต่การประชาสัมพันธ์การรับสมัครจนจบ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  (5) ส่งเสริมให้ครูนํานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี และการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน  (6) จัดให้มีองค์กรนักศึกษาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือครู  (7) รายงานผลการปฏิบัติงานทุก
กิจกรรมส่งหน่วยงานต้นสังกัด  (8) สถานศึกษามีระบบการจัดการควบคุมภายใน ทําแผนการปฏิบัติงาน 
ประชุมคณะทํางาน มีคําสั่งแต่งต้ัง ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
              (2)  ผู้บริหารใช้ระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารงาน 

    (3)  ผู้บริหารให้บุคลากรทุกคนท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการและรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

3.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า (1)  กําหนดมาตรฐานการศึกษาจากการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กําหนดกรอบทิศทางการทํางานอย่างเป็นระบบ  (2) ประชุมสร้างความเข้าใจ
ของบุคลากร ใช้ระบบการทํางาน PDCA ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการประกันคุณภาพ ทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (3) ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  (4) เตรียมเอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ผ่าน
การประกันคุณภาพแล้ว และระดมความคิดของบุคลากรเรื่องการตอบคําถามของหน่วยงานต้นสังกัดและ 
สมศ.  (5) ทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายงาน กํากับติดตามงาน 
รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประกันคุณภาพ  (6) ศึกษาคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก นํามาปรับเป็นเล่มคู่มือการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาเอง  (7) บุคลากรทุกคนให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ เตรียมความ
พร้อมตอบคําถามหรือสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล หลักฐานร่องรอย รวมถึงการให้รางวัลบุคลากร ถ้า
สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพได้ตามท่ีกําหนด 

2.  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)  ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู กศน. 
หรือผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลในภาพรวมการสนทนากลุ่มได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
               2.1  รูปแบบของคู่มือ  พบว่า รูปร่างและสีสันเหมาะสมในการอ่านง่าย มีการจัดแบ่งหัวข้อ
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของคู่มือที่ได้ทบทวนในเร่ืองแนวทางการจัดทําคู่มือ 
              2.2  เน้ือหาคู่มือ  พบว่า เน้ือหาสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและทฤษฎีการทํา
คู่มือ รวมท้ังเน้ือหาของคู่มือเพ่ิมเติมเร่ืองแนวคิดการประกันคุณภาพเป็นวงจรเสมือน PDCA ประกอบด้วย 
คือ การกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน (ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน ยังคงยึดถึงแนวคิดการ
ประกันคุณภาพน้ีได้ตลอด)  D คือ การประเมินคุณภาพภายใน แบ่งเป็น การประเมินตนเองและการ
ประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด  C คือ การประเมินภายนอก โดยตรวจสอบผู้เรียน กระบวนการจัด
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กิจกรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินได้ และ A คือ การ
นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษาต่อไป 
              2.3  การนําไปใช้ของคู่มือ  พบว่า สามารถนําคู่มือไปใช้ได้ในระดับหน่ึง เน่ืองจากยังไม่มีเกณฑ์
การประเมินคุณภาพรอบส่ีของ สมศ. นําคู่มือไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนเอง  รวมทั้งเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1.  ผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน.เขต และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความคิดเห็นตรงกันเน่ืองจากบริบทของ กศน.เขตห้วยขวาง และ กศน.เขตบางคอแหลม ซึ่ง
ได้ศึกษาบริบทของสถานศึกษาของทั้งสองแห่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สามารถอภิปรายเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ของการประเมินคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรายด้าน ได้ดังน้ี 

     1.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์ครู กศน. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้สรุปเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนท่ีดีจากการสรุปผลเป็นรูปแบบ 
TADEMERD Model ดังน้ี  (1) กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Targeted Learning : T)  (2) วิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล (Analyze Individual Learners : A)  (3) ออกแบบการเรียนรู้ที่ เหมาะกับผู้เรียน 
(Design of Learning : D)  (4) จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment of Learning : E)  (5) 
สื่อในการจัดการเรียนการสอน (Medias for Learning : M)  (6) วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
(Evaluation of Learning : E)  (7) นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและสอนเสริมผู้เรียน (Results to Improve 
Teaching and Learning Support : R)  (8) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Development of 
Teaching : D)  โดยรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน TADEMERD Model ได้แนวทาง
จากหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ครูมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” และยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  โดยเน้นพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ และสร้างองค์กรความรู้สําหรับ
ตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ กศน. หรือ ONIE Model  
           1.2  ด้านการบริหารจัดการ  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน โดยผู้วิจัยได้สรุป
เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการที่ดีจากการสรุปเป็นรูปแบบ PSR Model ดังน้ี 

(1)  การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ (Prepare Management : P) 4 ด้าน  
ดังน้ี 1)  ด้านวิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารทั่วไป 
เน่ืองจากการบริหารงานเก่ียวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ผู้บริหารต้องคัดเลือกบุคลากรจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศ ติดตามบุคลากรดําเนินการกรอกข้อมูลเป็นปัจจุบัน สนับสนุนบุคลากรได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนําไปใช้  

(2)  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารเชิงระบบ (System Approach : S)  โดยใช้วงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เป็นการตรวจสอบทบทวนการดําเนินงานด้วยตนเอง  คือ P : Plan วาง
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แผนการปฏิบัติงาน/วางระบบ  D : Do ปฏิบัติตามแผน  C : Check ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม
อย่างสมํ่าเสมอ  A : Act นําผลการประเมินมาปรับปรุงงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร  

(3)  รายงานผลการดําเนินการ (Report of the operation : R)  คือ การจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติการประจําปี ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดทําสรุปงานตามแผนงานประจําปี และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการปฏิบัติงานเป็นระบบและนําไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้  

รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ PSR Model  ได้แนวทางการบริหาร
จัดการจากบทความของโรงเรียนบ้านสะเอะ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พ.ศ.
2556 เรื่องกิจกรรมสําคัญและวิธีการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน จัดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ STSS (System Approach, Teamwork, 
Socialization, Supervision Monitoring and Evaluation)  และระบบการดําเนินงานโดยใช้วงจรการ
บริหารคุณภาพของ เดมมิ่ง PDCA (Plan Do Check Ac) เน้นการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล มากํากับ
ดูแลการบริหารงาน และยังสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการ
บริหารท่ีเป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)  การ
ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do)  การร่วมกันตรวจสอบ (Check)  และการร่วมกันปรับปรุง (Act)  ของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

           1.3  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัย
ได้สรุปเป็นรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จากการสรุปเป็นรูปแบบ SPIPAMI Model ดังน้ี  
(1) สถานศึกษามีการต้ังมาตรฐานงานสูงและนําไปปฏิบัติได้จริง (Standard high and Practical : S)  (2) 
จัดทําแผนการประกันคุณภาพสอดคล้องตามแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (Planning with a range 
of quality : P)  (3) จัดเก็บเอกสารสม่ําเสมอและรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (Information 
Storage and Reporting Activities : I)  (4) การเตรียมตัวการตอบคําถามของบุคลากร (Preparing for 
the questions of personnel : P)  (5) แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ (Appoint 
personnel responsible for quality assurance : A)  (6) ศึกษาคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Manual operation for quality assurance : M)  (7) บุคลากรให้ความสนใจและเสนอ
แนวคิดเพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษา (Interest and Concept to prepare quality 
assurance education : I)  ซึ่งรูปแบบแนวปฏิบัติที่ ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SPIPAMI 
Model ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีจากคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2556  ใช้เป็นแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

2.  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ของผู้อํานวยการ กศน. หรือครู กศน. หรือ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กศน. ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน กศน.เขตห้วยขวาง และ กศน.เขตบางคอแหลม ตามหัวข้อประเด็นการสนทนากลุ่ม 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังน้ี 

    2.1  รูปแบบของคู่มือ  จากการศึกษารูปแบบคู่มือ ลักษณะการจัดวางมีความเหมาะสม
สวยงาม มีแผนภาพประกอบ มีสีสัน ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2556  ผู้วิจัยได้นําแนวทางจากการทบทวนคู่มือและสนทนากลุ่มเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ ได้แก่ (1) ปกนอก (2) ปกใน (3) คํานํา (4) สารบัญ (5) บัญชีตาราง/บัญชี
ภาพประกอบ (6) เน้ือหา (7) บรรณานุกรม (8) ภาคผนวก และ (9) ผู้จัดทําคู่มือ 
          2.2  เน้ือหาคู่มือ  จากการศึกษาเนื้อหาในคู่มือ พบว่า ส่วนประกอบของเนื้อหา 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ส่วนที่ 3 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองและแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการทําคู่มือที่ผู้ วิจัยได้ทบทวนแนวทางการจัดทําคู่มือ และกําหนด
องค์ประกอบไว้ 9 หัวข้อ รวมท้ังยังสอดคล้องกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ของ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

    2.3  ตรวจสอบการนําไปใช้  จากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการนําคู่มือไปใช้ 
ผลการวิจัยพบว่า  สามารถนําคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางของสถานศึกษาของตนเองตามเนื้อหาที่
ปรากฏในคู่มือ ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2556 
 หลังจากดําเนินการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และนําเสนอเป็นคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการสรุปแนว
ปฏิบัติที่ดี เพ่ือเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นสามารถเป็นแนวทางสู่การนําไปใช้ประโยชน์ได้  ดังเน้ือหาในคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เนื้อหาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  

     ส่วนที่ 1 แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยคํา 4 คํา คือ (1) การกําหนดเกณฑ์
ในการประเมิน  (2) การประเมินคุณภาพภายใน  (3) การประเมินคุณภาพภายนอก  (4) การนําผลการ
ประเมินไปใช้  

     ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน ดังนี้ 

     1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
เพ่ือที่จะทําให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา 
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
การเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ อํานวยความสะดวกจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ดังแผนภาพ 1 
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แผนภาพ 1  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบของ TADEMERD Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2.  ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้  โดยนําปัจจัยทางการบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาใช้อย่างกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก คือ การบริหารงาน
วิชาการ การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพ 2 
 

แผนภาพ 2  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ ในรปูแบบของ PSR Model 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดเปา้หมายการเรียนรู ้ (Targeted Learning : T)

วิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล (Analyze Individual Learners : A) 

ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัผู้เรยีน (Design of Learning : D) 

จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้ (Environment of Learning : สื่อในการจัดการเรียนการสอน (Medias for learning : M)

วัดผลและประเมนิผลการเรียนรู ้(Evaluation of Learning : 

นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและสอนเสริมผู้เรียน (Results to Improve Teaching and Learning Support : 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Development of Teaching : D) 

การบริหารเชิงระบบ 
(System Approach : S) 

โดยใช้การดาํเนินการ PDCA 
P : Plan     วางแผนการปฏิบัตงิาน 
D : Do       ปฏิบตัิตามแผน  
C : Check   การตรวจสอบหรือ 
                ประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ   
A : Act       นําผลการประเมินมา 
                ปรับปรุงงาน  

รายงานผลการดาํเนินการ 
(Report of the operation : R) 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํป ี
- รายงานประเมินตนเอง  
 

ด้านการบรหิารท่ัวไป 

ด้านการบรหิารบุคคล 

ด้านงบประมาณ 

ด้านวิชาการ 

การเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการ (Prepare 

Management : P) 
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     3.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก
อย่างมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ช้ีวัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ดังแผนภาพ 3 

แผนภาพ 3  แนวปฏิบัติที่ดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของ SPIPAMI Model 

 
 

     
 ส่วนที่ 3  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. (2550))  ประกอบด้วยสาระสําคัญ 5 บท คือ  บทที่  1  ข้อมู ล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา  บทที่ 2 การประกันคุณภาพภายใน  บทที่ 3 วิธีการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  บทที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการประเมินคุณภาพการศึกษา จะต้องได้รับความร่วมมือ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลาการทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา 
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายเป็นกําลังสําคัญและกลไกที่ขับเคลื่อนคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมากกว่าการมุ่งเน้นที่
ผลคะแนนจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น  
 2.  การปฏิบัติงานของสถานศึกษาควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยการ
ส่งเสริมให้ครูนําความรู้และประสบการณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและตามสภาพจริง 
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร การเสริมแรง การส่งบุคลากรรับการอบรมและ
พัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร (Team Work) ที่เข้มแข็งต่อไป  

สถานศึกษามีการต้ังมาตรฐานงานสูงและนําไปปฏิบัติ
ได้จริง (Standard high and Practical : S)

 จัดทําแผนการประกันคุณภาพสอดคล้องตาม
แบบวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) (Planning 

with a range of quality : P)

จัดเก็บเอกสารสมํ่าเสมอและรายงานผลการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (Information 

Storage and Reporting Activities : I)

การเตรียมตัวการตอบคําถามของบุคลากร 
(Preparing for the questions of 

personnel : P)

แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
(Appoint personnel responsible for 

quality assurance : A)

ศึกษาคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Manual operation for 

quality assurance : M)

บุคลากรให้ความสนใจและเสนอแนวคิดเตรียมรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Interest and Concept to 

prepare quality assurance education : I)
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 3.  ครูควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ และนําผลการประเมินใช้สู่การพัฒนา
ปรับปรุงผู้เรียน รวมท้ังครูได้สร้างทักษะและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ใหม่กับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  สถานศึกษาควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนบริบทของสถานศึกษา โดยพิจารณา 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกท่ีไม่เหมือนกัน เพ่ือการมีแนว
ปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาของตนเองมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

2.  ควรศึกษางานแต่ละกลุ่มงานในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านและหลากหลาย ได้แก่ ศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีของคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ี
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้าน
อํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage 
Random Sampling) ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ จํานวนนักเรียน 750 คน และกลุ่มสองเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  จํานวนนักเรียน 
750 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 70 
ข้อคําถาม ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีการหาค่าอํานาจจําแนก (Discriminant) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแต่ละด้านของแบบสอบถาม 
(Item-total  Correlation Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.74 และค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธี
ของคอนบรัค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 

ผลการวิจัยพบว่า 
   1. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  ด้วยเทคนิคการ
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนแบบต้ังฉาก(Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax) ได้องค์ประกอบท้ังหมด 8 องค์ประกอบ คือ ด้านการรู้จัก
กระบวนการทางเทคโนโลยี มี 11 ตัวบ่งช้ี ด้านการเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี มี 13 ตัวบ่งช้ี ด้านการ
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คิดค้นและสร้างเทคโนโลยี มี 8 ตัวบ่งช้ี ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี  มี 7 ตัวบ่งช้ี ด้านการนํา
เทคโนโลยีไปใช้ มี 7 ตัวบ่งช้ี  ด้านการรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี มี 4 ตัวบ่งช้ี  ด้านการสื่อสาร
และนําเสนอด้วยเทคโนโลยี มี 4 ตัวบ่งช้ี และด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี มี 3 ตัวบ่งช้ี คุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาจากค่านํ้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46-0.83 มีค่า
ความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบระหว่าง  2.06-10.95 และร้อยละสะสมของความแปรปรวน 
เท่ากับ 57.76  
 3.  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีค่า
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 702.15, df = 668, 2/df = 1.05, p = 0.17, GFI = 0.97, 
AGFI = 0.92, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.03, CFI = 1.00) แสดงว่าโมเดลการวัดคุณลักษณะการใช้
เทคโนโลยีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
คําสําคญั:  การใช้เทคโนโลยี, ตัวบ่งช้ี, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ,  
       การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop of indicators for technology using characteristics 
of the hight school students in the world class standard school and determine the 
quality for technology using characteristics test in discriminant, validity and reliability. 
The sample were of  high school students in the World Class Standard School of The 
Secondary Educational Service Area Office 2, in the 2nd semester of 2017 academic 
year, through two-stage random sampling. The samples were divided into two groups 
to exploratory factor analysis of 750 students and the second confirmatory factor 
analysis of 750 students.The instrument used in the indicators for technology using 
characteristics of the high school students test with five-rating scale for 70 items. 
While the discriminate value of  indicators for technology using characteristics test 
ranged from 0.42 – 0.74 and its reliability at 0.98 
 The major findings revealed as follows: 
 1. The construct validity by Exploratory factor analysis techniques Principal 
component analysis and Orthogonal rotation with Varimax there were 57 indicators 
of technology using characteristics which could be grouped into 8 factors, as 1)  11 
indicators of Process, known as technology, 2) 13 indicators of Access and 
understand technology, 3) 8 indicators of Invent and created technology,4) 7 
indicators of Analyze technology,  5) 7 indicators of Apply technology, 6) 4 indicators 
of Known the technology work, 7) 4 indicators of Communication and present by 
technology, and 8) 3 indicators of Evaluation technology. The quality of validity of 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

401 

each index were as follows; factor loading ranged from 0.46 – 0.83, Eigenvalues 
ranged from 2.06-10.95 and Communality at 57.76 
 3. The construct validity by confirmatory factor analysis (CFA): second order 
factor analysis, showed by the empirical data ( = 702.15, df = 668, /df = 1.05, p 
= 0.17136, GFI = 0.97, AGFI = 0.92, RMSEA = 0.0083, SRMR = 0.027, CFI = 1.00) 
 
Keywords: Technology Using , Indicators, EFA, CFA  

 
บทนํา 

   เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความสําคัญเป็นอย่างมากกับนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 
เพราะเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของดํารงชีวิต ดังน้ันการรับผิดชอบและภาระงานที่เพ่ิมข้ึนอีก
ประการหน่ึงของครูคือการก้าวไปให้ทันกับยุคสมัย ทําให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
ที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิต เรียนรู้ ทํางาน และเติบโตในโลกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เป็น
อย่างดี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เพ่ิมบทบาทและความสําคัญต่อชีวิตประจําวันเป็น
อย่างมาก จากการเติบโตของประเทศที่ก้าวหน้าของยุคสมัย เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีในปัจจุบันนับวันย่ิงถูก ย่ิงดีขึ้น จนคนกลายเป็นทาสของ
เทคโนโลยีพร้อมที่จะใช้มันเพ่ืออํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เด็กไทยจึงควรต้องได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้ งในด้านความรู้ 
ความสามารถเพ่ือพร้อมก้าวทันกับสังคมโลกแห่งการพัฒนา ดังจะพบว่าในปัจจุบันการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เป็นทางเลือกสําหรับ
ผู้เรียนในหลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสําคัญเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการจําเป็น
ในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศซึ่งมีหลักสูตรและการสอนที่เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดบทบาทการดําเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก 
โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาค
เอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ
เพ่ือนบ้าน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งได้ประกาศยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552:7) 
จากการที่เยาวชนของเราเติบโตในสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี และ
สติปัญญาของมนุษย์ เมื่อคํานึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและองค์ความรู้ที่มากขึ้นกําลังถูก
สร้างขึ้น นักเรียนจําเป็นต้องมีทักษะเพ่ือเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในโลกยุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการรู้หนังสือใน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital-age literacy) กระบวนการคิดเชิงประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ 
(Inventive Thinking)  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) และ
การมีผลิตภาพที่สูง (High Productivity) ซึ่งทั้ง 4 ด้านน้ีคือทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่นักเรียนควรมีและ
ได้รับการพัฒนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 3)  
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   กระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้และสร้างนิสัย 4 ทักษะของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน ทักษะพลเมืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และทักษะในการทํางาน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 26) การยกระดับโรงเรียนช้ันนําที่มี
ความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มี
ระบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และสอดคล้องกับทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 
ที่ต้องมี ได้แก่  ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ทักษะการคิด การ
คิดวิเคราะห์ เช่ียวชาญในทักษะศตวรรษที่ 21  มีคุณค่าความเป็นไทย และความตระหนักในโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 2) ต่างก็มุ่งเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องเทคโนโลยีด้วย
เช่นกัน ปัญหาที่พบคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนที่ยังไม่มีเคร่ืองมือวัดที่น่าเช่ือถือ
ได้ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความสามารถที่สะท้อนผ่านคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนที่
แท้จริง 
   จากการใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพจะทําให้ทราบว่าควรพัฒนาผู้เรียนในด้านใดบ้างเพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันงานวิจัย
นี้ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อครู 
ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบระดับคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียนสามารถนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และหาแนวทางในการ
พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย           
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้านอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่น 
   

วิธีการวิจัย 
 1. กําหนดกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง  และนิยามคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี  
 2. ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกลุ่มโดยการรวบรวมเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกัน
ไว้ในคุณลักษณะเดียวกัน และกําหนดพฤติกรรมตัวบ่งช้ีคุณลักษณะต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
ข้อคําถามแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี สร้างแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล นําข้อคําถามและตัวเลือกที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการสอนเทคโนโลยี จํานวน 5 ท่าน 
พิจารณาว่าคุณลักษณะที่ได้เหมาะสมที่จะเป็นคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ และข้อคําถามแต่
ละข้อวัดในคุณลักษณะในด้านน้ันๆหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร และพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
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เน้ือหา (Content Validity) โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีสอดคล้อง (Index of item objective 
congruency : IOC) 
  3. ครั้งที่ 1 เป็นการทดลองใช้ (Try out) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนจํานวน 2 
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเลือกมา 3 ระดับช้ัน รวมท้ังโรงเรียน โรงเรียนละ 75 คน รวมจํานวนนักเรียน 
150 คนเพื่อเป็นการทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย คือแบบสอบถามจํานวน 75 
ข้อ เพ่ือทําการคัดเลือกข้อคําถามและปรับแก้ไขเครื่องมือการวิจัยด้านภาษาให้มีความเหมาะสม 
รวมท้ังกําหนดเวลาในการทําแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม 
 4. การทดสอบคร้ังที่ 1 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนจํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 3 ระดับช้ัน โรงเรียนละ 125 คน รวมจํานวนนักเรียน 750 คน โดยการสุ่มแบบสองข้ันตอน         
(Two-Stage Random Sampling) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
จํานวนของตัวแปร กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่ โดยท่ีขนาดท่ีเหมาะสมคือ 10 เท่าของจํานวนตัว
แปร ขนาดตัวอย่างที่ยอมรับได้คือ 300 คนขึ้นไป (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2555: 169) แล้วจึง
วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเช่ือมั่น ของแบบวัดตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี แล้ว
จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component 
analysis) และหมุนแกนแบบต้ังฉาก(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) แล้วจึงทํา
การคัดเลือกองค์ประกอบและสร้างช่ือองค์ประกอบใหม่ 
  5. การทดสอบคร้ังที่ 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนจํานวน 6 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 3 ระดับช้ัน ช้ันละ 125 คนรวมจํานวนนักเรียน 750 คน โดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน         
(Two-Stage Random Sampling) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยมีอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจํานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเป็น 
10-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ (Hair and other, 2006) ในการกําหนดตัวแปรที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
น้ัน ผู้วิจัยจะต้องศึกษาทฤษฎีหรือขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง และแต่ละ
องค์ประกอบน่าจะมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะอธิบายองค์ประกอบนั้น โดยท่ัวไปจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบได้ควรมีประมาณ 3 – 5 ตัวแปร ดังน้ัน  ตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์จึงควรมีประมาณ 
5 – 6 เท่า ของจํานวนองค์ประกอบร่วมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป.: 9 – 
10) แล้วจึงวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเช่ือมั่น ของแบบวัดตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้
เทคโนโลยี แล้วจึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดล โดยพิจารณาดังน้ี  ค่าสถิติไค-สแควร์ มีนัยสําคัญ (p < .05) แต่ไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (2 /df ) ไม่เกิน 2  ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) มีค่ามากกว่า 0.90  ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่า
มากกว่า 0.90 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปมาตรฐาน (Standardize RMR) ต้องมี
ค่าตํ่ากว่า 0.05 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ต้อง
มีค่าตํ่ากว่า 0.05 (สุภมาศ อังศุโชติ, 2554: 29) 
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ผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกลุ่มโดยการรวบรวมเน้ือหาที่มีความ
ใกล้เคียงกันไว้ในคุณลักษณะเดียวกัน และกําหนดพฤติกรรมตัวบ่งช้ีคุณลักษณะต่างๆเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อคําถามแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี  การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนดังน้ี  
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้
เทคโนโลยี  
ตารางที่ 1  ค่าอํานาจจําแนก(r) และค่าความเช่ือมั่น (α) รายด้านและทั้งฉบับของแบบวัดตัวบ่งช้ี
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีจากการทดลองใช้ (Try out)  (n = 750) 

ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 
การใช้เทคโนโลยี 

จํานวน
ข้อ 

ค่าเฉล่ีย SD ระดับ 
ค่าอํานาจ
จําแนก 
( r ) 

ค่าความ
เชื่อม่ัน (α) 

1.ด้านการเข้าถึงและเข้าใจ
เทคโนโลยี 

13 3.70 0.587 ค่อนข้างสูง 0.51-0.60 0.897 

2.ด้านการรู้จักกระบวนการทาง
เทคโนโลยี 

15 3.86 0.545 ค่อนข้างสูง 0.35-0.63 0.894 

3.ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้ 14 3.93 0.575 ค่อนข้างสูง 0.49-0.65 0.906 
4.ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี 14 3.87 0.548 ค่อนข้างสูง 0.36-0.63 0.899 
5.ด้านการคิดค้นและสร้าง
เทคโนโลยี 

14 3.56 0.679 ค่อนข้างสูง 0.48-0.63 0.909 

รวม 70 3.79 0.505 ค่อนข้างสูง 0.35-0.65 0.970 
  จากตารางที่ 1 พบว่าแบบวัดตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 
3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.505  แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี       
ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 3.93 และด้านการคิดค้นและสร้างเทคโนโลยีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด มีค่าเท่ากับ 3.56  ค่าอํานาจจําแนก มีค่าต้ังแต่ 0.35 – 0.65 และค่าความเช่ือมั่นด้วย
วิธีของคอนบรัค(Cronbach’s Coefficient Alpha) ทั้งฉบับมีค่า 0.97  
ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis : EFA)  
     การตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นพบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 70 ข้อคําถาม  โดย
พิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวแปรชุดน้ัน ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์
กันไม่น้อยกว่า 0.30 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทริกซ์ ตัวแปรต้องมี
ความสัมพันธ์กันจากค่า Bertlett’s Test of Sphericity ต้องน้อยกว่า 0.05 ถ้าค่ามีนัยสําคัญ แสดง
ว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กันสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ตรวจสอบจากค่า KMO 
และ ค่า MSA ต้องมากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อมูลชุดน้ันเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบ (สุภมาศ    
อังศุโชติ, 2554: 93-98) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ น่ันคือข้อคําถามทั้ง 70 ข้อ
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คําถามมีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett's Test 
: 2 = 29827.15, df =2415, p = 0.00) เมื่อพิจารณาตัวแปรพบว่าค่าความพอเพียงของการเลือก
ตัวอย่างโดยรวม (KMO) เท่ากับ 0.967 และค่าพิสัยของค่าความพอเพียงของการเลือกตัวอย่าง 
(MSA) ของตัวแปรทั้ง 70 ตัวแปรมีค่าเท่ากับ 0.87 - 0.97 เมื่อนําข้อมูลไปสกัดองค์ประกอบ ผลการ
สกัดองค์ประกอบจากการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกน
แบบต้ังฉาก(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax) ได้องค์ประกอบทั้ งหมด 12 
องค์ประกอบ ที่มีค่าความแปรปรวน ระหว่าง 1.38-7.24  ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน มีค่า
เท่ากับ 61.10 ซึ่งพิจารณาจากค่าความแปรปรวน (Eigenvalues) แต่ละองค์ประกอบต้องมากกว่า 1 
ร้อยละค่าความร่วมกันหรือร้อยละความแปรปรวน (Communality) ต้องมากกว่าร้อยละ 50 ค่า
นํ้าหนักแต่ละองค์ประกอบต้องมากกว่า 0.30 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 350 คน (สุภมาศ อังศุโชติ, 
2554: 98-103) และการเลือกค่านํ้าหนักองค์ประกอบเพื่อคัดเลือกตัวแปรเข้าองค์ประกอบ หากตัว
แปรใดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็น  Cross Loading จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 
2555: 180)  จํานวนตัวบ่งช้ีใน 1 องค์ประกอบต้องมีจํานวนตัวแปรต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไปถึงจะ
อธิบายองค์ประกอบได้ดี  (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป.: 9-10)  
   ดังน้ันเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตัวแปรที่ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 57 ตัวแปร ผลการจาก
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนแบบต้ังฉาก(Orthogonal 
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax) และสร้างองค์ประกอบที่สําคัญได้ 8 องค์ประกอบและได้ต้ังช่ือ
องค์ประกอบใหม่  ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงช่ือองค์ประกอบ นํ้าหนักองค์ประกอบ และค่าความแปรปรวน  

ข้อที่ ข้อความ 
น้ําหนัก

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 10.953  ค่าความแปรปรวน 6.243  

20 เทคโนโลยีเป็นการกระทําเพ่ือพัฒนาให้เกิดความทันสมัยและล้ําหน้าไปเร่ือยๆ 0.725 
21 เทคโนโลยีทําให้ข้าพเจ้าประหยัดเวลาในการทํางานต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน 0.713 
23 เทคโนโลยีมีการพัฒนาไม่มีท่ีสิ้นสุด 0.709 
22 ข้าพเจ้ารู้ว่าเทคโนโลยีท่ีสร้างข้ึนมาจากแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์และง่ายต่อการใช้งาน 0.699 
19 เทคโนโลยีต้องมีความพร้อมใช้และทุกคนสามารถใช้งานได้ 0.680 
31 เม่ือต้องการทราบข้อมูล ข่าวสาร ข้าพเจ้าสามารถสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 0.572 
24 ข้าพเจ้าสามารถนําเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ปฏิบัติงานร่วมกันได้ 0.558 
30 ข้าพเจ้าสามารถใช้การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการพูดคุยกันโดยตรง เช่น  

การใช้โทรศัพท์ การสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
0.555 

18 ข้าพเจ้าเข้าใจระบบการทํางานของเทคโนโลยีแต่ละชนิด เช่น กล้องถ่ายรูป 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา 

0.524 

29 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 0.488 
25 ข้าพเจ้าสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียน เช่น การตัดต่อวิดีโอ การสืบค้นหา

ข้อมูล 
 

0.488 
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ข้อที่ ข้อความ 
น้ําหนัก

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี  2 การเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 10.310  ค่าความแปรปรวน 5.877 

6 เม่ือมีเวลาว่างข้าพเจ้าจะติดตามความเปลี่ยนแปลงท่ีทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ 0.616 
8 การสนทนาเรื่องเทคโนโลยีในกลุ่มเพ่ือนข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องราวท่ีคุยได้ 0.603 
11 ข้าพเจ้าสามารถบอกคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีแต่ละชนิดได้ 0.602 
2 ข้าพเจ้ารู้ว่าต้องทําอย่างไรจึงจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 0.599 
7 ข้าพเจ้าพยายามศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือการใช้งานได้ถูกต้อง 0.589 
4 ถ้าไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ข้าพเจ้าจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 0.584 
1 ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆได้โดยง่าย 0.576 
9 ข้าพเจ้าสามารถบอกสถานท่ีหรือแหล่งรวมของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้ 0.574 
5 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีมีมาใหม่ได้ทันทีเพียงแค่อ่านคู่มือการใช้งาน 0.565 
3 ข้าพเจ้ากล้าท่ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆถึงแม้จะไม่เคยใช้ และสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้ 0.541 
13 ข้าพเจ้าบอกท่ีมาของแหล่งเทคโนโลยีประเภทต่างๆได้ 0.537 
10 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากเทคโนโลยีท่ีได้ในทันทีเม่ือจําเป็นต้องใช้ข้อมูล

จากเทคโนโลยี 
0.504 

12 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลและสารสนเทศสมัยใหม่ได้ 0.461 
องค์ประกอบท่ี  3 การคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 10.249  ค่าความแปรปรวน 5.842 

59 ข้าพเจ้าประดิษฐ์สิ่งของทางเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ 0.825 
58 ข้าพเจ้ามีความคิดท่ีจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในชีวิตประจําวัน 0.772 
57 ข้าพเจ้ามักจะคิดค้นออกแบบส่ิงประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี 0.767 
68 ข้าพเจ้าชอบคิดออกแบบเทคโนโลยีให้มีความแปลกใหม่ และสร้างสรรค์ 0.758 
61 ข้าพเจ้าคิดค้นวิธีท่ีจะสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้โดยวิธีการใหม่ๆ 0.728 
67 ข้าพเจ้าประดิษฐ์ชิ้นงานทางเทคโนโลยีเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 0.678 
60 ข้าพเจ้าชอบประยุกต์นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในงานต่างๆ 0.591 
69 ข้าพเจ้านําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพ่ือได้ประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 0.523 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิเคราะห์เทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 7.191  ค่าความแปรปรวน 4.099 

55 ข้าพเจ้าจะเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 0.729 
54 ข้าพเจ้าจะเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมีประโยชน์สูงสุดกับงานนั้นๆ 0.695 
56 หากข้าพเจ้าเลือกใช้เทคโนโลยีข้าพเจ้าจะประเมินเทคโนโลยีแล้วว่าเม่ือใช้จะเกิดผลดีและ

มีความคุ้มค่า 
0.612 

53 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ข่าวสารที่รับทางสื่ออินเตอร์เน็ต 0.587 
47 ข้าพเจ้ารู้ถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีแต่ละชนิด 0.546 
52 ข้าพเจ้าทราบถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของเทคโนโลยีแต่ละชนิด เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตใน

การเรียน 
0.527 

46 ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะข้อดีและข้อจํากัดในการทํางานของเทคโนโลยีแต่ละชนิดเช่น 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

0.499 
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ข้อที่ ข้อความ 
น้ําหนัก

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี  5  การนําเทคโนโลยีไปใช้ 
ร้อยละของความแปรปรวน 6.104  ค่าความแปรปรวน 3.479 

40 ในการทํางานแต่ละคร้ังข้าพเจ้าจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทํางาน 0.620 
41 เทคโนโลยีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของข้าพเจ้า 0.619 
36 การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทําให้งานของข้าพเจ้าออกมาดี 0.556 
39 หากข้าพเจ้าจะต้องนําเสนอข้อมูลข้าพเจ้าจะเลือกนําเสนอข้อมูลโดยโดยใช้เทคโนโลยีเข้า

ช่วย เช่น Power Point , VDO 
0.538 

34 ข้าพเจ้าจะหาโอกาสเมื่อได้ทดลองใช้เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย 0.514 
42 ข้าพเจ้านําเทคโนโลยีมาใช้ในการกําหนดระบบการทํางานของข้าพเจ้า เช่น การใช้

คอมพิวเตอร์ในการทํางาน, การเดินทางโดยใช้ระบบ GPS, การใช้โทรศัพท์ในการ
ถ่ายภาพ 

0.509 

35 ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาตนเองจากการใช้เทคโนโลยี 0.504 
องค์ประกอบท่ี  6  การรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 4.801  ค่าความแปรปรวน 2.736 

17 ข้าพเจ้าสามารถบอกวิธีการทํางานของซอฟท์แวร์ต่างๆได้ เช่น Word , Excel 0.598 
14 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายหลักวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์ได้ 0.578 
15 ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีได้ เช่น แก้ไขคอมพิวเตอร์

หน้าจอค้าง,ปรับต้ังค่าการใช้กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
0.557 

16 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายระบบการทํางานของเทคโนโลยีชนิดต่างได้ 0.546 
องค์ประกอบท่ี  7  การสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 4.535  ค่าความแปรปรวน 2.585 

63 ข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการนําเสนองาน เช่น คอมพิวเตอร์, การจัดป้ายนิเทศ 0.674 
62 ข้าพเจ้าสามารถสร้างชิ้นงานจากการใช้เทคโนโลยี เช่น การตัดต่อวิดีโอจากภาพถ่าย 0.645 
65 ข้าพเจ้าสามารถตัดต่อภาพ ตัดต่อวีดีโอ หรือจัดทําสื่อ ในการนําเสนองาน 0.643 
64 ในชีวิตประจําวันเช่น การเรียน การเดินทาง การพักผ่อน ข้าพเจ้านําเทคโนโลยีมาใช้

เสมอ 
0.497 

องค์ประกอบท่ี  8  การประเมินค่าเทคโนโลยี 
ร้อยละของความแปรปรวน 3.614  ค่าความแปรปรวน 2.060 

43 ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ได้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีนั้นๆ 0.600 
45 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเทคโนโลยีแต่ละชนิดมีขีดจํากัด เช่น แผ่น CD เก็บได้เพียงข้อมูล แผ่น 

VCD สามารถเก็บภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลได้ 
0.521 

44 ข้าพเจ้ารู้ถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยี มีคุณสมบัติและการใช้งานอย่างไร เพ่ือเลือกใช้ได้
ถูกต้องเหมาะสม 

0.517 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 57 ข้อ
คําถาม นํามาสร้างองค์ประกอบใหม่ได้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 11 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.488 – 0.725  
องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี ประกอบด้วย 13 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
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ระหว่าง 0.461 – 0.616 องค์ประกอบที่ 3 การคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี ประกอบด้วย 8 ข้อคําถาม มี
ค่ านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.523 – 0.825 องค์ประกอบที่  4 การวิเคราะห์ เทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 7 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.499 – 0.729 องค์ประกอบที่ 5 การนํา
เทคโนโลยีไปใช้ ประกอบด้วย 7 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.504 – 0.620 
องค์ประกอบที่ 6 การรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง 0.546 – 0.598 องค์ประกอบที่ 7 การสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.497 – 0.674 และองค์ประกอบที่ 8 การ
ประเมินค่าเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 ข้อคําถาม มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.517 – 0.600 
  2. ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA)   

2.1  ผู้วิจัยได้นําตัวแปรที่ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 57 ข้อความถาม มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายด้าน และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีของคอนบรัค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ทั้งรายด้านและรายฉบับ พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.87 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.50  แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ค่าอํานาจจําแนกรายด้าน ต้ังแต่ 0.46 – 0.70 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับมีค่า 0.96 
 2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอับดับสองตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบ
เดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรง พบว่าในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ (2 = 702.15 , df = 668 (p = 0.17),	   
2 /df = 1.05 , GFI = 0.97 , AGFI = 0.92, RMSEA = 0.01 , SRMR = 0.03) และในกลุ่มดัชนี
เปรียบเทียบ (CFI = 1.00 , NNFI = 1.00 ) ซึ่งดัชนีมีค่าผ่านเกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่ามีความกลมกลืนเชิง
ประจักษ์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Chi-Square=702.15, df=668, P-value=0.17, RMSEA=0.01 

รูปภาพท่ี 1  โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี   
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จากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของข้อมูลที่ได้จากการวัดและหาค่าความเช่ือมั่น         
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และดัชนีความเหมาะสมพอดีของแต่ละ
องค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี  

องค์ประกอบของแบบวัด 
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี ข้อที่ 

น้ําหนักองค์ประกอบ 
t R  b (SE)  SC 

ด้านการเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี 
(AUT) 

A1 0.62 (-)a 0.46 0.62 - 0.38 
A2 0.66(0.03) 0.49 0.66 17.12 0.43 
A3 0.62(0.04) 0.49 0.62 14.07 0.38 
A4 0.58(0.04) 0.49 0.58 13.47 0.34 
A5 0.63(0.04) 0.54 0.63 13.96 0.40 
A6 0.60(0.04) 0.53 0.60 13.41 0.36 
A7 0.61(0.04) 0.51 0.61 13.00 0.37 
A8 0.60(0.04) 0.49 0.60 12.97 0.37 
A9 0.59(0.04) 0.54 -.59 12.38 0.35 
A10 0.61(0.04) 0.50 0.61 13.41 0.37 
A11 0.61(0.04) 0.55 0.61 13.08 0.37 
A12 0.61(0.04) 0.49 0.61 13.38 0.37 
A13 0.57(0.04) 0.51 0.57 12.44 0.32 

ด้านรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี 
(KTW) 

A14 0.71 (-)a 0.64 0.71 - 0.50 
A15 0.82(0.05) 0.70 0.82 15.46 0.67 
A16 0.69(0.05) 0.60 0.69 16.68 0.48 
A17 0.70(0.05) 0.61 0.70 14.63 0.49 

ด้านรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี  
(PKT) 

A18 0.63 (-)a 0.51 0.63 - 0.40 
A19 0.58(0.04) 0.49 0.58 13.66 0.34 
A20 0.60(0.04) 0.49 0.60 13.02 0.35 
A21 0.59(0.03) 0.47 0.59 13.66 0.35 
A22 0.62(0.04) 0.50 0.62 14.27 0.39 
A23 0.51 (0.04) 0.43 0.51 11.61 0.26 
A24 0.69 (0.04) 0.58 0.69 14.43 0.47 
A25 0.63 (0.04) 0.54 0.63 14.12 0.40 
A29 0.60 (0.03) 0.46 0.60 13.86 0.36 
A30 0.59 (0.03) 0.46 0.59 13.58 0.34 
A31 0.57 (0.04) 0.46 0.57 13.15 0.33 

หมายเหตุ a พารามิเตอร์บังคับ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี 
(ต่อ) 

องค์ประกอบของแบบวัด 
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี ข้อที่ 

น้ําหนักองค์ประกอบ 
t R  b (SE)  SC 

ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้ (APT) A34 0.60 (-)a 0.49 0.60 - 0.36 
A35 0.64 (0.03) 0.53 0.64 17.55 0.41 
A36 0.64 (0.04) 0.54 0.64 15.00 0.41 
A39 0.67 (0.04) 0.56 0.67 14.07 0.44 
A40 0.63 (0.04) 0.51 0.63 13.84 0.40 
A41 0.63 (0.04) 0.51 0.63 14.38 0.40 
A42 0.65 (0.04) 0.55 0.65 14.27 0.42 

ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี  (EVT) A43 0.66 (-)a 0.51 0.66 - 0.44 
A44 0.70 (0.03) 0.52 0.70 16.80 0.50 
A45 0.62 (0.04) 0.52 0.62 13.60 0.39 

ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี  (ANT) A46 0.63 (-)a 0.51 0.63 - 0.40 
A47 0.59 (0.0.3) 0.50 0.59 16.07 0.35 
A52 0.66 (0.04) 0.53 0.66 14.83 0.43 
A53 0.62 (0.03) 0.49 0.62 14.01 0.38 
A54 0.62 (0.04) 0.51 0.62 14.05 0.39 
A55 0.66 (0.04) 0.52 0.66 14.70 0.43 
A56 0.66 (0.04) 0.55 0.66 14.39 0.43 

ด้านการส่ือสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี  
(CPT)  

A62 0.58 (-)a 0.51 0.58 - 0.34 
A63 0.72 (0.04) 0.61 0.72 15.36 0.52 
A64 0.68 (0.04) 0.57 0.68 12.36 0.46 
A65 0.67 (0.05) 0.58 0.67 12.77 0.45 

ด้านคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี  (ICT) A57 0.72 (-)a 0.66 0.72 - 0.52 
 A58 0.69 (0.04) 0.62 0.69 16.08 0.47 
 A59 0.63 (0.04) 0.57 0.63 15.16 0.39 
 A60 0.68 (0.05) 0.62 0.68 13.33 0.46 
 A61 0.60 (0.04) 0.55 0.60 12.35 0.36 
 A67 0.67 (0.05) 0.66 0.67 13.38 0.45 
 A68 0.59 (0.05) 0.58 0.59 12.02 0.35 
 A69 0.73 (0.05) 0.65 0.73 13.52 0.53 
หมายเหตุ a พารามิเตอร์บังคับ 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์นํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี 

องค์ประกอบของแบบวัด 
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี 

น้ําหนักองค์ประกอบ 
t R  b (SE) β SC 

1.ด้านเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี 0.86 (0.05) 0.86 0.86 15.88 0.74 
2.ด้านรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี 0.79 (0.05) 0.79 0.79 16.27 0.63 
3.ด้านรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี 0.94 (0.05) 0.94 0.94 17.35 0.88 
4.ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้ 0.99 (0.06) 0.99 0.99 16.85 0.98 
5.ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี 0.87 (0.05) 0.87 0.87 16.36 0.75 
6.ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี 0.94 (0.05) 0.94 0.94 17.43 0.89 
7.ด้านการสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 0.80 (0.06) 0.80 0.80 13.91 0.65 
8.ด้านคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี 0.78 (0.05) 0.78 0.78 16.26 0.61 
2 702.15 , df = 668  (p = 0.17) 2 /df = 1.05 , GFI = 0.97 , AGFI = 0.92 
RMSEA = 0.008 , RMR = 0.020 , SRMR = 0.027 , CFI = 1.00  
หมายเหตุ a พารามิเตอร์บังคับ 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอับดับสองตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรงพบว่า ค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) มีค่าต้ังแต่ 0.78 ถึง 0.99  และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
(R ) มีค่าต้ังแต่ 0.61 – 0.98 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ(b) มีค่าต้ังแต่ 0.78 ถึง 0.99  องค์ประกอบ
ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้มีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านการรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.94 
องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.94 องค์ประกอบ
ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.87 องค์ประกอบด้านการ
เข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.86 องค์ประกอบด้านการสื่อสาร
และนําเสนอด้วยเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.80 องค์ประกอบด้านการรู้จัก
การทํางานของเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.79 และองค์ประกอบด้านการ
คิดค้นและสร้างเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.78  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
ในด้านคุณภาพเครื่องมือ  ค่าการหาค่าอํานาจจําแนก (Discriminant) ด้วยวิธีการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแต่ละด้านของ
แบบสอบถาม (Item-total  Correlation Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.74  ซึ่งสอดคล้อง
กับ ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2539: 212) ที่ว่าข้อสอบหรือข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนก 
0.20 ขึ้นไปถือว่ามีค่าอํานาจําแนกใช้ได้ และค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีของคอนบรัค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98  สอดคล้องกับล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 
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218) ที่ว่าค่าความเช่ือมั่นควรมีค่า 0.70 ขึ้นไป ถือว่ามีค่าความเช่ือมั่นพอใช้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2544) ดังนั้นเคร่ืองมือวัดตัวบ่งช้ีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีมีคุณภาพที่ดี และสามารถใช้ได้ 
   ในด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบ้ืองต้นตัวแปรทั้ง 70 ข้อคําถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า (KMO = 0.97 , Bartlett's Test : 
2 = 29827.15, df = 2415, p = 0.00) มีความสัมพันธ์กันข้อมูลเหมาะที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ 
สอดคล้องกับสุภมาศ อังศุโชติ (2554: 93-98) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวแปร
ชุดน้ัน ตัวแปรที่ นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์กันไม่น้อยกว่า 0.30 และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทริกซ์ ตัวแปรต้องมีความสัมพันธ์กันจากค่า Bertlett’s 
Test of Sphericity ต้องน้อยกว่า 0.05 ถ้าค่ามีนัยสําคัญ แสดงว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน
สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และตรวจสอบจากค่า KMO และ ค่า MSA ต้องมากกว่า 0.50 
แสดงว่าข้อมูลชุดน้ันเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นผ่านเกณฑ์
จึงนําข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component 
analysis) และหมุนแกนแบบต้ังฉาก(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax) เมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่าตัวแปรที่ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 57 ข้อคําถาม ที่ผ่านเกณฑ์มาสร้าง
องค์ประกอบที่สําคัญได้ 8 องค์ประกอบ คือ ด้านการรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี ด้านการเข้าถึง
และเข้าใจเทคโนโลยี ด้านการคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี ด้านการนํา
เทคโนโลยีไปใช้ ด้านการรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี 
และการประเมินค่าเทคโนโลยี ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของ สํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 25)สํานัก
บริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (2554: 78-79), พงษ์  ผาวิจิตร. (2554), วิจารณ์ พานิช 
(2555), enGauge 21st Century Skills (ออนไลน์:  สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2554) 

ในด้านความกลมกลืนของโมเดล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า
ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ (2  = 702.15 , df = 668 (p = 0.17),	2 /df = 1.05 , GFI = 0.97 , AGFI 
= 0.92, RMSEA = 0.01 , SRMR = 0.03) และในกลุ่มดัชนีเปรียบเทียบ (CFI = 1.00, NNFI = 1.00) 
เมื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีเกณฑ์พิจารณา ดังน้ี ค่าสถิติไค-
สแควร์ มีนัยสําคัญ (p < .05) แต่ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2 /df ) ไม่เกิน 2 ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) 
มีค่ามากกว่า 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) มีค่ามากกว่า 0.90  ค่าดัชนี
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่ารากของค่าเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูป
มาตรฐาน (Standardize RMR) ต้องมีค่าตํ่ากว่า 0.05 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ต้องมีค่าตํ่ากว่า 0.05 (สุภมาศ อังศุโชติ, 2554: 29) ซึ่งดัชนีมีค่า
ผ่านเกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่ามีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ในด้านความสามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบ
เดียวกันได้อย่างมีความเที่ยงตรง  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
ผลวิจัยในครั้งน้ีสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ และการวิจัยได้ดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

1. แบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ได้ แต่ควรแบ่งให้นักเรียนทําแต่ละด้าน หากทํา
พร้อมกันทุกด้าน ด้วยข้อคําถามถึง 70 ข้อคําถาม จะทําให้นักเรียนเกิดความล้าในการตอบ
แบบสอบถาม  

2.  ครูและนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้และเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงหรือกําหนดวัตถุประสงค์เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีมากข้ึนต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 
  1. สามารนําข้อมูลไปศึกษาเพ่ือสร้างเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีในระดับ
การศึกษาอ่ืนๆได้  
  2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีในกลุม่ตัวอย่างที่มีความ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ ระดับการศึกษา หรือ กลุ่มโรงเรียนที่สงักัด เช่น โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนรัฐบาล เป็นต้น เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะการใช้
เทคโนโลยีในผูเ้รียนมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และ
หาแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ในกรอบแนวคิดแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานนอก 2) หาแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 โดยจัดการประชุมผู้เช่ียวชาญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 310 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเปิดตารางเครจซ่ีและมอร์แกน โดยการกําหนดสัดส่วน แล้วทําการสุ่มอย่างง่าย โดย
การจับฉลาก เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตํ่า
ที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก และด้านบุคลากร ตามลําดับ 2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีแนวทางการดําเนินงานคือ 1) 
ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการให้ความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือนครูในสถานศึกษา นําสื่อหรือนวัตกรรมที่ได้จัดทําไว้แล้ว ขยายผลสู่
ภายนอกสถานศึกษา และควรกําหนดให้มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 2) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถานศึกษา
ควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพร่ความรู้ด้าน
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เศรษฐกิจพอเพียง 3) ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก สถานศึกษาควรดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่สารสนเทศต่างๆ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 
คําสําคัญ:  การพัฒนาสถานศึกษา,สถานศึกษาพอเพียง,สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
 

ABSTRACT 
 The  objectives  of  this  research  were  to  study  the state of the  
problems  and to propose The  Guidelines for School Development of the 
Sufficiency Economy School Model in Nakhon Sawan under the Secondary 
Educational Service Area Office 42. The research comprised 2 stages: 1) Studying the 
state of the problems of The  Guidelines for School Development of the Sufficiency 
Economy School Model in Nakhon Sawan under the Secondary Educational Service 
Area Office 42 in 3 aspects: physical environment management, external relationship 
and personnel. The population were the school  directors and  teachers,  2) 
Proposing The  Guidelines for School Development of the Sufficiency Economy 
School Model in Nakhon Sawan under the Secondary Educational Service Area Office 
42 by way of a focus group discussion of specialists and experts and content analysis. 
Totaling  310  people formed by means of Krejcie & Morgan table. By determining 
the ratio applied by simple random raffle. The research tool used was a 5-point 
rating scale questionnaire, with a reliability coefficient of  0.96. The statistics used  
were percentage, mean and standard  deviation. The findings were as follows: 1. 
Overall, the  state of the problems of the Sufficiency Economy Schools Model in 
Nakhon Sawan under the Secondary Educational Service Area Office 42 was at a high 
level. Ranking  from  highest  to  lowest  of  the  state  of  implementation, when 
considered under each aspect were the aspects of physical environment 
management, external relationship and personnel respectively. 2. The guidelines for 
school development of the Sufficiency Economy School Model in Nakhon Sawan 
under the Secondary Educational Service Area Office 42 were 1) Personnel: school 
should encourage and support teachers to cooperate for transferring the experiences 
to teachers in school, should take the medias or innovations which have been 
prepared to expand outside and should integrate the philosophy of Sufficiency 
Economy in curriculum and instruction. 2) Physical environment management: school 
should execute along the action plan including seeking, promoteing, developing and 
disseminating of the Sufficiency Economy knowledge 3) External relationship: school 
should implement along the action plan, collecting related information for 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

417 

publicizing to develop the data network and collaborate with the outside 
organizations. 
 
Keywords: The Guidelines for School Development, The Sufficiency Economy 

School, the Sufficiency Economy School Model. 
 

บทนํา 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมี
ความเช่ือมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกล
กันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global village) ภูเขาและทะเล
ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็น
โลกไร้พรมแดน นับจากน้ีต่อไปโลกกําลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนผ่านที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โลกในยุคโลกาภิวัตน์ (นพคุณ  ประสบเกียรติกิจ, 2556, 
ออนไลน์) กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ช้ีให้เห็นแนวโน้มว่า
คนไทยจะต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอันหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมี
ปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนเกินกว่าจะคาดคิดถึงสังคมไทยจําเป็นต้องหันมาคิดทบทวนว่าเราพร้อมกับ
การเผชิญสิ่งที่ท้าทายเหล่าน้ันหรือไม่? สภาพการณ์ที่โลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีพุ่ง
เข้าหาตัวคนไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใด ทําให้คนต้องคิดและตัดสินใจรวดเร็วขึ้น สังคมมีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นในขณะเดียวกัน บทบาทของสื่อสารมวลชนก็เช่ือมโยงคนเข้าหากันอย่างใกล้ชิดมากข้ึน ทําให้
ปัญหาของโลกเป็นปัญหาของเราด้วย คนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร่วมกันในเร่ืองความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษย์โดยท่ัวไป 
(วิษณุ บุญมารัตน์, 2555, ออนไลน์)  จากกระแสของโลกาภิวัตน์ ที่พยายามที่จะเชื่อมโลกให้เป็นหน่ึง
เดียว ทั้งทางด้านความคิด มุมมอง และการกระทํา  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีย่อมมีผลกระทบต่อการเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (นฤมล รอดเนียม, 2551, ออนไลน์) 
 ในด้านการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข จําเป็นต้องขบคิดและหาแนวทางป้องกัน ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์จึงเป็นการศึกษาที่เปิดกว้างเป็นการศึกษาที่นําไปสู่การเรียนรู้
ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่นํามาใช้จะพัฒนาไปทั้งแบบมีสายหรือแบบไร้สายก็ตาม 
ส่วนด้านซอฟต์แวร์น้ัน ก็พัฒนาไปไม่หยุดย้ัง การเรียนรู้ในยุคใหม่จึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่ต่ืนตัวตลอด 
เวลา และเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหนทุกแห่งและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ย่ิงในปัจจุบัน
การศึกษาจะต้องควบคู่ไปกับการทํางาน การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์จึงจําเป็นที่จะต้องใช้ "ปัญญา" ใน
การคัดสรรสิ่งดีงามกับตนเอง สําหรับในประเทศไทยเรานี้สิ่งดีๆ มีเยอะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนว
พระราชดําริของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงประทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"สามารถที่จะน้อมนํามาใช้ได้
เป็นอย่างดี(นฤมล รอดเนียม, 2551, ออนไลน์) 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 
ปี และได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 6) 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย มี
โอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเช่ือมโยงกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษา 
ธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินการ โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือมุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555–2559 ขึ้น โดย
คํานึงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และบริบทสภาพแวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการศึกษา 
ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมท้ังการให้
ความสําคัญกับบุคคล หน่วยงานที่เก่ียวข้องระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
ประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 
2559 มีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และท้องถิ่น ที่จะส่งผลให้การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 11-12) 
 ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง รวมท้ังสิ้น 14,580 แห่ง 
ทั่วประเทศ และในจํานวนนี้มีสถานศึกษาจํานวน 68 แห่ง ที่ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นตัวอย่างแก่
สถานศึกษาอ่ืนๆ และเป็นหน่วยขยายผลในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดการศึกษาในทุกมิติ ทั้งการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน และปรากฏผลเป็นนักเรียน
ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งร่วมเผยแพร่หลักการทรงงาน 
และงานพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ, 2558, น. 1) 
 ในปี 2558 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศสพ.) มีเจตนาที่จะหนุนเสริม
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาพอเพียง โดยร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประสงค์จะคัดเลือกผลการ
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ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice: BP) แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน โดยมีเกณฑ์การคัดกรองที่เน้น 
คุณลักษณะ คุณภาพ คุณประโยชน์ และคุณค่า เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสถานศึกษาพอเพียงที่
ผ่านการคัดกรองและคัดเลือกน้ัน ต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆด้าน รวมถึงสามารถขยายผล สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างย่ังยืน  
(มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2558, น. 1) 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขับเคลื่อนในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และ พ้ืนที่
จังหวัดอุทัยธานี (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, 2556, น. 2) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ) และเพ่ือให้
นักเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดทุกโรง สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ
ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ได้จํานวน 
1 แห่ง และสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย สามารถคงสภาพเป็นสถานศึกษาพอเพียง และผ่านการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42,  2558, น. 120-121) 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 และหาแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
42 ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 
 

วิธีการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้  ผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู จํานวน 310 คน จาก 36 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่า
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan โดยการกําหนดสัดส่วน แล้วทําการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับ
ฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล (Likert 
scale) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้คือค่าความถี่(f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มโดย
ผู้เช่ียวชาญจํานวน 7 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และหาแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตํ่าที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และด้านบุคลากร ตามลําดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีแนวทางการดําเนินงานคือ 1) ด้านบุคลากร สถานศึกษาควร
ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือนครูใน
สถานศึกษา นําสื่อหรือนวัตกรรมที่ได้จัดทําไว้แล้ว ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา และควรกําหนดให้
มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
2) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมไป
ถึงการส่งเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 3) ด้านความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่
สารสนเทศต่างๆ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.1 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอร่าม นุชพิทักษ์ 
(2552) ผลการวิจัยพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งครูเข้ารับการอบรม ขยาย
ผลการอบรมให้เพ่ือนสมาชิกรับทราบ ส่งเสริมครูและผู้เรียนทํางานเป็นทีม ส่งเสริมการศึกษาดูงาน 
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จัดหาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการศึกษาด้วยตนเองของ
ครูและผู้เรียน ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2  ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปรีชา ศรีลับขวา (2551) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษามีสภาพการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการ
เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอ้ืออํานวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จันทร์จิรา บุญมี (2557) ผลการวิจัยพบว่า การประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
ผู้เก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินการสร้างเครือข่าย
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง 
 2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สามารถอภิปรายผล ดังน้ี  
  2.1 ด้านบุคลากร แนวทางการดําเนินงาน พบว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพ่ือนครูในสถานศึกษา นําสื่อ
หรือนวัตกรรมท่ีได้จัดทําไว้แล้ว ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา และควรกําหนดให้มีแผนจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุรีพร เอ้ียวถาวร (2550) ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่นําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต ประจําวัน และนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสู่ การพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
และมั่นคง เพราะเป็นการพ่ึงพาตนเอง และทําให้บุคคลดําเนินชีวิตอย่างพอดี ครูเห็นว่าควรนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาเน่ืองจากเป็นการสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน 
   2.2 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แนวทางการดําเนินงาน พบว่า 
สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพร่
ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มิ่งหมาย มุ่งมาจน (2552) ผลการวิจัย
พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในและอาคารสถานที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นักเรียนในทางที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เป็นธรรมชาติ ของจริง ใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจัดการอาคารสถานที่ต้องคํานึงถึงหลักความคุ้มค่าพอเพียง
ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ในการใช้สอยร่วมกันในองค์กรอยู่ภายใต้ความพอเพียงอย่างมีเหตุผล  
  2.3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก แนวทางการดําเนินงาน พบว่า 
สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่สารสนเทศต่างๆ พัฒนา
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ระบบเครือข่ายข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ รณชัย ทิพย์อุทัย (2554) ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษากําหนดให้เป็นนโยบายหลักของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ โดยมีศึกษานิเทศก์คอยให้คําปรึกษา ช้ีแนะและให้ความช่วยเหลือแก่
สถานศึกษา มีการวางแผนงาน ดําเนินการ นิเทศติดตาม สรุป รายงาน และประเมินผลในทุกขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ จริงจัง และต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม และ
ภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จําเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
เพ่ือพัฒนาบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป  
  1. บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ําเสมอ เป็น
แบบอย่างที่ดีทุ่มเทกําลังแรงใจและมีความศรัทธาพร้อมที่จะมุ่งมั่นเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษาต่อไป 
  2. สถานศึกษาควรจัดอาคาร สถานที่ให้ร่มร่ืน ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดเวทีเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงมีการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาต่อไป 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดการประชุมครู ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษาต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ในการวิจัยคร้ังต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  1. ควรศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  2. ควรศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  3. ควรศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2.1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะ การคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2.2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนา มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพของ   ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 4 ชุด 
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 79.04/80.89  2. ผลการใช้             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังน้ี 2.1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรม                 
การเรียนรู้ พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
2.2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าคะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 
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คําสําคญั: ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

 
ABSTRACT 

 The independent study purposes were: 1) to create and study the 
efficiency of the instructional package in problem-based learning to promote 
analytical thinking skills on the topic of Genetics in biology for Matthayomsuksa VI 
students 2) to implement the instructional package 2.1) compare the analytical 
thinking skills before and after using the instructional package. 2.2) compare the 
analytical thinking skills after using the instructional package. 3) to study satisfaction 
on instructional package. Research methodology was research and development in 3 
stages; stage I creating and studying the efficiency of the instructional package; stage 
II implementing the instructional package; stage III studying satisfaction with the 
instructional package. Then it was used a sample group of 37 students; 
Matthayomsuksa VI at Petpittayakom School, academic year 2016. The sampling 
method was purposive sampling. The research design is One Group Pretest-Posttest 
Design and the research instruments compose 4 sets of instructional packages, 
achievement test in the analytical thinking skills.  

The result of the study revealed that: 1. The instructional package it has 
been submitted for examining the appropriate compositions of the instructional 
package at more level and met the efficiency at 79.04/80.89 2. The result of 
implementation as follow; 2.1 The students achievement in analytical thinking skills, 
after using instructional package, was higher than before at the statistical significant  
.05  2.2 The students have the analytical thinking skills, after using the instructional 
package, was higher than criterion 75% at the statistical significant .05 3. The students 
were highly satisfied using the instructional package.  
 
Keywords: Instructional package in problem-based learning, Analytical thinking skills, 

Genetic 
 

บทนํา 
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ 

สังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้แต่ละประเทศไม่
สามารถปิดตัวอยู่โดยลําพังจะต้องร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันการดํารงชีวิตของคนในแต่ละ
ประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากข้ึน นอกจากน้ีสังคมโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารทําให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ใน
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สังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากสภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง นอกจากน้ีมีการกําหนด
มาตรฐานด้านผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการคิดไว้ใน
มาตรฐานท่ี 4 คือมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดวิจารณญาณ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด เป็นการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนใช้ความสามารถทางสมองเพ่ือนํามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่โดยที่กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะ                
การจําแนกองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วใช้เกณฑ์ในการจําแนกและจัดข้อมูล
ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะระหว่าง
ข้อมูลที่มีประโยชน์และข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์และใช้ในการประเมินความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิตประจําวัน  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546,หน้า 12)   
 ในปัจจุบันผู้เรียนขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์  ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่ต้องการสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (ปานรวี ยงยุทธวิชัย. 
2548,อ้างถึงใน หิรัญญา แก้วโก. 2557, หน้า 2) จากข้อมูลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 พบว่าเด็กไทยทําข้อสอบอัตนัยและข้อสอบอธิบายความไม่ค่อยได้ 
เน่ืองมาจากปัญหาการเรียนการสอนของไทยส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจํา
มากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียบเรียงและสื่อสารความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้ อมู ล จ าก โค รงก ารขอ ง  TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) 
(สสวท ., 2554) ซึ่งเป็นการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนไทยทําข้อสอบที่ ต้องใช้
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ยกเหตุผลประกอบหรือเขียนเป็นข้อความยาวๆ ไม่ได้ เพราะการ
เรียนการสอนยังคงอยู่ในกรอบของตารางสอนและห้องเรียน ไม่ได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกทํา  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ผู้ศึกษาได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะ           
การคิดวิเคราะห์โดยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งอยู่
ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต แล้วจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เน่ืองจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีสถานการณ์ปัญหาและ
เร่ิมต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปัญหา
ที่นํามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้น้ันควรเป็นปัญหาที่พบได้ในชีวิตประจําวันของผู้เรียนเพื่อให้
มองเห็นถึงประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้เรียนค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนต้องมี
ความรับผิดชอบตนเอง ผู้เรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันค้นหาความรู้ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเช่ือถือได้ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกควบคุมตนเองเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เน่ืองจากความรู้มีหลากหลายมากดังน้ันเนื้อหาที่
ได้มาจะถูกนํามาวิเคราะห์โดยกลุ่มและมีการสังเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือให้ตกผลึกเป็นความรู้ของกลุ่ม  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. 2550 อ้างถึงใน สุเทพ แพทย์จันลา. 2554, หน้า 26) 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงเทคนิคการ
สอนสําหรับผู้สอนที่จะนําไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6    

2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะ             
การคิดวิเคราะห์  เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ดังน้ี 

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ือง             
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้ ง น้ี ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 

1.1 ร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสร้างชุดกิจกรรมและ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่
เก่ียวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) ร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 4 ชุด   

1.2 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกําหนด
จุดประสงค์การประเมิน ศึกษาการสร้างและกําหนดรูปแบบการประเมิน สร้างแบบประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน พบว่ามีผลค่าความสอดคล้องของข้อคําถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

2. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย ขั้นตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงชุดกิจกรรม                
การเรียนรู้ มีขั้นตอนดังน้ี 2.1) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญ
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์ 2.3) หาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการไปทดลองใช้กับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 42 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  2.4) จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                  
วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชุดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2) แบบทดสอบวัดทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  2.1) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ
เอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  2.2)  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  
2.3) จัดทําร่างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ซึ่งจะ
นํามาใช้จริงจํานวน 30 ข้อ 2.4) นําแบบทดสอบที่สร้างข้ึนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําใน
ส่วนที่ยังบกพร่องและนํามาปรับปรุงแก้ไข  2.5) นําแบบทดสอบเสนอผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน ผล
จากการหาค่าดัชนีรายข้อพบว่ามีค่าต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไปทุกข้อ  2.6) นําไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน คัดเลือกไว้จํานวน 30 
ข้อ โดยมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.22-0.78 และมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง                 
0.33-0.67  2.7) นําแบบทดสอบที่มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.83 
 2. ขั้นดําเนินการวิจัย ได้ดําเนินการดังน้ี 2.1) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง โดยเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน  2.2) ก่อนทําการทดลองทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.3) ดําเนินการใช้ชุดกิจกรรมใช้เวลา 16 ช่ัวโมง จนครบ 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2.4) ดําเนินการ
ทดสอบหลังเรียนวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน            
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี  1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนด้วยชุดกิจกรรม 
ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินและกําหนดจุดประสงค์ ขอบข่ายของการประเมิน  1.2) สร้าง
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ข้อ ประเด็นการประเมิน 
ประกอบด้วยประเด็น 3  ด้าน ได้แก่  ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  1.3) นํา
แบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน  ตรวจสอบความเหมาะสม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) เท่ากับ 1.00  1.4) ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา และ
นํามาหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.76   

2. ขั้นดําเนินการวิจัย ได้ดําเนินการดังน้ี  1) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  2) นําแบบสอบถามความ
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พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรวจนับคะแนนเพ่ือทํา               
การวิเคราะห์ข้อมูลและเทียบเกณฑ์เพ่ือแปลผลเป็นรายข้อ 
  

ผลการวิจัย 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  
เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้
ดําเนินการตามข้ันตอน สรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสร้างตาม
ขั้นตอนจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์                 
เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 4 
ชุด  
 
ตารางที ่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม                   
วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 75/75 (n=30) 

 
รายการ ผลการสอบระหว่างเรียน รวม ผลการสอบ

หลังเรียน 1 2 3 4 
คะแนนเต็ม (ระบุ) 20 20 20 20 80 30 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 30 30 30 30   
คะแนนรวมทกุคน 465 474 482 476 1,897 728 
คะแนนเฉล่ีย 15.5 15.8 16.07 15.87 63.23 24.27 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 77.5 79 80.33 79.33 79.04 80.89 
E1/E2 79.04/80.89  
 

จากตารางที่ 1 พบว่าการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดลองใช้  (try out) ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 79.04 
และค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) = 80.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 75/75 
 2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม             
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติใน 
   การทดสอบ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียน 
 
การทดสอบ Mean S.D. ค่าเฉลี่ยของ

ผลต่าง 
S.D. 

ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง 

t df Sig  
1 

tailed 
ก่อนเรียน 11.08 2.49 12.41 2.80 26.92* 36 0.000 

หลังเรียน 23.49 3.05 

P < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบคะแนนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนก่อน

เรียนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 11.08 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.49 และมีคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 23.49 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 3.05 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองคร้ังพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 
ตารางที่  3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิติในการ

ทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน 
 

 การ
ทดสอบ 

N คะแนนเต็ม Mean S.D. % of 
Mean 

t Sig. 
(1-tailed) 

หลังเรียน 37 30 23.49 3.05 78.29 1.97*  0.03 

P < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉล่ีย    
( X ) เท่ากับ 23.49 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 3.05 คิดเป็นร้อยละ 78.29 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.34, S.D = 0.21)   
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

432 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของการสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  
เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง              
4 ชุด ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เน่ืองมาจากผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ รวมถึงการขอรับคําปรึกษาแนะนําจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน
การทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วจึงดําเนินการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นชุดของสื่อประสมที่
นําเน้ือหาสาระ  กิจกรรมท่ีหลากหลายมาบูรณาการเข้าด้วยกันสําหรับการจัดเรียนการเรียนรู้เมื่อ
นําไปหาคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มที่  เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสสรา อินเนียม ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยา เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 7  ขั้นตอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมใน
องค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระดับมาก ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.04/80.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด เน่ืองจากกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามข้ันตอนของ
หลักวิชาการ เป็นไปตามแนวคิดของสุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550) โดยเร่ิมจากศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิเคราะห์ สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ผลการเรียนรู้ หลักการและขอบข่ายของเนื้อหา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎีเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 คํานึงถึงกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และรับคําปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ  79.04/80.89 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสสรา เฉลิมศรี 
(2555) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 1  กลุ่ม จํานวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.08/80.14   
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2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการ
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม               
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา กับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เป็นการจัดการเรียนการรู้ส่งผลต่อการคิด เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์โดยมีปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นการการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาน้ันอย่างชัดเจน สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามท่ีสํานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา (2550 อ้างถึงใน สุเทพ แพทย์จันลา. 2554, หน้า 24) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากปัญหา
แล้วร่วมกันสร้างความรู้จากกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์
เก่ียวเนื่องกับการดํารงชีวิตประจําวันและมีความสําคัญต่อผู้เรียนเอง ประเด็นปัญหาจะเป็นจุดสําคัญที่
ทําให้เกิดกระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหา เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลรู้จักสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือนํามาแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้
เข้าใจกลไกของปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต (2553) ได้พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) จํานวน 28 
คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบบันทึกอนุทิน ผลการวิจัย
พบว่าการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าในแต่ละด้านนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากเช่นกัน เน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 นักเรียนมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นของตนเอง สามารถบันทึกข้อมูลลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้เลย กิจกรรมมีทั้งการทดลองสร้างความต่ืนเต้นและเร้าความสนใจของนักเรียน สามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นกันเองกับเพ่ือนในกลุ่ม และครูผู้สอนได้มีการเสริมแรงด้วยคําถามที่กระตุ้นให้
นักเรียนคิด รวมท้ังพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก รวมถึงนักเรียนทุกคนได้มี
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โอกาสฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนดังกล่าวเป็นการวัดความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
นักเรียนในด้านที่ดีที่มีต่อการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะบรรลุผลสําเร็จจึง
ต้องคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมท้ังสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ืออํานวยต่อ
การเรียน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบ่งการศึกษาความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า  
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามที่จํานง ศรีโมราและคณะ (2551) กล่าวว่า แบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีการพิจารณาเน้ือหา 3 ด้าน ดังน้ี 1. ด้านปัจจัยนําเข้า 2. ด้านกระบวนการ และ 3. 
ด้านผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกรองทอง เอ่ียมเขียว (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เร่ือง สารที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.44/82.88 จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เร่ือง สารท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า                  ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้  

 1.1 การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมทักษะ              
การคิดวิเคราะห์  เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้น้ัน ผู้สอนควรพิจารณาความเหมาะสม ด้านกิจกรรม เน้ือหาและปรับให้
เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและตัวผู้เรียนของแต่ละคนก่อน เพ่ือจะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 1.2 การนําชุดกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้ ผู้สอนควรทําความเข้าใจ 
เก่ียวกับรายละเอียดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และลองทํากิจกรรมก่อนนําชุด
กิจกรรมไปใช้สอนจริง  

 1.3 ค วร เปิ ด โอก าส ให้ นั ก เรี ย น ซั ก ถ ามทํ าค วาม เข้ า ใจ กั บ ชุ ด กิ จ ก รรม                   
การเรียนรู้ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ  

 1.4 ควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยที่ นักเรียนซักถามเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับระดับช้ันอ่ืนๆ  
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 2.2 ในการวิจัยคร้ังต่อไปผู้วิจัยควรมีการศึกษาผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น เจตคติของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรม
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
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รูปแบบการสอนงานสาํหรบัผู้บริหารสายปฏิบัติการธรุกิจค้าปลีก 
 

THE MODEL OF COACHING FOR EXECUTIVES IN RETAIL OPERATION          
 

นิสสรณ์ บําเพ็ญ1 จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์2 และ วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์3 

Nissorn Bumpen1, Jantarat Phutiariyawat2 and Wutani Rojsomrith 3 

 

1 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีก 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีก และ 3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีกกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชากรโดยการใช้แบบสอบถามท่ีสร้างจากศึกษาเอกสารและงานวิจัย จํานวน 108 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 
ได้แก่ พนักงานระดับผู้บริหารสาขา โดยมีตําแหน่งดังน้ี ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการ
ฝ่าย ผู้จัดการแผนก ของห้างเทสโก้ โลตัส ในเขต 9 จํานวน 41 คน โดยมีขั้นตอนการทดลองเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง จํานวน 1 คน ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุ่ม
เล็ก จํานวน10 คน ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดลองใช้จริงกับ จํานวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างในการหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการค้าปลีก  จํานวน 30 คน โดย
วิธีการจับฉลากซึ่งไม่ซ้ํากับกลุ่มที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน โดยการหา t-test for dependent samples   ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) ช่ือรูปแบบคือ 
PTSPT Coaching Model มี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านกระบวนการ ซึ่ง
ประกอบด้วย การเตรียมการ เน้ือหาและการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และการประเมินผล และ 2. 
องค์ประกอบด้านบทบาท ประกอบด้วย บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ (Coordinator) บทบาทผู้สร้าง
แรงจูงใจ (Inspirer) และบทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer)  2) ผลการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.78/87.33 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 85/85  และ 3) ผลการหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการ
สอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจ   ค้าปลีกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 (p<.05) ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85  3.2) ผู้เข้ารับการอบรมตาม
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รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกมีระดับความพึงพอใจต่อ รูปแบบการ
สอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.21) 
  
คําสําคญั: การสอนงาน, รูปแบบการสอนงาน 
 

ABSTRACT 
 This research and development research was conducted to achieve the 
following objectives: 1) To develop model of coaching for executives in retail 
operation with the efficiency meeting the 85/85 criteria; 2) To determine the 
effectiveness of the model of coaching for executives in retail operation. The sample 
group recruited form the executives in retail operation of Tesco Lotus was divided 
into a sample group for studies about needs and problem made up of one handles 
and eight and used to determine the efficiency of the model of coaching for 
executives in retail operation forty one of executives in retail operation of Tesco 
Lotus. The experiment was divided into the following three steps: Step one involving 
the one-to-one method with the testing of three persons; Step two involving a small 
pilot group aimed at testing ten persons and Step three involved field testing aimed 
at testing thirty persons in order to determine the efficiency of the model of 
coaching for executives in retail operation. The sample group, used to for determine 
the effectiveness of the model of coaching for executives in retail operation with a 
total of thirty persons form Sample Random Sampling by labeling 
 The data was analyzed by determining percentage, mean and standard 
deviation. The pre-test and post-test learning outcomes were compared by a 
determining t-test for the dependent samples. The learning outcomes compared 
between the pre-test and post-test by a determining independent t-test. The 
research findings can be summarized as follows: 
 1. The model of coaching for executives in retail operation is PSTPT 
Coaching Model 
 2. According to the findings, the efficiency of the model of coaching for 
executives in retail operation was 85.78/87.33, which was higher than the standard 
criteria of 85/85. 
 3. The findings on the effectiveness of the model of coaching for executives 
in retail operation were as follows:  3.1) The executive in retail operation who 
studied with model of coaching for executives in retail operation were found to be 
higher than the pre-test score with a statistical significance of .05 (p<.05) and 
reliability is 0.85  and 3.2) The executive in retail operation who studied with model 
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of coaching for executives in retail operation had a high level of satisfaction 
concerning the internet-based CAI simulation (X ̅ = 4.21).   
  
Keywords: Coaching, Model of Coaching 
 

บทนํา 
ด้วยสภาพของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจุบัน ทําให้องค์กรทั้งหลาย

ต่างก็พยายามที่จะหาแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆ มาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของตน ให้
สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว กลยุทธ์หน่ึงที่นับว่ามีความสําคัญมากซึ่งหลายๆ 
องค์การต่างพยายามที่จะนําไปใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรของตนเองน้ันก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือบุคลากรในองค์กร ดังน้ัน องค์กรจึงให้ความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic HRM) ที่เน้น “การสร้างทุนมนุษย์” (Human Capital Building) และการบริหารความรู้ 
(Knowledge Management) มากกว่าการจับคู่คนให้เหมาะสมกับงาน สําหรับการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นสําคัญคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งความแตกต่างของบุคคลนั้นจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ความรวดเร็วและแม่นยําในการเห็น การฟัง ทักษะการพูด 
การเขียน ความอดทนต่อความเครียด ต่อความเหน่ือยล้า ดังน้ัน สิ่งที่ท้าทายต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรจึงต้องสังเกตและให้ความสําคัญต่อความแตกต่างในบุคลากรแต่ละคน พยายามจัดการกับ
บุคลากรที่แตกต่างกัน ปรับใช้พฤติกรรม เพ่ือประโยชน์และบรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับชู
ชัย สมิทธิไกร (2556: 160) ที่กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) 
เป็นอีกตัวแปรหน่ึงที่นักจัดการฝึกอบรมหรือผู้บังคับบัญชาควรจะให้ความสนใจเน่ืองจากผู้รับการ
อบรมแต่ละคนอาจมีความถนัด (Aptitude) ไม่เท่ากัน ซึ่งความถนัดในที่น้ีหมายถึง ลักษณะส่วน
บุคคลซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล ดังน้ันจึงควรวางรูปแบบวิธีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับระดับความถนัดของแต่ละคน เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ุ (2552: 125-126) ได้กล่าวไว้ว่า จากกระแสการพัฒนาบุคลากรที่มีความจําเป็น
อย่างยิ่ง จึงทําให้ผู้บังคับบัญชามีความปรารถนาที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น การประเมินช่องว่างความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็น
เรื่องสําคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องทํา ด้วยการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน 
อย่างไรก็ตามพบว่าคําถามที่ผู้บังคับบัญชามักจะถามถึงบ่อยคือ “เมื่อรู้แล้วว่าความสามารถใดเป็น
เรื่องที่ต้องพัฒนาก่อน แล้วจะมีเครื่องมือใดในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้ดีย่ิงขึ้น” 
และบ่อยคร้ังที่ผู้ บังคับบัญชาจะมักคิดถึงแต่เพียงเครื่องมือการฝึกอบรมท่ีต้องเข้าห้องเรียน 
(Classroom Training) เท่าน้ันอีกรูปแบบกาพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ คือ  การสอนงาน เน่ืองจากการ
สอนงานเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้จัดการในฐานะหัวหน้างานที่จะแนะนํา ให้คําปรึกษา
พนักงานหรือในที่น้ีหมายถึงลูกน้อง ในการหาทางแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่ไม่พึง
ประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของแผนกงานและองค์กรในที่สุด 
นอกจากน้ันการสอนงานยังเครื่องมืที่ช่วยเช่ือมความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพราะ
หัวหน้าย่อมประสบการณ์ในงานที่ตนรับผิดชอบเป็นอย่างดี ย่อมเข้าใจในลักษณะงาน การได้สอนงาน
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ให้กับลูกน้องย่อมทําให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน และลูกน้องเมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้ย่อมเกิด
ความสัมพันธ์อันดี และเป็นการมอบหมายงานของหัวหน้างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการกระจาย
ความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จะเห็นว่าการสอนงานเป็นหน้าที่ประการหน่ึง
ของหัวหน้าที่พึงปฏิบัติในอันที่จะให้ลูกน้องเกิดความเข้าใจงาน มีความชํานาญ และสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้างานจะต้องช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน 
เพ่ือจะนําไปสู่ความสําเร็จของงานและองค์การในที่สุด การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้งาน
อย่างหน่ึงของพนักงาน และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกันอีกด้วย (สมิต 
สัชฌุกร. 2547: 15)   

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร จําเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การสอนงานพัฒนาผู้บริหารในฐานะหัวหน้างานซึ่งจะช่วยให้หัวหน้างานสามารถสอนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับเน้ืองานและหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรที่มีการเปลี่ยน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า ให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
ต่อเน่ือง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกครัง้น้ี

ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 
2. เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 
3. เพ่ือประเมนิประสทิธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผูบ้ริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 

 
วิธีการวิจัย 

 วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นตอนที 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย

ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก  โดยมีขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น ได้แก่ 1. ศึกษาข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย  และ2. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของประชากรโดยการ
ใช้แบบสอบถามท่ีสร้างจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในข้อ 1 ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก      
1. สร้างรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก และหาความสอดคล้อง
ของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก โดยผู้เชียวชาญ ซึ่งผลการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า 0.75-1.00  2. สร้างเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน และ
เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ และหาความเหมาะสมเครื่องมือดังกล่าวโดยผู้เชียวชาญ ผลที่ได้คือ 1) 
แผนการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ  
0.80-1.00 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการใน
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ธุรกิจค้าปลีก ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ 0.70 – 1.00 ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความยากง่าย 
(p) 0.39 – 0.65 ค่าอํานาจจําแนก (r) 0.44 – 0.59 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติในการธุรกิจค้าปลีก 
1. การประเมนิประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 2. 
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 
ประกอบด้วยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นผู้บริหารสาขา โดยมีตําแหน่งดังนี้ ผู้จัดการสาขา 
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการฝ่าย และผู้จดัการแผนก ของห้างเทสโก้ โลตัส ในเขตพ้ืนที่ 9 จํานวน 
150 คน (ประกอบด้วยสาขา บางใหญ่ บางแค จรัญสนิทวงศ์ นครอินทร์ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ ประชาช่ืน 
ป่ินเกล้า รัตนาธิเบศร์ และบางปะกอก)    
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนด้วยตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgran) ระดับความเช่ือมั่น 95% (สุวิมล ติรกานันท์.178-179: 2557)  ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 108 คน  
   1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบการสอน
งานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ จํานวน 108 คน 
   2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการ จํานวน 41 คน โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
   ครั้งที่ 1 ทําการทดลองใช้แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-one Method) เป็นการ
ทดสอบกับผู้บริหารสาขา จํานวน 1 คน เพ่ือทดสอบคุณภาพเบ้ืองต้น โดยการสังเกต สอบถามและนํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ทดลองในขั้นต่อไป 
   ขั้นตอนที่ 2 ทําการทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก (Small Group Pilot) เป็นการทดสอบ          
กับผู้บริหารสาขา จํานวน 10 คน ดําเนินการเช่นเดียวกับการทดลองใช้แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-
one Method) เพ่ือหาแนวโน้มประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ในธุรกิจค้าปลกี 
   ขั้นตอนที่ 3 ทาํการทดลองแบบภาคสนาม (Field Test) เป็นการทดสอบกับ
ผู้บริหารสาขา จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก โดยให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  
   ขั้นตอนที่ 4 ทาํการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นการทดสอบกับผู้บริหารสาขา 
จํานวน 30 คน โดยวิธีการจับฉลากซึ่งไมซ่้ํากับกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบประสิทธิภาพ เพ่ือหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก  
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจยั สรุปได้ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหาร

สายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 
1.1 ผลการวิเคระห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหน่งงานปัจจุบัน ฝ่าย ประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้างาน และจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 34.62 เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.38  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 31-35 ปี (ร้อยละ 38.46) ด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 46.25) และส่วนมาก
ตําลงตําแหน่งผู้จัดการแผนก (Section Manager) (ร้อยละ 38.46) ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในฝ่าย
สินค้าเคร่ืองภายในบ้าน (ร้อยละ 38.46) ส่วนด้านประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้า/ผู้บริหาร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้า/ผู้จัดการ อยู่ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 
42.31) และสุดท้ายพบว่าผู้ตอบแบสอบถามมีจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา มากกว่า 20 คน (ร้อยละ 
34.62)  

1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจ
ค้าปลีก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.00, S.D.= 0.72)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในส่วนขององค์ประกอบด้านกระบวนการ มีความต้องการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ การประเมินผล (Test) (X  = 4.38, 
S.D.= 0.55) เน้ือหาและการเรียนรู้ (Tell & Show) (X= 4.31, S.D.= 0.61)  ส่วนในด้านการ
เตรียมการ (Prepare) (X = 4.14,  S.D.= 0.61) และการฝกึปฏิบัติ (Pactice)  (X= 3.57, S.D.= 
0.81) ตามลําดับ 

สําหรับในส่วนขององค์ประกอบด้านบทบาท บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ (Coordinator) (X= 
4.17 ,S.D.= 0.73) มีค่าความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ บทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
(Trainer)   (X= 4.15 ,S.D.= 0.64) และ บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer) (X= 3.39 ,S.D.= 
1.04) ตามลําดับ 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการของรูปแบบการสอนงานอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อการสอนงาน (X= 4.45, S.D.= 0.53) 
รองลงมา คือ แผนการสอนงานเป็นรายบุคคล และหลักและวิธีการสอนงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (X = 
4.35, S.D.= 0.52) ลําดับต่อมา คือความรู้เก่ียวกับการสอนงาน (X= 4.34, S.D.= 0.60) และขั้นตอน
การสอนงาน (X= 4.34, S.D.= 0.63) ตามลําดับ ข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับความ
สนใจในการเรียนของลูกน้อง (X= 2.58, S.D.= 0.93) รองลงมา คือ การลาํดับข้ันตอนการสอนงาน 
(X= 2.94,  S.D.= 0.87) ตามลําดับ     
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PTSPT Coaching Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการสอนงาน  
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Prepare)  
ขั้นที่ 2 เน้ือหาและการเรียนรู ้(Tell & Show)  
ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Practice)   
ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Test)  

องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกต่อการสอนงาน  
1. บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ (Coordinator)  
2. บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer)  
3. บทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก 
 

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บรหิารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก 
ผลการวิคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจ

ค้าปลีกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X= 4.37, S.D.= 0.57)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจ

ค้าปลีกมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ซึ่งมีหัวข้อที่ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ ทฤษฎีที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ,  วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบชัดเจน, เน้ือหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ม,กิจกรรมมีความสอดคล้องและสนับสนุนเน้ือหา
สาระ และเอกสารประกอบมีความเป็นระบบและชัดเจน  (X= 4.60, S.D.= 0.55) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนมีเคร่ืองมือวัดผลที่ชัดเจน (X= 4.40, S.D.= 0.55) และการฝึกปฏิบัติ
สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอน (X= 4.20, S.D.= 0.84) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ   

1. Prepare 

2.Tell & 
Show 

4.Test 

3.Practice 

Trainer 

Coordinator Inspirer 
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ตอนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติในการธุรกิจค้าปลีก  
 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้า
ปลีก ทําการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 พบว่า รูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.78/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนด  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเข้าอบรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก พบว่าผู้ผ่านการ
อบรมตามรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) 

และผลการสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีกพบว่าอยู่ในระดับมาก (X= 4.21, S.D.= 0.46)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ฝึกปฏิบัติ (X= 4.27, S.D.= 0.49) ด้านเน้ือหาและการเรียนรู้ (X= 4.26, S.D.= 0.52) ด้านการ
ประเมินผล (X= 4.12, S.D.= 0.36) และด้านการเตรียมการ (X= 4.11, S.D.= 0.36) ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เน้ือหามี
ความถูกต้อง ชัดเจน (X= 4.42, S.D. = 0.46)  รองลงมา คือ วิธีการสอน/กิจกรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (X= 4.32, S.D. = 0.48) เน้ือหามีความเหมาะสมกับผู้รับการ
ฝึกอบรม   (X  = 4.30, S.D. = 0.46) ตามลําดับ   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
ตอนที 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย

ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก   
การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก ที่ผู้ วิจัย

พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี เก่ียวกับการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการฝึกอบรม, รูปแบบการสอนและวิธีการสอนงาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการสร้างรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก ออกเป็น  2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. องค์ประกอบด้าน
กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมการ เน้ือหาและการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และการ
ประเมินผล  และ 2. องค์ประกอบด้านบทบาท  ประกอบด้วย  บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ 
(Coordinator) บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer) และบทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer) 

สําหรับองค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 1.การเตรียมการ (Prepare) ซึ่งกล่าวถึง 
1) ประโยชน์ของการสอนงาน 2) ความเข้าใจผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ 3) เครื่องมือสําหรับการสอนงาน 4) 
การวางแผนสําหรับการสอนงาน และ 5) ฝึกอบรมเร่ืองการสอนงาน  2. เน้ือหาและการเรียนรู้ (Tell 
& Show) มีเน้ือหาคือ 1) ความรู้เก่ียวกับการสอนงาน 2) หลักและวิธีการสอนงาน 3) ขั้นตอนการ
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สอนงาน 4) องค์ประกอบของการสอนงาน และ5) การวิเคราะห์งาน/การทําแบบซอยงาน 3. การฝึก
ปฏิบัติ (Pactice)  กล่าวถึง 1) การลําดับขั้นตอนการสอนงาน และ2) การให้ฟีดแบคหรือผลย้อนกลับ  
4. การประเมินผล (Test) ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจต่อการสอนงาน 2) การติดตาม /
ประเมินผลการสอน และ 3) แผนการสอนงานเป็นรายบุคคล ซึ้งสอดคล้องกับกับซูซี (2014) ที่กล่าว
ว่ากระบวนการสอนงานที่สําคัญที่จะส่งผลให้ผู้ถูกสอนงานเกิดความรู้คือ การสนับสนุน การรับฟัง 
การต้ังคําถาม การให้ผลตอบกลับและการประเมินผล และสอดคล้องกับอลิสัน (2016) ที่ได้ศึกษาแล้ว
พบว่าผู้สอนงานควรมีความพร้อมทั้งทางด้านเนื้อหาและวิธีการ ร่วมถึงกระบวนการประเมินความ
พร้อมของผู้ที่จะถูกสอนงานด้วย  

สํ าหรับองค์ประกอบด้านบทบาท  ประกอบด้วย  1 . บทบาทผู้ ป ระสานสัม พัน ธ์ 
(Coordinator) โดยกล่าวถึงทักษะที่สําคัญบทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ ดังน้ี 1) การสร้างความสัมพันธ์ 
2) ทักษะการฟัง และ 3) ทักษะการต้ังคําถาม 2. บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer) มีองค์ประกอบ 
คือ  1) ทักษะการสร้างแรงจูงใจ  2) ระดับความสนใจในการเรียนของลูกน้อง และ 3) ภาวะผู้นํา
สําหรับหัวหน้างาน 3. บทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer) ประกอบด้วย 1) ทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้  2) ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ และ 3) บุคลิกภาพที่ดีในการสอนงาน สอดคล้องกับ
แอนดรูและดอนน่า (2011) ที่กล่าวว่าทักษะที่สําคัญของผู้สอนงานที่ดีคือการถ่ายทอดความรู้และการ
สนับสนุนการทํางานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับคริสเตียน (2013) ที่กล่าวถึง
ความสําคัญของผู้สอนงานว่ามิได้เป็นเพียงผู้ถ่ายถอดความรู้แต่ยังเป็นผู้ที่ต้องสร้างแรงจูงใจที่ดีในการ
ทํางานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  

ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก มีความ
เหมาะสมระดับมากและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  

รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.78/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 แสดงว่า รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 สอดคล้องกับงานวิจัยของแทนโมราราย 
เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการสอนงานของครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.85/81.59 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80.80 

ตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผู้เข้ารับการอบรมตามรูปแบบการสอนงาน

สําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก พบว่า 1) ผู้เข้าอบรมตามรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ศึกษาเร่ือง
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนงานให้กับหัวหน้างานสายการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนที่ภายหลังการสอนมีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา แดงสุวรรณ เรื่องการสอนงาน
พยาบาลใหม่ ความท้าทายของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน: กรณีศึกษา โรงพยาบาลนราธิวาสราช 
นครินทร งานวิจัยของยุพิน เรืองพิสิฐ ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบการสอนงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหน่ึง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้อง
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กับงามรัตน์ มีจันที ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ที่มีคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับวีระกาจ ดอกจันทร์ ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ที่มีคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อน
ได้รับการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับพฤติกรรม
การสอนของครูและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียน
สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร การจูงใจในการปฏิบัติงานพัฒนาจากทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน
สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่า Content validity 
ใช้เทคนิค IOC โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจแบบสอบถาม แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนและ
พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้ําจุนกับพฤติกรรมการสอนของครูโดยภาพรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อยู่ในระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 
คําสําคัญ : การจูงใจ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน พฤติกรรมการสอนของครู 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study the motivation to work 
motivator factors and hygiene factors and the relationship between the motivation 
to work and teaching behaviors performed by teachers of schools in Rajburana 
District under Bangkok Metropolitan Administration. The motivation to work 
developed based on the theoretical framework of Herzberg’s two factors theory of 
motivation: motivator factors and hygiene factors. The sample of 156 teachers in 
Rajburana District under Bangkok  Metropolitan Administration were asked to answer 
a set of 5 rating scale questionnaire which validity was tested by 3 experts. The 
questionnaire had reliability at 0.96. The collected data was analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson Product Moment 
correlation coefficient. The research result found that : 1) The motivation to work: 
motivators –hygiene factors and teaching behaviors performed by teachers of 
schools in Rajburana District under Bangkok Metropolitan Administration in over all 
and each aspect  were rated at high level. 2) The relationship between the 
motivator-hygiene factors and teaching behavior was positive relation at moderate 
level with statistical significant at 0.05 level. 
 
Keywords : motivation ,motivator factors and hygiene factors, teaching behaviors of 

teachers. 
 

บทนํา 
ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์การต่างๆ ได้หันมาสนใจและ

ตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource management) เพราะมนุษย์คือ
พลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุด ที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ แต่การท่ีจะทํา
ให้มนุษย์เป็นพลังขับเคลื่อนที่มีคุณภาพได้น้ัน เป็นเร่ืองที่ยากต่อการบริหารจัดการ ดังน้ัน จึงเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารว่าจะใช้เทคนิควิธีในการบริหารจัดการมนุษย์ได้อย่างไร จึงจะนําพาองค์การไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้บริหารหรือผู้นําองค์การจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงที่
จะต้องเปลี่ยนมุมมองที่เคยมองมนุษย์เป็นเพียงกําลังแรงงาน มาเป็นการมองมนุษย์อย่างมีคุณค่าที่
สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างมหาศาลขององค์การ 

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสําเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมี
ความสําคัญอย่างย่ิงในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายหลักของสถานศึกษาคือการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการสอนของครูมีผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการดูแลเอาใจใส่ สร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดกําลังใจพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพ
ของงานก็จะดีขึ้นด้วย (ธงชัย สมบูรณ์, 2549, 266) และสิ่งหน่ึงที่ทําให้ครูมีแรงกระตุ้นในการทํางาน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

450 

น่ันก็คือแรงจูงใจที่ทําให้ครูร่วมกันทํางานจนเกิดบรรลุผลและตอบสนองความต้องการของตัวครูเอง 
(บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2537, 122) ดังน้ัน พฤติกรรมการสอนของครูได้แก่การเตรียมการสอน การ
เตรียมเน้ือหาสาระ การเตรียมกิจกรรมการสอน การเตรียมสื่อการสอนต่างๆ การดําเนินการสอน 
และการประเมินผลหลังการสอน (ทิศนา แขมมณี , 2542 , 23-25) จึงมีความสําคัญมาก 
 ในด้านความสําเร็จในการปฏิบัติการสอนของครูจึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้บริหารใช้กลวิธีในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูใช้ความรู้ความสามารถแต่ละคนทําให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ จาก
ความสําคัญของการจูงใจและพฤติกรรมการสอนของครูดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจูงใจในการ
ปฏิ บั ติงานกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํ านักงาน เขตราษฎร์ บู รณะ  สั งกัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivator – Hygiene 
Theory) (Herzberg ,1967) ประกอบด้วย  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ํ าจุน  ปัจจัยจูงใจ  ได้แก่ 
ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับในผลงานที่สําเร็จ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความ
รับผิดชอบ และลักษณะของงาน ปัจจัยค้ําจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ความมั่นคงในการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ส่วน
พฤติกรรมการสอนของครู ได้แก่ พฤติกรรมก่อนสอน ระหว่างสอนและหลังสอน (ทิศนา แขมมณี, 
2542, 23-25) เพ่ือใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลเสนอแนะให้ผู้บริหารได้พัฒนาเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้
ครูปฏิบัติงานด้านการสอนอย่างเต็มความสามารถ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับ
ครูผู้สอน ให้ครูเกิดความผูกพันต่อสถานศึกษามากย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัด

กรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรม
การสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนครู 261 คน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 
2558) 
    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์
บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 156 คน ได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิด
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หน้า 
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51) โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน จําแนกตามขนาดโรงเรียน เป็นครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 17 
คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 31 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 108 คน 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ 
อายุ ประสบการณ์ในการสอน ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบ
รายการ (Chack List)  

ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการจูงใจในการปฏิบัติการสอนของครู ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับในผลงานท่ีสําเร็จ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ปัจจัยคํ้าจุน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
บริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับของลิเคิร์ท หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหาโดยใช้เทคนิค IOC และหาความเช่ือมั่นโดยทําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมั่นได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.96  

3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้ว
ส่งหนังสือพร้อมแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน  30 คน  ผู้ วิจัยเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ผลการวิจัย 

 1. การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสํานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน 

การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
n=156 

ระดับ 
x  SD 

ปัจจัยจูงใจ 
1.ด้านผลสําเร็จในการทํางาน 4.30 0.58 มาก 
2.ด้านการยอมรับในผลงานที่สําเร็จ 4.07 0.58 มาก 
3.ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.99 0.52 มาก 
4.ด้านความรับผิดชอบ 4.15 0.60 มาก 
5.ด้านลักษณะของงาน 4.32 0.60 มาก 

รวม 4.16 0.57 มาก 
ปัจจัยค้ําจุน 
6.ด้านนโยบายและการบริหาร 4.06 0.56 มาก 
7.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 4.34 0.55 มาก 
8.ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 4.10 0.57 มาก 
9.ด้านความมั่นคงในการทํางาน 4.22 0.63 มาก 
10.ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 4.08 0.74 มาก 

รวม 4.16 0.61 มาก 
   

จากตาราง 1 พบว่า 1.1 การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะของงาน  รองลงมาคือ ด้านผลสําเร็จในการทํางาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการยอมรับในผลงานที่สําเร็จ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณารายด้าน สรุปได้ดังน้ี 

   1.1.1 ด้านผลสําเร็จในการทํางาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนบรรลุตามแผนการสอน 
รองลงมาคือ ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาระหว่างการสอนให้สําเร็จลุล่วงไปได้  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ผลความสําเร็จในการสอนของข้าพเจ้าทําให้ได้เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง  

   1.1.2 ด้านการยอมรับในผลงานที่สําเร็จ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้าพเจ้ามักใช้ความสําเร็จของงานเพ่ือ
กระตุ้นการทํางาน รองลงมา คือ ก่อนทําแต่ละงานข้าพเจ้าต้ังเป้าหมายความสําเร็จของงานไว้
ล่วงหน้า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน  

   1.1.3 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ การได้รับ
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พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน และโรงเรียนมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพให้ครู รองลงมาคือ 
การได้รับมอบหมายงานท่ีต้องรับผิดชอบมากขึ้นโรงเรียนมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู้บริหารมีการตัดสินใจเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งจากคนที่มี
ความเหมาะสม 
 1.1.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าอุทิศเวลาในการสอนอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ 
ข้าพเจ้าตระหนักในความรับผิดชอบและความเป็นเจ้า 
ของงานสอนที่ได้รับมอบหมาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้
ความรับผิดชอบสูง  

   1.1.5 ด้านลักษณะของงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานสอนเป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ งานสอนเป็นงานท่ีสอดคล้องกับทักษะของผู้สอน และงานสอน
เป็นงานท่ีสอดคล้องกับความถนัดของผู้สอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ งานสอนทําให้เกิดความ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่  

1.2 การจูงใจด้านปัจจัยคํ้าจุน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริหาร  

   1.2.1 ด้านนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาราย
ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและดําเนินการได้
อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการช้ีแจงนโยบายการดําเนินงานและโครงสร้างการบริหารแก่
บุคลากร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีระบบงานและกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ปฏิบัติได้  

   1.2.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้พูดคุยและแสดงกิริยาที่ดีต่อกัน
ระหว่างเพ่ือนครู รองลงมา คือ ความสามารถปฏิบัติงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกันกับเพ่ือนครู 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การได้รับคําปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ดีจากเพ่ือนครู  

   1.2.3 ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ข้าพเจ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่และกําลังใจในการปฏิบัติงานสอน
จากผู้บริหาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้าพเจ้าสามารถทํางานร่วมกับผู้บริหารและมีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน    

   1.2.4 ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การ
ทํางาน รองลงมา คือ การได้รับผิดชอบงานสอนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
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   1.2.5 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน รองลงมา
คือ การการได้รับสิทธิต่างๆเช่น การลา วันหยุดชดเชย อย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
การได้รับเงินรางวัลโบนัสประจําปี อย่างเหมาะสม   

2. พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พฤติกรรมการสอนของครู ใน

ภาพรวมและรายด้าน  

พฤติกรรมการสอนของคร ู
n=156 

ระดับ 
x S.D 

1.พฤติกรรมก่อนการสอน 4.17 0.50 มาก 
2.พฤติกรรมระหว่างสอน 4.28 0.52 มาก 
3.พฤติกรรมหลังการสอน 4.20 0.58 มาก 

รวม 4.21 0.53 มาก 
จากตาราง 2 พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงลําดับ ดังน้ี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมระหว่างสอน รองลงมาคือ ด้าน
พฤติกรรมหลังการสอน และดา้นพฤติกรรมก่อนการสอน เมื่อพิจารณารายด้าน มีดังน้ี  

   2.1 พฤติกรรมก่อนสอน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้าพเจ้ามีความรู้และทักษะในเร่ืองที่จะสอน รองลงมา คือ 
ข้าพเจ้าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้าพเจ้าเตรียมการสอนด้าน
เน้ือหาและวิธีการสอน (แผนการสอน)  

   2.2 พฤติกรรมระหว่างสอน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าแสดงความเมตตาเอาใจใส่ต่อนักเรียนทุกคน 
รองลงมา คือ ข้าพเจ้าสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้าพเจ้า
ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัย บทเรียน วิธีการสอน  

   2.3 พฤติกรรมหลังสอน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้าพเจ้าพัฒนาผู้เรียนและประเมินผล
เป็นรายบุคคลและข้าพเจ้าประเมินการทํางานของนักเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้าพเจ้ามีการยกย่องชมเชยผลงานของนักเรียนและข้าพเจ้ามีการประเมิน
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้าพเจ้าจัดทํา
แฟ้มบันทึกข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลและข้าพเจ้าสังเกตปัญหาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  

3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการ
สอนของครูโดยภาพรวม พบว่า ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการสอน
ของครู โดยภาพรวม 

 
 พฤติกรรมการสอนของครู  

การจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

Y1 Y2 Y3 Y 
r p r p r p r p 

ปัจจัยจูงใจ X1- X5         
X1 .47 .01 .45 .04 .41 .02 .53 .02 
X2 .38 .02 .34 .05 .31 .01 .39 .05 
X3 .39 .00 .41 .01 .38 .02 .45 .01 
X4 .50 .00 .38 .00 .42 .05 .55 .03 
X5 .29 .01 .36 .01 .28 .02 .33 .01 
รวม .40 .00 .38 .02 .36 .02 .45 .02 

ปัจจัยค้ําจุน X6- X10         
X6 .33 .02 .33 .00 .29 .00 .31 .01 
X7 .37 .01 .49 .00 .35 .00 .40 .00 
X8 .31 .02 .26 .04 .32 .00 .29 .01 
X9 .41 .01 .28 .00 .47 .04 .38 .00 
X10 .23 .00 .18 .02 .24 .02 .21 .05 
รวม .33 .01 35 .01 .33 .01 .35 .00 

  P<.05 
จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการสอนของครู

ในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปผลดังน้ี  
1) การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขต

ราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 
2) ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับพฤติกรรมการสอน

ของครู โดยภาพรวมพบว่า ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.5 แสดงว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก มีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนของครู ถ้าเพ่ิมการจูงใจด้วยปัจจัยจูงใจ 5 ด้านและปัจจัยค้ําจุน 5 ด้าน ครูจะมี
พฤติกรรมการสอนเพ่ิมขึ้น 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
ให้ความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติการสอนของครูและการปฏิบัติงานการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ
ครูที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอน สอดคล้องตามทฤษฎีความ
ต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs theory) (Maslow’s ,1970) กล่าวว่า 
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ความต้องการข้ันสูงสุดที่บุคคลพยายามกระทําสิ่งต่างๆ เพ่ือพิสูจน์ศักยภาพของตนเองเป็นการสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเอง โดยส่ิงที่ได้รับน้ันจะเป็นความพึงพอใจและความภูมิใจที่ได้กระทําในสิ่งต่างๆ 
บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ํา
จุนอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยจูงใจ  

     1.1.1 ด้านความสําเร็จในการทํางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าครู
ทํางานบรรลุตามแผนการเอาไว้ภายในเวลาที่กําหนด จนสําเร็จเสร็จสิ้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี 
สามารถแก้ปัญหาระหว่างที่เกิดขึ้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ จนเกิดความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานน้ันอย่างย่ิง สอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์(Murray’s Manifest Need 
Theory) (Murray’s.1938) ที่กล่าวว่า บุคคลมีความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้มีประสิทธิภาพด้วย
การแก้ไขปัญหาเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆจนสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชันญานุช ป่ินทองคํา (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้าน
ความสําเร็จในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

    1.1.2 ด้านการยอมรับผลงานที่สําเร็จ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าครู
ใช้ความสําเร็จของงานเพ่ือกระตุ้นการทํางาน  มีการต้ังเป้าหมายความสําเร็จของงานไว้ล่วงหน้า จน
รับความเช่ือถือในความรู้ความสามารถจากผู้บริหารและเพ่ือนครู ตลอดจนได้รับการยกย่องชมเชยผล
การปฏิบัติงานจากผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองบ่อยๆ นอกจากน้ียังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําใน
การทํากิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วยสอดคล้องตามทฤษฎีของแมคคลีแลนด์ (McClelland s Need 
Theory) (McClellands.1962) ที่กล่าวว่า เมื่อทุกคนต้องการที่จะประสบความสําเร็จก็ย่อมทําหน้าที่
อย่างเต็มที่และดีที่สุดความสามารถของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา รัตนวงกต (2547) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน สายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการยอมรับผลงานที่สําเร็จ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

    1.1.3 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า 
เมื่อครูมีความต้องการระดับสูงในเรื่องการเลื่อนข้ันหรือตําแหน่งในปัจจุบัน เขาจะพยายาม
ปรับเปลี่ยนความต้องการให้มีระดับสูงขึ้นด้วยการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้นจน
ได้รับการตอบสนองความต้องการน้ัน สอดคล้องตามทฤษฎีการจูงใจของอัลเดอเฟอร์ (ERG Theory: 
Existannce,Relatedness, Growth Needs Theory) (Alderfer,1972) ที่กล่าวว่า ความต้องการ
ของบุคคลสามารถเปล่ียนไปในระดับสูงขึ้นหรือตํ่าลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถตอบสนองความ
ต้องการในระดับตํ่าลงหรือในระดับสูงขึ้นได้หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของทรรศนีย์ นิลประพฤติ 
(2556) ศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  
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    1.1.4 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูอุทิศ
เวลาในการสอนอย่างเต็มที่ ตระหนักในความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของงานสอนท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ ผู้บริหารให้การยอมรับผลของการปฏิบัติงาน
สอนของครู สอดคล้องตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivator – Hygiene Theory) 
(Herzberg ,1967) ที่กล่าวว่า ทุกคนจะมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองทําและจะทํางานที่รับผิดชอบน้ัน
ได้อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัลย์ แสงสุวรรณ (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตําบลกับผลการดําเนินงานของสถานีอนามัย จังหวัด
ชุมพร พบว่า ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

     1.1.5 ด้านลักษณะของงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า การสอน
เป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะความถนัดของผู้สอน เกิดความสนใจเกิดความ
ผูกพันในงาน จนทําให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ สอดคล้องกับชูศักด์ิ เจน
ประโคน (2550) ที่กล่าวว่า ความน่าสนใจของงาน ความแปลกใหม่ความท้าทาย โอกาสด้านความสําเร็จของ
งานและผลประโยชน์ที่ได้จากผลงานน้ันมีผลดีต่อสังคมโดยรวม โดยใช้ความรู้ความสามารถความถนัด
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์กับโอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของนลินรัตน์ พิริยภัทรา
นนท์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต1 สมุทรปราการ พบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก 

1.2 ปัจจัยค้ําจุน 
    1.2.1 ด้านนโยบายการบริหาร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูรับรู้

บทบาทหน้าที่ของตนเองและดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหารมีการช้ีแจงนโยบายการดําเนินงาน
และโครงสร้างการบริหารแก่บุคลากร ผู้บริหารกําหนดนโยบายและวิธีการบริหารที่ชัดเจน ให้โรงเรียน
มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและการกําหนดบทบาทหน้าที่ในการทํางาน
ของบุคลากรในส่วนงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาล (สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร,2558) ที่ว่า ผู้บริหารต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายให้
ชัดเจนและถูกต้องในการจะนําไปปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช ขาวงาม (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เทศบาลตําบลแม่ป่ิม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ด้านนโยบายการบริหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก 

    1.2.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็น
เพราะว่า ครูมีการสนทนาพูดคุยและแสดงกิริยาที่ดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมงาน ทํางานร่วมกันแบบเป็นทีม 
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน การรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับคําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะที่ดีจากเพ่ือนครู สอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของอัลเดอเฟอร์ ERG Theory: 
Existannce,Relatedness, Growth needs Theory) (Alderfer,1972) ที่ กล่ าวว่ า คนมี ค ว าม
ต้องการที่จะให้และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลจากสภาพแวดล้อมที่ทํางานพร้อมกับร่วมทํางานให้สําเร็จ
ด้วยกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมาศ ทับทิม. (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
    1.2.3 ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า 

ผู้บริหารและครูมีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การดูแลเอาใจใส่และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานสอน เมื่อมีเรื่องทางวิชาการขอคําปรึกษากับผู้บริหารได้ทุกเมื่อที่เกิดปัญหาในการทํางาน 
จนได้รับความเมตตาความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่จากผู้บริหาร และสามารถทํางานร่วมกับผู้บริหารและมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ด้วยความจริงใจ สอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของอัลเดอเฟอร์(ERG 
Theory: Existannce,Relatedness, Growth needs Theory) (Alderfer,1972) ที่กล่าวว่า บุคคลมี
ความต้องการความสัมพันธ์ด้านสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของเวียงพิงค์ แสงอาจ (2556) ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
        1.2.4 ด้านความมั่นคงในการทํางาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูมี
ความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การทํางาน ได้รับผิดชอบงานสอนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ มีเป้าหมาย
มุ่งมั่นถึงความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครู จึงเกิดความผูกพันกับสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียน 
ตลอดถึงได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอีกด้วย สอดคล้องตามทฤษฎีของล็อค (Locke, Edwin 
A.(1981) ที่กล่าวว่า การต้ังเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลรู้ถึงความต้องการของตนซึ่งกระตุ้นความ
พยายามมากข้ึน และการบรรลุเป้าหมายจะเป็นสิ่งจูงใจในการกระทําต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทรรศนีย์ นิลประพฤติ (2556) ศึกษา การศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พบว่า ปัจจัยค้ําจุนด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

    1.2.5 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการด้านต่างๆอย่างเหมาะสมตามสภาวะความเป็นจริงที่ได้รับ สอดคล้อง
ตามทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom’s Expectancy Theory (Vroom,1964) ที่กล่าวว่า ระดับ
ความชอบหรือคุณค่าของบุคคลในผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลน้ันจะได้รับผลตอบแทนตามความ
เป็นจริง ดังน้ัน การรับรู้คุณค่าหรือความชอบน้ันเกิดจากการพิจารณาผลตอบแทนของแต่ละคนที่
แตกต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ ทองแก้ว (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวโรงพยาบาลจิตเวชภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงาน
สอนถือเป็นหน้าที่หลักของครู โดยครูต้องมีพฤติกรรมการเตรียมการสอน ได้แก่ การเตรียมเนื้อหาวิชาการ
เตรียมสื่อการสอน การจัดช้ันเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล พฤติกรรมระหว่างสอน ครูต้องแสดงความเมตตาเอาใจใส่ต่อนักเรียนทุกคน ครูต้องสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกเชื่อมโยงการ
เรียนการสอนกับชีวิตจริง พฤติกรรมหลังการสอน ครูต้องมีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้และการทํางาน
ของนักเรียน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2542) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม
การสอนของครูประกอบด้วย การเตรียมการสอน การเตรียมเนื้อหาสาระ การเตรียมกิจกรรมการสอน 
การเตรียมสื่อการสอนต่างๆ การดําเนินการสอนและการประเมินผลหลังการสอนและสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของสมาภรณ์ ศิริปุณย์.(2552) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ช่วงช้ันที่1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรม
การสอนของครู พบว่า ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้ โดยใช้การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วยด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับผลงานที่
สําเร็จ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะของงาน และด้านปัจจัยค้ํา
จุน ประกอบด้วย ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
หัวหน้างาน   ด้านความมั่นคงในการทํางาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งถ้าเพ่ิมปัจจัยทั้ง 10 ด้าน 
จะทําให้พฤติกรรมการสอนของครูเพ่ิมมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่า การจูงใจเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของ
ผู้บริหารที่กระตุ้นให้ครูมีพฤติกรรมการสอน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงสอดคล้องตามทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivator – Hygiene Theory) (Herzberg,1967) ที่กล่าวว่า ปัจจัยจูง
ใจเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนปัจจัยคํ้าจุนเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและไม่ใช่สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลทํางานได้มากขึ้น แต่เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นที่จะป้องกัน
ไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย นาควิเชียร (2548) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยพบว่า การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการ
สอนของครูในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควร
สนับสนุนและส่งเสริมกระตุ้นด้านแรงจูงใจในการทํางานให้กับคณะครูในด้านการยอมรับในผลงานที่ครูทํา
สําเร็จ มอบความรับผิดชอบและส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งมีความชัดเจนใน
นโยบายและการบริหาร มีความเอ้ือเผื่อแผ่มีนํ้าใจให้กับคณะครู ส่งเสริมให้ครูเกิดความม่ันคงในการทํางาน 
รวมทั้งจัดสวัสดิการให้ครูตามความเหมาะสม  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ตามรายด้าน ดังนี้ 

1. การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทํางานและด้าน
การยอมรับในผลงานที่สําเร็จมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าด้านอ่ืน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงควรกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ และมีการติดสินใจเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตําแหน่งจากคนที่มีความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ความสามารถ ด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมตามเง่ือนไขที่กําหนด และผู้บริหารควรมีการยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงานของครูให้เป็นที่
ยอมรับทั่วไป โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและพยายามกระจายอํานาจในการมอบหมายงานให้ครูทุกคนได้
มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
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2. การจูงใจด้านปัจจัยค้ําจุน อยู่ในระดับมาก  โดยปัจจัยค้ําจุนด้านนโยบายและการบริหารกับด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอ่ืน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีบริหารที่
ชัดเจน มีระบบงานและกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ และกําหนดบทบาทหน้าที่ ในการทํางาน
ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความรู้ความสามารถจัดสวัสดิการให้ครูตามความเหมาะสม 

3. พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่พฤติกรรมก่อนสอนของครูอยู่ระดับ
ตํ่าว่าด้านอ่ืน ดังน้ัน ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอนด้านเน้ือหาและ
ค้นหาวิธีการสอนใหม่ๆมาสอนนักเรียนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งแสวงหาสื่อการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุ้น
จินตนาการของเด็กเพ่ิมขึ้น โดยอาจพาคณะครูไปศึกษาดูงานด้านการสอนของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best practice) เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสอนของตนต่อไป 

4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสอนของครูเป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหารจึงควรใช้การจูง
ใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ ให้ครูได้สอนตามความถนัดส่งเสริมให้ครูได้มีความคิดริเริ่ม โดยจัดมีการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนส่งผลให้เกิดมีผลงานตามมา ตลอดถึงได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ความรู้และเทคนิควิธีการสอนระหว่างกันมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาด้านการจูงใจโดยใช้ทฤษฎีของนักวิชาการคนอ่ืนๆในการปฏิบัติของครูใน
โรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ 

2.ควรศึกษาเรือ่งการจูงใจของบุคลากรระดับอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนการสอน(ฝ่ายบรหิาร) 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กตามประสบการณ์ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือศึกษากระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิธีการดําเนินการ   ผู้วิจัยออกแบบ
การวิจัย ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มีแนวคําถามแบบก่ึงโครงสร้าง ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยพิจารณาโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาจากความ
หลากหลายคือ ทําเลท่ีต้ัง (ชุมชนเมือง/ชุมชนชนบท) และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา (แบบปกติ
และแบบควบรวม) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้อํานวยการ/รักษาการ  ข้าราชการครู กรรมการ
สถานศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครองและศึกษานิเทศก์ จํานวน 35 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนขนาดเล็กให้ความหมายต่อการดํารงอยู่
ในมุมมองคล้ายกัน  คือเป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน แม้จะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน
ในทุกๆด้าน แต่ถ้าได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ปกครอง และบุคลากรทํางานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น 
โรงเรียนก็จะสามารถดํารงอยู่ได้ 2) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชุมชน  วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง  
อัตราการเกิดน้อยลง  การคมนาคมดีขึ้น  โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับผู้ปกครอง  การ
ที่โรงเรียนจะดํารงอยู่ได้จะต้องได้รับความเช่ือมั่นจากกลุ่มผู้ปกครองและมีเครือข่ายความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรภายนอก 3) กระบวนการการปรับตัว มีผลมาจาก
ประสบการณ์ในการทํางานเดิม  โดยบุคลากรต้องทํางานด้วยความเสียสละ อุทิศตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ยืดหยุ่นตนเองได้ตามนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลง ส่วนกระบวนการปรับ
วัฒนธรรมองค์การหัวใจหลักอยู่ที่ภาวะผู้ นําของโรงเรียน  ต้องรู้จักชุมชน รู้จักเพ่ือนร่วมงาน 
โครงสร้างงานและความร่วมมือกันจึงจะเกิดตามมา 
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คําสําคัญ: การดํารงอยู่, การปรับตัว, การปรับวัฒนธรรมองค์การ 
 

ABSTRACT 
The objectives of the study were 1) to find out the meanings of 5 small 

primary school existence for the school's stakeholders in Pra Nakhon Si Ayutthaya 
province. 2) to find out the meanings of the small primary schools by experiences in 
educational management of the small primary school's stakeholders in Pra Nakhon Si 
Ayutthaya province. and 3) To find out the process of adjustment and the small 
primary school cultural organization adaption in Pra Nakhon Si Ayutthaya province. 
The methods, the researcher designed this research by Qualitative approach in 
Phenomenology study and used In-depth interview. There were semi-structure 
questions with non-participant observation from the small primary school's 
stakeholder by consideration the small primary school in case study of variety of 
location and educational management pattern (normal and merger and acquisition). 
The researcher used case study by purposeful sampling to choose for 5 schools by 2 
rules that are 1) location (country / countryside) 2) type of educational management 
(normal / merger and acquisition). The important resources are 35 people of the 
school director, the school acting director, teachers, the school board, students, 
students' parents, and educational supervisors. 
 The findings showed that 1 )  The small primary school’s stakeholders 
existence in similar aspect that is. The school was formed by the community 
cooperation Although the school is lack of every opportunities, but it could exist with 
parents’ trust and selfless commitment of staffs’. 2) The school became the choices 
of parents’ because of social structure’s variation, changes way of life, less birth rate, 
better transport, so being existence must have trust from parents and cooperative 
connection of home, temple, school community and exterior organization 3 )  the 
adjustment process effected from experiences of working by staffs have to work with 
sacrifice, dedication, good interaction between coworker, flexibility following the 
changes polities. The key of adjustment culture is leadership by knowing community, 
coworker, and work structure well then the cooperation will occur.  
 
Keywords: Existence, Adaptation,  Adjustment culture 
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บทนํา 
 อดีตการศึกษาของประเทศไทยเป็นการศึกษาที่เช่ือว่าอยู่ในฐานวัฒนธรรม คือ อยู่ในวิถีชีวิต 
ดังน้ันการเรียนรู้ในอดีตจึงมุ่งเน้นที่จะทําให้คนในชุมชนสามารถที่จะดํารงชีพของตนเองได้ (ประเวศ 
วะสี. 2554: 18) วิชาความรู้ดังกล่าวน้ีได้รับการถ่ายทอดจากพระสงฆ์ ผู้อาวุโสในท้องถิ่น  พ่อ แม่ 
และปราชญช์าวบ้านโดยอาศัยวัดหรือชุมชนเป็นศูนย์กลางสําคัญในการถ่ายทอดความรู้  ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 รูปแบบการเรียนรู้ของคนในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไป  เป็นการจัดการศึกษาในระบบและ
ถูกจัดการโดยรัฐบาล เกิดสถาบันโรงเรียน ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชน 
เพ่ือให้เป็นแหล่งวิชาความรู้แก่เยาวชน  ขึ้นมาแทนที่วัดหรือชุมชน   “โรงเรียน” จึงกลายเป็นสถาบัน
หลักในการสร้าง ผลิต  เยาวชนที่ดี มีความรู้ออกสู่สังคม เพราะโรงเรียนเป็นสถานท่ีที่เป็นแหล่งรวม
วิชาความรู้ที่คนในชุมชนเช่ือว่าจะสามารถยกระดับวิถีชีวิตของลูกหลานได้  และเหตุผลอีกประการ
หน่ึงคือวิชาความรู้ที่เรียนรู้จากโรงเรียน  เช่ือว่าวัดและชุมชนก็ไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดได้ (อุษณีย์  
ธโนศวรรย์. 2545, เสน่ห์ จามริก. 2549) ดังน้ันระบบการศึกษาของไทยจึงถูกตัดขาดจากพ้ืนฐานของ
สังคมไทย  การศึกษาในโรงเรียนจึงทําให้เยาวชนเริ่มออกห่างจากวิถีชีวิตที่ควรจะเป็น  และโรงเรียนก็
ได้ก้าวมาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเจริญ การเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัย 
 จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงฐานการเรียนรู้ในอดีต  นํามาสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางความคิดด้านการศึกษาและการดํารงชีวิต  ประกอบกับวิทยาการด้านการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า 
ในเรื่องการวางแผนครอบครัวและอัตราการคุมกําเนิดทําให้แนวโน้มประชากรวัยเรียนมีจํานวนลดลง 
ซึ่งผลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่าประชากรคาดประมาณ กลางปี 
2557 (1 กรกฎาคม) มีอัตราคุมกําเนิด 79.6 %  อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยต่อหน่ึง
พันคน  คิดเป็น 11.5 %  อัตราการเกิดตามธรรมชาติ 0.4% จึงทําให้พีระมิดฐานประชากรในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะแคบลง(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2557: ออนไลน์) ประกอบกับ
ความนิยมของผู้ปกครองที่พอจะมีฐานะทางครอบครัวที่ดีต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองมีเพ่ิม
มากขึ้น  เน่ืองจากความต้องการด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  ปัจจัยด้านวิชาการ  ปัจจัยด้านอาคาร
สถานที่  ปัจจัยด้านคุณลักษณะครู  และเพราะความทันสมัยในด้านการคมนาคมจึงทําให้ระยะทางใน
การเดินทางไปโรงเรียนในปัจจุบันไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคอีกต่อไป  ประกอบกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
อีกหลากหลายสังกัดที่ย่ืนโอกาสความสะดวกสบายและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียนไปยังโรงเรียน  จึงทําให้ผู้ปกครองที่พอจะมีรายได้โยกย้ายบุตรหลาน
ของตนเองไปเรียนยังสถานศึกษาอื่นๆ  ซึ่งห่างไกลชุมชนของตนเอง  กลายเป็นปัญหานักเรียนไม่
ศึกษาในโรงเรียนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการ  หรือการโยกย้ายภูมิลําเนาตามผู้ปกครองเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพของผู้ปกครองในต่างจังหวัด  ทําให้โรงเรียนตามชนบทมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น  ดังน้ันการมีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจํานวนมาก
ขึ้น จึงทําให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ เน่ืองจาก
งบประมาณต่างๆท่ีจัดสรรให้กับโรงเรียนน้ัน  ได้ตามจํานวนนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ โรงเรียนน้ันๆ  
กล่าวคือทําให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า  มีข้อจํากัดด้านการใช้ครูหรือไม่สามารถจัดครู
ได้ครบช้ัน  และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเน่ือง (ศศิธร  เวียงเหล็ก. 2542 : 129-130 , สุรสิทธ์ิ  
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แก้วใจ. 2542) นอกจากน้ีผลการประเมินภายนอก(สมศ.)รอบ3 (พ.ศ.2554-2558) ที่ผ่านมากับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ก็พบว่าไม่ได้รับการรับรอง ย่ิงไปกว่าน้ัน  โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ผ่านการประเมินน้ันยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนน O-NET ค่อนข้างตํ่า  และเหตุผลด้าน
การบริหารจัดการภายในองค์กร (ไทยรัฐออนไลน์. 2555) จึงทําให้โรงเรียนขนาดเล็กถูกมองจากสังคม
ว่าเป็นโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพและขาดความพร้อมในการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงและมีการจัดสรรอัตรากําลัง
ครูให้กับสถานศึกษาอย่างพอเพียงกับการจัดการศึกษา   
 นอกจากสภาพปัญหาเรื่องคุณภาพในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังพบว่าการ
ปรับตัวจากการจัดการกับวัฒนธรรมองค์การก็เป็นปัญหาที่มีความสําคัญ  เน่ืองจากโรงเรียนนับเป็น
องค์การหน่ึงที่ประกอบด้วยกลุ่มคนในการทํางาน  หากไม่มีวัฒนธรรมองค์การที่ดี  การดําเนินงานท่ี
ต้องอาศัยความร่วมมือกันก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ  จากงานวิจัยของอภิชชยา  บุญเจริญ. (2556)  
กล่าวว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การด้านเน้นสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ  วัฒนธรรม
เน้นความรู้สึกเป็นชุมชน วัฒนธรรมเน้นการเอาใจใส่และวัฒนธรรมเน้นความเช่ือใจ  มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องที่ว่าความสัมพันธ์ของคนในองค์การส่งผลต่อระบบการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   
 ในท่ามกลางความไม่แน่นอนและขาดความต่อเน่ืองในการจัดการแก้ไขปัญหาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  ว่าจะดําเนินการไปในทิศทางใด  ส่วนหน่ึงเกิดจากการขับเคลื่อนทาง
การเมืองการปกครอง  ซึ่งย่อมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้นําประเทศรวมทั้ง
รัฐมนตรีในกระทรวงศึกษาธิการ  หากแต่นโยบายทางการศึกษาในแต่ละครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงก็
มุ่งเน้นวัตถุประสงค์หรือกล่าวได้ว่ามีความต้ังใจที่จะแก้ไขปัญหา  ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กตามฐานคติของผู้นําที่แตกต่างกัน  เช่น  การร่างนโยบายยุบ  ควบรวม
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  โดยจุดบกพร่องในนโยบายนี้คือขาดมุมมองการคํานึงถึงความเป็น
ชุมชน  บุคคลที่แวดล้อมในชุมชน  จึงทําให้มีกลุ่มนักวิชาการเพ่ือชุมชนได้ออกมาต่อต้านร่างนโยบาย
น้ี  พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสําหรับชุมชนท่ีมีความพร้อม 
เพ่ือที่จะให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กดํารงอยู่  และแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นชุมชนร่วม
แก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเดินทางไปเรียนกับสถานศึกษาไกลบ้าน  ปัญหาคุณภาพใน
ด้านการให้บริการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ปัญหาความพร้อมและการปรับตัวของ
บุคลากรในองค์การและปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชน  ซึ่งกลุ่มนักวิชาการเพ่ือชุมชนน้ี  มองว่าการ
แก้ไขปัญหาตามนโยบายไม่สามารถกระทําได้ในทุกพ้ืนที่และการปฏิบัติตามนโยบายก็ไม่ใช่ทางออก
ของปัญหาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเสมอไป  คุณภาพการศึกษาของนักเรียนจะดูได้จากอะไร   
หากปัญหาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ที่มีความรู้  มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชน  ประสบการณ์
ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กมีการให้ความหมายต่อโรงเรียนในทิศทางที่แตกต่างกัน  จึงทําให้ปัญหา
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจ   ประกอบกับวิธีการแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้อย่างช้าและไม่ต่อเน่ือง  เพราะความขัดแย้งกันระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ    
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 ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเชิงปรากฏการณ์วิทยา
เพ่ือทําความเข้าใจการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเชิง
สัญลักษณ์ และการให้คุณค่าต่อการมีตัวตนอยู่  คงอยู่  ดํารงอยู่ของโรงเรียนอย่างมีความหมายต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน  รวมทั้งศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา  เมื่อโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ตนเองผูกพัน  อาจมี
การให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนไปในทิศทางที่แตกต่างกันตามประสบการณ์แห่งการ
สูญเสียเชิงสัญลักษณ์  เพราะโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์หน่ึงในการแสดงถึงความเป็นชุมชน  พร้อมกันน้ี
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กหลากหลายรูปแบบ กับโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ  ดํารงอยู่ ได้ด้วยความภาคภูมิใจ และอาจทําให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้อย่างลุ่มลึกข้ึน เน่ืองจากแนวโน้มการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอนาคต  
จํานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มที่จะลดลง  อันเป็นผลมาจากการคาดการณ์อัตราการเกิดดังที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น  และผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
เป็นกรณีศึกษา     
 

คําถามการวิจัย 
 1. ผู้มีส่วนได้สว่นเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการ
ให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชนอย่างไร 
 2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการให้
ความหมายต่อประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอย่างไร 
  3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
กระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การอย่างไรต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในชุมชน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตาม
ประสบการณ์ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   3. เพ่ือศึกษากระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ผู้วิจัยออกแบบการวิจัย  โดยอาศัยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Approach)  ด้วยวิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology  Study) 
เพ่ือทําความเข้าใจเบ้ืองหลังการให้ความหมาย  ประสบการณ์ชีวิตและความผูกพัน  ในประเด็นการ
ดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในมิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่ศึกษา  นอกจากน้ียังศึกษากระบวนการปรับตัวรวมทั้งกระบวนการการปรับวัฒนธรรม
องค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา  โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth  Interview) มีแนวคําถามแบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structure) 
ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสําคัญจะเลือก
โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาแบบอิงจุดมุ่งหมาย (Purposeful  Sampling) เลือกมาจํานวน 5  โรงเรียน  
โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตามจุดมุ่งหมาย  2  ประการคือ  1) ทําเลที่ต้ัง (ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท) 
และ 2) ลักษณะการบริหารจัดการศึกษา (บริหารจัดการศึกษาแบบปกติ / บริหารจัดการศึกษาแบบ
ควบรวม) ดังมีลักษณะ  ต่อไปนี้   
ลักษณะโรงเรียนกรณศีึกษา แบบปกติ แบบควบรวม 

ชุมชนเมือง 

โรงเรียน PP1 
เก็บข้อมูลจาก 
(ผอ./ข้าราชการครู/กรรมการ
สถานศึกษา/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ศึกษานิเทศก์) 

ไม่มีโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา 

ชุมชนชนบท 

โรงเรียน KK2 
เก็บข้อมูลจาก 
(ผอ./ข้าราชการครู/กรรมการ
สถานศึกษา/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ศึกษานิเทศก์) 

โรงเรียน PT3,โรงเรียน BN3,
โรงเรียน TN3 
เก็บข้อมูลจาก 
(ผอ./ข้าราชการครู/กรรมการ
สถานศึกษา/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ศึกษานิเทศก์) 

หมายเหตุ  1,2,3 หมายถึง ช่ือสมมติของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา จําแนกตามจุดมุ่งหมาย  
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล จํานวน 35 คน 

จากกรณีศึกษาทั้งหมด 5 กรณีศึกษา จําแนกการวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายใน 2 ประเด็นคือ   
1) ประเด็นทําเลที่ต้ัง (ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท) และ 2) ประเด็นการบริหารจัดการศึกษา (บริหาร
จัดการศึกษาแบบปกติ / บริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม) โดยใช้คําถามการวิจัยเป็นเป้าหมายหลัก
ในการหาคําตอบ ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นคําถามการวิจัยข้อแรก คือ การให้ความหมายต่อการ
ดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในประเด็นน้ีจะจําแนกการวิเคราะห์ตามทําเลท่ีต้ัง ดังน้ี  
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1.ดํารงอยู่อย่างมีความหมาย : ความภาคภูมิใจ ความหมายทางกายภาพ  และความหมาย
ทางใจ 

ความภาคภูมิใจ : การดํารงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีความหมาย  จากผลการศึกษา
และวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายในประเด็นของทําเลที่ต้ัง เพ่ือพิจารณาว่าหากโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
ดํารงอยู่ในสถานที่ที่ต่างกัน  จะมีการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่  
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่าการดํารงอยู่ของโรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชน
ชนบท  ก็มีความหมายต่อชุมชนน้ัน  เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชน  
เพราะเมื่อในคร้ังอดีตโรงเรียนถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธา  ความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน  
ประกอบกับการได้รับงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนจึงเป็นสถานท่ีที่สร้างความผูกพัน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของคนในชุมชน  ดังคําให้สัมภาษณ์ของข้าราชการครูท่านหน่ึงว่า  
 “...ที่บอกโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตามท่ีผมคิดว่ามันไม่ถกูต้อง มันเป็นการ 
  มองข้ามเหตุผลสําคัญของปู่ย่าตายายเรา ในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมดได้เห็นความสําคัญของ 
  การศึกษา จึงได้ร่วมมือกัน บริจาคทรัพย์สมบัติ ที่ดิน สิ่งของอ่ืนๆ สร้างโรงเรียนให้กับ 
  ลูกหลานในตําบล ด้วยเหตุผลว่าเกรงว่าลูกหลานจะได้รับความลําบาก เป็นมองการไกลของ 
  ปู่ย่าตายาย....” 
 นอกจากประวัติศาสตร์การก่อต้ังโรงเรียนที่ยาวนานแล้ว ร่องรอยหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยัน
ว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ทั้ง 5 โรงเรียนน้ีสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีความหมายต่อชุมชน  
คือ  การพัฒนาตนเองของโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน คือ โรงเรียนในชุมชนเมือง 
โรงเรียน PP มีผลงานในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคกลาง  และผลงานในระดับ
องค์การของโรงเรียน PP คือ รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองผลการประเมินผ่านรอบ 3 ของสมศ. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ส่วนโรงเรียนในชุมชนชนบท คือ โรงเรียน KK 
มีการพัฒนาตนเองของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน คือ ผลงานในการประกวด
แข่งขันทักษะทางกีฬา  การแข่งขันทักษะวิชาการ และผลการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 
PT, โรงเรียน BN, และโรงเรียน TN  ที่เด่นชัด คือ มีระดับผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนที่สูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในบางกลุ่มสาระวิชา และผลงานในระดับ
องค์การของโรงเรียน KK คือ รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการประเมินผ่านรอบ 3 ของสมศ. 
เช่นเดียวกันกับในกลุ่มโรงเรียน PT, โรงเรียน BN, และโรงเรียน TN ที่ ได้รับรางวัลดังกล่าว  
นอกจากน้ันระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวมของกลุ่มโรงเรียน PT, โรงเรียน BN, และ
โรงเรียน TN ที่มีมาเป็นระยะเวลานับสิบปี  ก็ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอีก
หลายจังหวัดที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน  

ความหมายทางกายภาพ : การวิเคราะห์ความหมายทางกายภาพนี้เป็นการวิเคราะห์ที่มอง
ผ่านจากประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ว่ามีการให้
ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กจากภาพประสบการณ์ที่ได้สัมผัสอย่างไร  ผลจาก
การสัมภาษณ์ทําให้ผู้ วิจัยพบว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร  ข้าราชการครู  กรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษานิเทศก์  ให้ความหมายตามประสบการณ์ที่ตรงกัน  คือเป็นโรงเรียนที่มีเด็ก
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น้อย มีครูน้อย ครูไม่ครบช้ัน ขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณ แต่จากคําสัมภาษณ์ก็ยังพบความ
แตกต่างอีกว่า “ในความน้อย ก็คือความพอดี” เช่นจากคําสัมภาษณ์ของกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท  ที่กล่าวว่า “.... มองดูแล้วก็ว่ามันก็พอดีกับโรงเรียนหมู่บ้านอ่ะนะ  เพราะเด็กสมัย
น้ีมันก็น้อย  ก็เหมาะสมแล้ว…” 

ความหมายทางใจ : การวิเคราะห์ความหมายการดํารงอยู่ของโรงเรียนที่มีผลต่อจิตใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการวิเคราะห์ที่มองลึกลงไปถึงความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน
ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เคยประสบ  จากคําสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่าคนภายนอก คือ ผู้ปกครอง 
ชุมชน รู้สึกว่าโรงเรียนน้ัน  สําคัญและจําเป็น  เพราะอยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวกและเป็นโรงเรียน
ทางเลือกสําหรับผู้ปกครองท่ีมีรายได้น้อย หากไม่มีโรงเรียนในชุมชนจะทําให้ผู้ปกครองต้องลําบาก
มากย่ิงข้ึนเพราะเดิมก็มีรายได้ตํ่า  หาเช้ากินค่ํา  ส่วนความรู้สึกของผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และ
ศึกษานิเทศก์จะมีความรู้สึกที่คล้ายกันคือ  โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ถูกมองข้าม  คือหากเป็น
การรวมกลุ่มโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในอําเภอ โรงเรียนขนาดเล็กเป็นเพียงส่วนประกอบที่ไม่มีสิทธ์ิ 
ไม่มีเสียง  หากมองถึงความรู้สึกส่วนบุคคลในด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  โรงเรียนขนาดเล็ก
กลายเป็นโรงเรียนทางผ่านสําหรับข้าราชการครูและผู้บริหารที่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่  และหากต้องการ
หน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าต้องย้ายไปทํางานที่อ่ืน 

ดังน้ัน การดํารงอยู่ของโรงเรียนอย่างมีความหมายน้ัน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนขนาด
เล็กได้ให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ในมุมมองคล้ายกัน  คือเป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของ
ชุมชน เป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจของชุมชน  ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในทุกๆด้าน 
ตามการให้ความหมายตามประสบการณ์  แต่ถ้าได้รับความเช่ือมั่นจากผู้ปกครอง และบุคลากรทํางาน
ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น โรงเรียนก็จะสามารถดํารงอยู่ได้   
 2.วิถีชีวิต โรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง: บริบทชุมชน การกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
ปัญหา อุปสรรค  สิ่งสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง 
 บริบทชุมชน : ประสบการณ์  การเปล่ียนผ่าน  เหตุการณ์ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง  
เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็ก บริบทชุมชนในแต่ละ
สถานที่ที่เป็นกรณีศึกษามีความแตกต่างกันตามลักษณะของที่ต้ัง  ความเป็นชุมชนเมืองและความเป็น
ชุมชนชนบท  แต่ผลจากคําสัมภาษณ์ที่คล้ายคลึงกันในทุกบริบทพ้ืนที่  คือ  โครงสร้างประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลง  มีอัตราการเกิดน้อยลง  จํานวนประชากรวัยเรียนที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนจึงมีจํานวน
ลดลง  ประกอบกับวิถีการดํารงชีวิตของผู้ปกครอง  ส่วนใหญ่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  จะมีรายได้น้อย  และบางครอบครัวเด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง  เป็นการ
อาศัยกับญาติ  จึงทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กมีความแตกต่างกันกับเด็กในชุมชน
เมืองที่ผู้ปกครองมีความพร้อมมากกว่า นอกจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป  และวิถีชีวิตของ
ผู้ปกครองในโรงเรียนที่มีรายได้ตํ่าแล้ว  ความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อเข้าเมืองก็มีมากข้ึน  
การเดินทางไปยังโรงเรียนอ่ืนๆก็ไม่เป็นอุปสรรค  และบางครอบครัวในชุมชนท่ีมีรายได้ปานกลางถึง
ระดับรายได้ดี  ก็เลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง  เพราะคิดว่าคุณภาพชีวิตและความรู้ 
ความพร้อมของโรงเรียนในเมืองมีมากกว่า นอกจากนั้นยังมีเรื่องเก่ียวกับการนับถือศาสนาเข้ามา
เก่ียวข้องด้วย  เช่น กรณีศึกษาโรงเรียน PP ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนเมือง  ที่ต้ังของโรงเรียน 
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PP ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายศาสนา  ผู้ปกครองจึงเลือกโรงเรียนใกล้บ้านที่เอ้ือในการสอน
ศาสนาให้กับบุตรหลานด้วย  จึงทําให้จํานวนนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนตามหมู่บริการมีจํานวนลดลง  
 การกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ปัญหาอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนที่ทําให้โรงเรียนดํารง
อยู่ : พิจารณาจากสภาวะเง่ือนไขตามบริบทโรงเรียน ดังน้ี โรงเรียน PP มีนักเรียนในเขตบริการน้อย
เพราะอัตราการเกิดมีน้อยลง  ความหลากหลายทางศาสนาและเป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับ
ผู้ปกครอง เพราะในบริเวณใกล้เคียงมีโรงเรียนอ่ืนๆแวดล้อมในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้รับทราบปัญหา อุปสรรคท่ีเป็นสภาวะเง่ือนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียน ว่าข้ึนอยู่กับ 2 
ประเด็นหลัก คือ 1)นโยบายทางการศึกษาในเร่ืองอัตรากําลัง และ 2) ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มี
ต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู  พร้อมกันน้ีก็ได้รับทราบ
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่เป็นสภาวะเง่ือนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนว่า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และผลจากการมีส่วนร่วมกันของทุกฝ่าย 
ทําให้บริบทในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง  ทั้งในด้านกายภาพ  คือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  
และมีการเปล่ียนแปลงภายในองค์การทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากความร่วมมือ  รวมถึงความเหมาะสมใน
เร่ืองของทําเลที่ต้ังทําให้โรงเรียน PP น้ีมีบุคลากรท่ีเป็นคนในพ้ืนที่  อัตราการย้ายออกของบุคลากรใน
โรงเรียนจึงมีน้อย 

สภาวะเง่ือนไขการกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียน KK คือ มีอัตราการเกิดของคนใน
ชุมชนที่น้อยลง  และในอดีตโรงเรียน KK ขาดความเช่ือมั่นจากผู้ปกครองบางกลุ่ม  จึงทําให้มีการย้าย
บุตรหลานไปเรียนที่อ่ืน  ทําให้จํานวนนักเรียนลดลงๆ แต่ในช่วง 5-7 ปีน้ีจํานวนนักเรียนเร่ิมคงที่ แต่มี
ไม่มากเท่าเดิม นอกจากน้ีโรงเรียน KK ยังกลายเป็นโรงเรียนทางผ่าน หรือเป็นโรงเรียนฝึกหัดสําหรับ
ผู้บริหารและข้าราชการครู  เมื่ออยู่ครบกําหนดสามารถเขียนย้ายได้  จึงเกิดการย้ายเข้า ย้ายออก
บ่อยครั้ง  ทําให้ผู้ปกครองขาดความเช่ือมั่นเพราะมีผู้บริหารและข้าราชการครูไม่ใช่คนในพ้ืนที่  ส่วน
สภาวะเง่ือนไขการกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียน PT, โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เกิด
จากจํานวนครัวเรือนในเขตบริการมีน้อย  อัตราการเกิดมีน้อย  จํานวนนักเรียนจึงลดลง สิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสภาวะเง่ือนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท
ทั้ง 4 โรงเรียนน้ันขึ้นอยู่กับ 2 ประเด็นหลัก เช่นเดียวกันกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชน
เมือง  คือ 1)นโยบายทางการศึกษาในเรื่องอัตรากําลังรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ และ 2) ความ
เช่ือมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู  
พร้อมกันน้ีก็ได้รับทราบข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่เป็นสภาวะเง่ือนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนว่า มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก รวมทั้งความเสียสละ 
อุทิศตน  มุ่งมั่นในงานและความผูกพันที่เกิดข้ึนกับโรงเรียนสําหรับโรงเรียน KK ซึ่งทั้งหมดเป็น
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์น้อย  บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียน KK น้ี  ส่วนความแตกต่างที่เป็น
สภาวะเง่ือนไขในการสนับสนุนให้ยังสามารถดํารงอยู่ได้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชน
ชนบทอีก 3 โรงเรียนคือ เกิดจากความเช่ือมั่นศรัทธาในตัวครู  เพราะเป็นคนในพ้ืนที่  และมี
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต้ังแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ จนมาถึงรุ่นหลานนอกจากสภาวะเง่ือนไขทั้งหมด
ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากคําให้สัมภาษณ์แล้ว  ผลจากการมีส่วนร่วมกันของทุกฝ่าย  ทําให้บริบทใน
โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง  ทั้งในด้านกายภาพ  คือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และมีการ
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เปลี่ยนแปลงภายในองค์การทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนโรงเรียน PT, โรงเรียน BN 
และโรงเรียน TN ในการร่วมกันแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ันโดยการควบรวมกัน 3 โรงเรียน ประกอบกับ
ข้าราชการครูรวมท้ังผู้บริหารเป็นคนในพ้ืนที่จึงสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครองได้มาก  ส่วน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียน KK อยู่ในช่วงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์การ เพราะเพ่ิง
มีผู้บริหารท่ีอยู่ในพ้ืนที่มาบรรจุ ส่วนข้าราชการครูก็ยังมีประสบการณ์น้อย 

ดังนั้น ภายใต้วิถีชีวิตของคนในชุมชน บริบทของโรงเรียนและสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่
มีผลต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็ก  การท่ีโรงเรียนจะดํารงอยู่ได้จะต้องได้รับความเช่ือมั่นจาก
กลุ่มผู้ปกครองและมีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 3. กระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การ : การปรับตัวทางสังคม  การปรับตัว
ทางอารมณ์   โครงสร้างองค์การ  ภาวะผู้นําและความร่วมมือ 
 กระบวนการการปรับตัว : กระบวนการการปรับตัวของทั้ง 5 กรณีศึกษาคือ โรงเรียน KK 
โรงเรียน PP โรงเรียน PT โรงเรียน BN และโรงเรียน TN ให้คําสัมภาษณ์ไปในทํานองเดียวกัน
เก่ียวกับการปรับตัวทางสังคม ว่าเกิดจากการใช้ประสบการณ์เดิม มาปรับใช้กับโรงเรียนปัจจุบัน โดย
ต้องอาศัยใจในการทํางานคือ มุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนในการทํางาน  นอกจากการนี้สิ่งสําคัญคือ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทํางานของคนในองค์การ  การสร้างเครือข่ายในการทํางานและการให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักการยืดหยุ่นตามนโยบายเพื่อความอยู่รอดของโรงเรียน  โดยน้อมรับ
นโยบายและปรับให้เข้ากับบริบทของตนเองอย่างรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้เป็นข้อเปรียบเทียบระหว่าง
โรงเรียนขนาดอ่ืนๆ และเป็นการแสดงจุดยืน ศักยภาพของโรงเรียน  นอกจากการปรับตัวทางสังคม
แล้ว ในกรณีศึกษาบางโรงเรียนยังต้องมีการปรับตัวในด้านอารมณ์ด้วย แต่ประเด็นน้ีไม่เกิดกับ
โรงเรียน PT โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เพราะประสบการณ์ในด้านการสอนที่มีมากกว่าโรงเรียน 
KK และโรงเรียน PP ในการปรับตัวด้านอารมณ์ของโรงเรียน KK ทําให้เห็นมิติในการปรับตัวเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน  แต่คําสัมภาษณ์ในด้านการ
ปรับตัวทางอารมณ์ของโรงเรียน PP ทําให้เห็นมิติในการยอมรับสภาพ เมื่อไม่มีทางเลือกอ่ืน 
ข้าราชการครูเลือกทางปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

กระบวนการการปรับวัฒนธรรมองค์การ : กระบวนการปรับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 5 กรณีศึกษา จะวิเคราะห์ในด้านของการบริหารจัดการศึกษาซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การบริหารจัดการศึกษาแบบปกติกับแบบบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม  

การบริหารจัดการศึกษาแบบปกติประกอบด้วยโรงเรียน KK และโรงเรียน PP ส่วนการบริหาร
จัดการศึกษาแบบควบรวมประกอบด้วยโรงเรียน PT  โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เมื่อพิจารณาถึง
โครงสร้างขององค์การ จะมีรูปแบบที่คล้ายกัน คือมีการแบ่งงานตามฝ่ายงาน ส่วนโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาแบบควบรวมจะมีความพิเศษกว่าตรงที่ศูนย์รวมของการบริหารทั้ง 3 โรงเรียนขึ้นกับผู้บริหาร
เพียงคนเดียว แต่ภายในองค์การหรือแต่ละโรงเรียนย่อยๆ มีการบริหารจัดการเป็นนิติบุคคล ไม่ได้มีการ
ผสมผสานบุคลากรทั้ง 3 โรงเรียนเป็นหน่ึงเดียว  นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะผู้นํา ก็มีส่วนในการบริหารจัด
การศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ โดยผู้นําในโรงเรียน KK เน้นการเรียนรู้ระบบงานด้วยการซึบซับและการให้ใจกับ
การทํางาน ผู้นําโรงเรียน PP เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และ
ผู้นําโรงเรียน PT โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เน้นการทํางานแบบกัลยาณมิตร และเช่ือมั่น  ไว้วางใจ
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ในตัวบุคลากรในแต่ละโรงเรียนว่ามีหัวใจในการทํางานเช่นเดียวกันกับผู้บริหาร  ดังตารางสรุปประเด็น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้ 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นกระบวนการการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การ : ตาม

ประเด็นการวิจัย 3 กรณีศึกษา 
คําถามการวิจัย โรงเรียน KK โรงเรียน PP โรงเรียน PT  โรงเรียน BN 

โรงเรียน TN  
กระบวนการการ
ปรับตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการการ
ปรับวัฒนธรรม
องค์การ 
 

การปรับตัวทางสังคม 
- ใช้ประสบการณ์เดิม 
- มุ่งม่ัน  ตั้งใจ เสียสละ อดทน 
- ปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน 
- การศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย มีเครือข่าย
ในการทํางานยอมรับนโยบาย
และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท 
การปรับตัวด้านอารมณ์ 
- ลดการใจร้อน 
- ยอมรับความแตกต่างของ
นักเรียน 
โครงสร้างองค์การ 
-มีหัวหน้าฝ่ายในการบริหาร 5 
ฝ่าย คือ1) บริหารวิชาการ 2)
บริหารงบประมาณ 3)บริหาร
ท่ัวไป 4)บริหารบุคคล  
5)การจัดการสารสนเทศ 
ภาวะผู้นํา  
-วิสัยทัศน์การทํางาน “คน
สําราญ งานสําเรจ็” 
-การเรียนรู้ระบบงานโดยการทํา
ให้เห็น 
วัฒนธรรมองค์การ 
- การมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจ 
- สร้างโอกาสให้ผู้ร่วมงาน มี
ความเท่าเทียมในการทํางาน 
- การปฏิบัตงิานตามหน้าท่ี และ
มีน้ําใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
- ชุมชน กรรมการสถานศึกษา
เป็นฝ่ายคอยสนับสนุนการ
ทํางานของโรงเรียน 

การปรับตัวทางสังคม 
- ใช้ประสบการณ์เดิม 
- มุ่งม่ัน ตั้งใจ เสียสละ อดทน 
- ปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน 
- มีเครือข่ายในการทํางาน 
- ยอมรับนโยบายและ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท 
 
การปรับตัวด้านอารมณ์ 
- ยอมรับความจริงและปรับตัวให้
ได้เพ่ือการทํางานอย่างมีความสุข 
 
โครงสร้างองค์การ 
-มีหัวหน้าฝ่ายในการบริหาร 4 
ฝ่าย คือ1)บริหารวิชาการ 2)
บริหารงบประมาณ 3)บริหาร
ท่ัวไป 4)บริหารบุคคล 
 
ภาวะผู้นํา 
-เป็นผู้นําทางวิชาการ เปิดใจ
ยอมรับความคิดเห็น เน้นระบบ
การมีส่วนร่วม 
 
วัฒนธรรมองค์การ 
- การมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจ 
- การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และ
มีน้ําใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
- ชมุชน กรรมการสถานศึกษา
เป็นฝ่ายคอยสนับสนุนการทํางาน
ของโรงเรียน 
-การสร้างเครือข่ายในการทํางาน 
-เน้นระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 

การปรับตัวทางสังคม 
- ใช้ประสบการณ์เดิม 
- มุ่งม่ัน ตั้งใจ เสียสละ อดทน อุทิศ
เวลา 
- ปฏิสัมพันธ์ในการทํางานท้ังใน
โรงเรียนและชุมชน 
- มีเครือข่ายในการทํางานยอมรับ
นโยบายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
บริบท 
 
 
 
โครงสร้างองค์การ 
-มีหัวหน้าฝ่ายในการบริหาร 4 ฝ่าย 
คือ1)บริหารวิชาการ 2)บริหาร
งบประมาณ 3)บริหารท่ัวไป 4)
บริหารบุคคล  
 
ภาวะผู้นํา 
-กัลยาณมิตร  เสียสละ อุทิศตน  
เท่าเทียมเสมอภาคในการบริหาร 
-ไว้วางใจผู้ร่วมทีมในการบริหาร
จัดการหลายโรงเรียนในเวลาเดียวกัน  
วัฒนธรรมองค์การ 
- การมีส่วนร่วมท้ังบ้าน วัด โรงเรียน
และชุมชน 
- การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และมี
น้ําใจต่อเพ่ือนร่วมงานไม่แบ่งแยกว่า
มาจากต่างโรงเรียน 
- ชุมชน กรรมการสถานศึกษาเป็น
ฝ่ายคอยสนับสนุนการทํางานของ
โรงเรียน 
-การสร้างเครือข่ายในการทํางาน  
- การยอมรับและเชื่อม่ันในการ
บริหารและการทํางานร่วมกัน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความหมาย  กระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรม
องค์การเพ่ือการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยศึกษา
จากโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งหมด 5 โรงเรียน แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ตามทําเล
ที่ต้ัง (ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท) และ 2) ตามการบริหารจัดการศึกษา (การบริหารจัดการศึกษาแบบ
ปกติ / การบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม) มีข้อค้นพบ ซึ่งนํามาอภิปรายได้ดังน้ี  
 1.กระบวนการปรับตัวทางสังคม โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษามีกระบวนการปรับตัวทางสังคมที่
เหมือนกันทั้งตัวผู้บริหารและข้าราชการครูทั้งโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองและโรงเรียนในชุมชนชนบท  
คือ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการใช้ประสบการณ์เดิมมาปรับใช้กับโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
(Piaget, 1971; Berecz, 2009) ที่กล่าวว่ากระบวนการปรับตัวของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอดน้ันจะ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  มนุษย์จะดูดซับข้อมูลจากการสื่อสารน้ัน 
(Assimilation) และนําเข้าสู่กระบวนการปรับความสมดุลทางปัญญาและเตรียมพร้อมนําความรู้มาใช้
ประโยชน์แก้ปัญหาในชีวิต  โดยกระบวนการปรับตัวของบุคลากรภายในองค์การโรงเรียนขนาดเล็กน้ี
เร่ิมต้นจากการใช้ใจในการทํางานคือ มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการทํางาน  โดยใช้ประสบการณ์เดิม
ที่เก่ียวข้องกับการทํางานในโรงเรียนมาประยุกต์ใช้  นอกจากการใช้ใจในการทํางาน และการนํา
ประสบการณ์เก่ามาปรับใช้แล้วสิ่งสําคัญในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนก็คือ  การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
การทํางานของคนในองค์การ  การสร้างเครือข่ายในการทํางานและการให้ความช่วยเหลือ  นอกจากน้ี
ยังต้องรู้จักการยืดหยุ่นตามนโยบายเพื่อความอยู่รอดของโรงเรียน  โดยน้อมรับนโยบายและปรับให้
เข้ากับบริบทของตนเองอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ Owens & Valesky (2007, p. 270) ที่กล่าว
ว่า  ผู้นําสถานศึกษาย่อมต้องจับความรู้สึกและไวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภายนอกเพื่อแสดงภาวะ
ผู้นําในการแก้ไขปัญหาเป็นสําคัญ  จากการยืดหยุ่นในการปรับตัวเองและปรับองค์การเพ่ือไม่ให้เป็น
ข้อเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ และเป็นการแสดงจุดยืน ศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.  กระบวนการปรับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก  จากผลการศึกษาพบว่าการมี
ภาวะผู้นําของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีความสําคัญมากในการที่จะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ภายในองค์การให้ไปถึงเป้าหมายของความสําเร็จ โดยภาวะผู้นําที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียนจะมีความ
แตกต่างกันในเรื่องเทคนิควิธีการ  เพราะในแต่ละพ้ืนที่ มีบริบทชุมชนและสังคมที่แตกต่างกัน เช่น 
บริบทของโรงเรียน PP เป็นสังคมท่ีประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายศาสนา  ผู้บริหารโรงเรียนมีอายุ
และประสบการณ์ที่น้อยกว่าข้าราชการครูบางท่านในโรงเรียน  การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
PP  จึงเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม  ผู้นําเปิดโอกาสให้คนในองค์การได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
โดยผู้บริหารยึดหลักการทํางานอย่างมีส่วนร่วม  และเป็นผู้นําทางวิชาการ  เข้าถึงชุมชนและติดต่อ
ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก  สร้างเครือข่ายในการทํางานในโครงสร้างการบริหาร
ส่วนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน KK ผู้บริหารเป็นคนในพื้นที่  จึงทําให้เข้ากับชุมชนได้ง่าย  
และเป็นผู้นําที่มีอุดมการณ์ในการทํางาน  เน้นการทํางานให้บุคลากรได้ซึมซับกระบวนการทํางาน  
เน่ืองจากบุคลากรที่โรงเรียน KK  เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อย  เป็นบุคลากรที่บรรจุแต่งต้ังที่
โรงเรียน KK  ไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆมาก่อนเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําให้บุคลากรที่น่ีเต็มไป
ด้วยอุดมการณ์ในการทํางาน  และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการทํางานก่อให้เกิดความรัก สามัคคี
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ภายในองค์การ  ทําให้องค์การเข้มแข็ง  ส่วนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน PT โรงเรียน BN 
และโรงเรียน TN  เป็นการบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม  ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนควบรวมน้ีเน้น
การทํางานแบบกัลยาณมิตร  เน่ืองจากผู้บริหารและข้าราชการครูส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่  และบาง
โรงเรียนก็มีความสัมพันธ์กันมากกว่าเป็นเพ่ือนร่วมงาน กล่าวคือเป็นครอบครัวเดียวกัน  เช่น สามีเป็น
ข้าราชการโรงเรียน BN  ภรรยาเป็นข้าราชการโรงเรียน TN  ปัญหาความขัดแย้งในการแบ่งแยก
โรงเรียน  ปัญหาการแย่งชิงอํานาจภายในกลุ่มโรงเรียนจึงไม่มี ประกอบกับความมุ่งมั่น  ต้ังใจ  การ
อุทิศตนของบุคลากรในโรงเรียน  รวมท้ังคุณวุฒิและวัยวุฒิของข้าราชการครูที่น่ี  จึงทําให้ได้รับความ
ศรัทธา  ความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง  เพราะสอนมาต้ังแต่รุ่นพ่อแม่ จนถึงรุ่นหลาน  มีประสบการณ์
และความผูกพันกับโรงเรียนและชุมชนมายาวนาน สอดคล้องกับแนวคิดของเฉิง (Cheng, 1993) ที่ว่า  
สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งจะเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสูงขึ้นด้วย  
โดยเฉพาะการมีวัฒนธรรมองค์การที่มีบรรยากาศของการมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็ง (Ideological 
Climate) การมีส่วนร่วม  การมีภาวะผู้นําโดยเสน่หา (Sharismatic  leadership) และการมีความ
เป็นกันเอง (Intimacy) ส่งผลต่อการเพ่ิมผลงานและความพึงพอใจต่องานของครูสูงขึ้น  นอกจากนี้
จากผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Ravasi & Schultz 
(2006) ว่าผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้นําเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน  สร้าง
ความเป็นเอกภาพในหน่วยงาน  อันจะนําไปสู่ผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
และยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. โรงเรียนจะดํารงอยู่ได้ด้วยความศรัทธาและความเช่ือมั่นจากผู้ปกครอง  ว่าบุคลากรใน
โรงเรียนจะไม่ทิ้งบุตรหลาน  รัฐบาลควรมีนโยบายครูคืนถิ่น  ผู้บรหิารคืนถิ่น 

2. โรงเรียนไม่ใช่ธุรกิจที่หวังผลตอบแทนเป็นกําไร สิ่งที่ต้องการของโรงเรียนและผู้ปกครอง
คือคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน จึงควรปรับเปลี่ยนนโยบายเร่ืองอัตรากําลัง การจัดสรร
งบประมาณหรือทางเลือกอ่ืนตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพ้ืนที่ 

3. หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนควรมีการกํากับ นิเทศก์ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือและ
สร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

4. องค์กรท้องถ่ิน ชุมชน และโรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและการจัดการศึกษาที่
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

5. การยุบ ควบรวม ที่มาจากนโยบายต้องผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายจึงจะสามารถ
ดําเนินการได้ ทั้งน้ีต้องศึกษาบริบทพ้ืนที่ด้วย หากไม่เหมาะสม ไม่เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง การ
ยุบ ควบรวมก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธี เท่ากับผลักดันให้เด็กเข้าเมือง  และคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปกครองแย่ลงเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพราะเด็กที่มี
การเรียนรู้ช้าไม่สามารถปรับตัวได้ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช ้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นําในการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การภายใน

โรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม ยืดหยุ่นในการบริหารและเข้มแข็งทางวิชาการ 
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2. โรงเรียนจะสามารถดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยความเช่ือมั่นและความศรัทธาในการบริหาร
จัดการโรงเรียน ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน มุ่งมั่นต้ังใจในการทํางาน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูต้องเตรียมพร้อมในการปรับตนเองและปรับ
วัฒนธรรมองค์การให้เท่าทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและบริบทพ้ืนที่ 

4. องค์กรภายนอก ชุมชน บ้าน วัด มัสยิด ผู้ปกครอง ไม่เพิกเฉยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน เช่น การระดมทรัพย์ การมีครูภูมิปัญญา การสอนอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 

5. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน นิเทศก์ กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําและสร้างขวัญ
กําลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรนําผลการศึกษาวิจัยที่ได้  ไปวิเคราะห์หาตัวแปรเพ่ือสร้างแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอ่ืนๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือในจังหวัดที่มีลักษณะบริบททาง
สังคมใกล้เคียงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือนํา
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงค์ เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน เรื่อง
การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ที่เคยเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net จํานวน 2  ห้องเรียน โดยห้องเรียน
ที่ 1 จํานวน 33 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน และห้องเรียนที่ 2 จํานวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังหมด 63 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบประเมินคุณภาพบทเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual 
Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x  = 4.52 , S = 0.32) 
 2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.52/80.61 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to develop, determine quality, efficiency 
and to compare the learning achievements (before and after) of studying through  
web-based instruction for review of Visual Basic.Net Programming Language for 
Mattayomsuksa 6. 
 The sample groups participating in the study were: The first group of 33 
students were used for determining efficiency, the second group of 30 students were 
used for comparison of learning achievements on Visual Basic.Net Programming 
Language Lessons which were selected through cluster sampling. Those students, 63 
in total, were studying in the first semester of 2016. The research instruments were: 
web-based instruction, a quality questionnaire and a multiple-choice achievement 
test consisting of 30 items. The statistics used for data analysis were: average, 
standard deviation and t-test for dependent samples. 
 The results of this research revealed that: 
 1.The quality of web-based instruction for review of Visual Basic.Net 
Programming  Language  for Mattayomsuksa 6 was at a very good level ( x  =4.52, S =0.32) 
 2.The efficiency of web-based instruction for review of Visual Basic.Net 
Programming Language for Mattayomsuksa 6 was 81.52/80.61 and: 
 3.The achievement of students after learning via web-based instruction for 
review of Visual Basic.Net Programming Language for Mattayomsuksa 6 was higher than 
the achievement, prior to the research, with a statistical significant level of 0.5. 
 
Keywords: web-based instruction,  visual Basic.net language programming, 

mattayomsuksa 6 
 

บทนํา 
    สังคมโลกในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology : IT) ประชากรในทุกภูมิภาคของโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วและหลากหลายวิธี ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ฉะน้ัน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจึงมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก วิธีทางของการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศ จะเป็นการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนท่ี
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต (สน่ัน มาสกลาง, 2544) มี
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ด้านการศึกษามากมาย เช่นระบบบริหารการเรียน 
(Learning Management System: LMS) Ning และ Elgg เพ่ือใช้เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ระบบ Streaming และ Broadcasting วีดิทัศน์การเรียนการสอนโดย
การถ่ายทอดสดและการทําวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand) ให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้
ผ่านเว็บรวมถึงการใช้ Twitter, Facebook, Hi5, Myspace และ Blog เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการเรียนรู้เป็นทีมในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ, 2555) 
ฉะน้ันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  

หลักสูตรแกนกลาง ปี พ.ศ. 2551 ได้กําหนดไว้ว่าหลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือว่าผู้เรียน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกแต่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสําคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม ในการจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็น
กับผู้เรียน อาทิ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากน้ีในหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 ยัง
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะของผู้เรียน
หน่ึงในน้ันคือสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) และในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญน้ัน ผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้จะไปสู่เป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาได้น้ัน ครูจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ จึงจําเป็นที่ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และ สุคนธ์ สินธพานนท์, 2550)  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่
สําคัญในการจัดการเรียนการรู้ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนผ่านเครือข่ายจะประยุกต์ใช้
คุณสมบัติและทรัพยากรของ World Wide Web ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายที่จัดขึ้นน้ีอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได้(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544) โดยในการเรียนการสอนอาจใช้เว็บ
เพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดของหลักสูตรหรือใช้เพียงนําเสนอข้อมูล
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บางอย่างเพ่ือประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ
อินเทอร์เน็ต (กิดานันท์ มลิทอง, 2543) 
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ รายวิชา คอมพิวเตอร์เพ่ือการอาชีพ 5 ช้ันมัธยมศึกษา          
ปีที่ 6 ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
และได้ศึกษาสภาพการเรียนการสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual  Basic.net  รายวิชา 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการอาชีพ 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าการเรียนการสอนยังมีปัญหาหลายประการ
คือ ด้านนักเรียนเข้าใจเน้ือหาการเขียนโปรแกรมภาษา Visual  Basic.net ได้ค่อนข้างยาก มีการ
เรียนรู้ไม่เท่ากัน นักเรียนกลุ่มเก่งสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียนได้ทันเวลา แต่
นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน เรียนรู้ในห้องเรียนช้าบางคนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ห้องเรียนได้ทันเวลา และเกิดความเบ่ือหน่าย ด้านสื่อการเรียนการสอนที่ได้มาจากการจัดหา จัดซื้อ 
นําเสนอความรู้ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเวลา เวลาไม่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน่ืองจากเวลาส่วนหน่ึงครูต้องคอยทบทวนเน้ือหาที่เรียนมาแล้ว 
ก่อนเรียนเรื่องใหม่อยู่เสมอทําให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual  Basic.net รายวิชา คอมพิวเตอร์เพ่ือการอาชีพ 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2557  มีค่าเฉลี่ยตํ่า โดยวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ มี
ค่าเฉลี่ย ( x ) =19.56  (โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา, 2557) 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาคือการพัฒนา
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงที่ใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรม
ภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6
       

วิธีการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                           
ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 5 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ที่เคยเรียนเรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic.Net มาแล้วจํานวน 183 คน  
            กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน 5 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ที่เคยเรียนเรื่องการ
เขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net มาแล้วจํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน 63 คน ซึ่งได้มาโดยการ
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สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยห้องเรียนที่ 1 จํานวน 33 คน ใช้หาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน และห้องเรียนที่ 2 จํานวน 30 คนใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual 

Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2.2  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการเขียน

โปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 ฉบับเป็นแบบประเมิน
คุณภาพด้านเน้ือหา 1 ฉบับ และแบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 1 ฉบับ 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง             
0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.23 - 0.8 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.6 และค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยทดลอง หาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือทบทวน 
เร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 3.1 การเก็บรวบรวมรวมข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนได้ดําเนินการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างห้องที่ 1 จํานวน 33  คน  
      3.1.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างห้องที่ 1 เรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทบทวน เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน 
หลังจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
ครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
(Post-Test)      
       3.1.2 ผู้วิจัยนําผลที่ได้จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เมื่อได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จึงนําบทเรียนไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างห้องที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในขั้นตอนต่อไป 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่างห้องเรียนที่ 2 จํานวน 30  คน  
      3.2.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างห้องที่ 2 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียน (Pre-Test) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง เรียนรู้ด้วย
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนครบทุกหน่วยการเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post-Test) 
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      3.2.2 ผู้วิจัยนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
สถิติแบบ t-test for dependent sample 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังน้ี 
      4.1 การหาคุณภาพ ของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือทบทวน ด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) 
     4.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือทบทวน โดยหา
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)   
     4.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของบทเรียนผ่านเครือข่าย โดยสูตร           
t-test ชนิด Dependent Samples กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
                         

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน  
 ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษา 
Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยพัฒนาด้วยโปรแกรม Moodle 3.1 ได้บรรจุบทเรียน
ไว้ที่ http://www.kruchorpetch.com การเข้าสู่บทเรียนนักเรียนจะต้องสมัครสมาชิกก่อน จึงจะ
เข้าสู่บทเรียนได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสมัครสมาชิกให้กับนักเรียนทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสะดวกใน
การเก็บข้อมูล ก่อนทําการศึกษาบทเรียน นักเรียนต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน 30 ข้อ 
หลังจากน้ันจึงเข้าศึกษาเน้ือหาในบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4  หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี  

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนําภาษา Visual Basic .Net 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบโปรแกรม 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คําสั่งควบคุมการทํางาน  
 เมื่อนักเรียนศึกษาเน้ือหาจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วย
การเรียนรู้  และเมื่อศึกษาครบทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้แล้วนักเรียนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน 30 ข้อ  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ภาพรวม

และรายด้าน 
 

รายการประเมิน x  s ระดับ 

ด้านเน้ือหา 4.72 0.38 ดีมาก 

ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.31 0.25 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 0.32 ดีมาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือทบทวน เร่ืองการเขียน
โปรแกรมภาษาVisual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ( x=4.52 , S =0.32 ) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก                     
( x=4.72 , S =0.38 ) และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี  ( x=4.31 , S =0.25 )  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ระหว่างเรียน 33 30 24.45 81.52 
หลังเรียน 33 30 24.18 80.61 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวนที่สร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
80.61 แสดงว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดคือ E1/E2 ไม่ตํ่ากว่า 80/80  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย 
    อินเตอร์เน็ต เพ่ือการทบทวน 
 
คะแนนสอบ N score x  s   t  p 
ก่อนเรียน 30 30 17.37 2.97 -11.42* 0.00 
หลังเรียน 30 30 24.37 1.92 

*p ≤ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x=24.37) สูงกว่าก่อนเรียน                     
( x=17.37) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual 
Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x=4.52 , S =0.32 ) 
โดยด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x=4.72 , S =0.38) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ( x=4.31 , S =0.25 ) 
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 2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาVisual 
Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด คือไม่ตํ่ากว่า 80/80 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 1. คุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรม
ภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ( x=4.52 , S =0.32 ) คุณภาพรายด้าน ด้านเน้ือหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x=4.72 , S 
=0.38) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x=4.31 , S =0.25 ) ทั้งน้ีผู้ วิจัยได้
ออกแบบพัฒนาบทเรียน โดยนําแนวคิดของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร 
แย้มพินิจ (2554) มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 5 ช่วงตอนหลักคือ ช่วงการวิเคราะห์เน้ือหา, ช่วง
การออกแบบหน่วยการเรียน, ช่วงการพัฒนาหน่วยการเรียน, ช่วงการพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรม และ
ช่วงการประเมินผลบทเรียน ในด้านเน้ือหาผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา ทําความ
เข้าใจกับเนื้อหาสาระ ที่จะนํามาใส่ในบทเรียนเพ่ือกําหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียน เรียนอะไรบ้าง 
เรียนอะไรก่อน เรียนอะไรหลังเพ่ือไม่ให้ซ้ําซ้อนในแต่ละหัวข้อ ไม่ให้เน้ือหายากหรือง่ายเกินไป แบ่ง
เน้ือหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย และกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมท้ังขั้นตอนการนําเสนอ
เน้ือหามีความเหมาะสม การเข้าถึงเน้ือหาสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวก มีการเช่ือมโยงเน้ือหาที่
เหมาะสม จึงส่งผลให้คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ( x=4.72 , S =0.38) ส่วนในด้านเทคนิค
การผลิตสื่อผู้วิจัยได้ทําการกําหนดวิธีในการนําเสนอบทเรียนโดยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน้าจอ 
การจัดวางตัวอักษร สีพ้ืนหลังไม่รบกวนการมองหรือการอ่านเน้ือหาสาระ รูปแบบ ขนาด สีตัวอักษร 
ปุ่มต่าง ๆ การเปลี่ยนหน้าจอ กําหนดให้มีความเหมาะสม เสียงบรรยายที่ชัดเจนสื่อความหมายตรง
ตามวัตถุประสงค์ มีปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน การเช่ือมโยงในหน้าต่าง ๆ ให้เข้าออกง่ายไม่สับสน จึง
ส่งผลให้คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ( x=4.31 , S =0.25 )  

2. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพ่ือทบทวน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือไม่ตํ่ากว่า
เกณฑ์ 80/80  ทั้งน้ีเน่ืองจากบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อทําให้สรุปได้ว่าเป็นบทเรียนที่มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก และมีคุณภาพด้านเทคนิค
การผลิตสื่ออยู่ในระดับดี  นอกจากน้ีก่อนที่จะนําบทเรียนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ทําการทดลอง
ใช้ในกลุ่มย่อย เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงส่งผลให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  
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3. ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากบทเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นผ่านการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จนได้บทเรียนที่มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเน้ือหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บทเรียน มีความน่าสนใจ มี
เสียงบรรยายที่ชัดเจน สามารถย้อนกลับไปศึกษาได้ตลอดเวลา นักเรียนสามารถทราบคะแนนทันที
หลังจากที่ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ส่งผลให้สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี อีก
ทั้งแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผ่านการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จาก
ผู้เช่ียวชาญ ผ่านการวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนกหาค่า (r) และหาค่าความ
เช่ือมั่น (rtt) ของแบบทดสอบก่อนนํามาใช้ทดลอง จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธณัฐภรณ์  สนิทมาก (2554) ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง นิพจน์และตัว
ดําเนินการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ในเน้ือหาอ่ืน ๆ ทั้งรายวิชา  

และ ควรพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ให้สามารถปรับเปลี่ยนระดับความ
ยากง่ายของเน้ือหาให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับอ่อน ปาน
กลาง หรือเก่ง เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยผู้เรียน
สามารถทําแบบทดสอบเพ่ือวัดระดับความรู้ของตนเองก่อน จากน้ันจึงให้ผู้เรียนเลือกเรียนเน้ือหาใน
ระดับความยากง่ายตามความเหมาะสมและตามความต้องการของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ทบทวน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนกับหลังทบทวนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน โดย
ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ลักษณะเป็นข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.57-0.80 ค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.33-0.47 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Sample 
       ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดี (x=4.36, SD=0.46) และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (x=4.15,SD=0.67) 
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.95/81.17 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 
คําสําคัญ : บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th National and International Graduate Research Conference 

  
 

489 

ABSTRACT 
       The purposes of this research were to development of Web-Based Instruction 
for Remedial on data communications for computer networks of Grade 10 Students, 
to determine the quality and the efficiency as well as to compare the students pre-
test and post-test The samples were 40 students from 1 classroom Mattayom 4 the 
second semester of Academic year 2016 of Benchamaratrungsarit 2 School which 
selected by cluster sampling. Instruments of this research were Web-Based 
Instruction for Remedial on data communications for computer networks of Grade 10 
Students, Quality Questionnaire and multiple-choice achievement tests with the 
degree of difficulty between 0.57-0.80, the degree of discrimination between      0.33-
0 .47 and the reliability coefficient of 0.85. Statistic for data analysis was percentage, 
average, standard deviation and t-test for dependent samples. 
       The research results were as follows: The quality was Web-Based Instruction for 
Remedial Lesson contents was in good level (x ̅=4.36, S=0.46) and media 
development was in good level (x ̅=4.15, S=0.67) and the efficiency of the Web-
Based Instruction Lesson was as 82.95/81.17 The achievement of learning after using 
of Web-Based Instruction for Remedial Lesson was statistical significant higher than 
before learning at .01 levels. 
 
Keywords: Web-Based Instruction for Remedial  
Data communications for computer networks Learning Achievement 
 

บทนํา 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก

ในการแบ่งเบาภาระงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้สูงข้ึนส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ครอบคลุมไปท่ัวโลก เปรียบเสมือนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ประกอบกับการพัฒนา
ศักยภาพของระบบการสื่อสารออนไลน์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอัตรา
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตช่วยให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทําให้คนที่อยู่คนละซีกโลกสามารถเช่ือมโยงติดต่อข่าวสารถึงกันได้ โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้มากและดีขึ้น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงเป็นผลงานของ
มนุษย์ที่จะให้ประชากรบนโลกเป็นหน่ึงเดียวกัน ทุกคนสามารถพบกันได้บนอินเทอร์เน็ตจากที่
อินเทอร์เน็ตมีทรัพยากรต่างๆ รองรับอยู่มากมาย ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตจึงมีอยู่มากมายมหาศาล
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โอนย้ายข้อมูล เรียกค้น
ข้อมูล ส่งข่าวสาร ตลอดจนในปัจจุบันแนวคิดในการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นที่ยอมรับในหลายๆ ประเทศ 
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ในประเทศไทยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของเอกชนได้
นําเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ือทําธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้รับและผู้ส่ง นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ในทางการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารการศึกษา งานทะเบียน เช่น ระบบการลงทะเบียนออนไลน์หรือการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการนําเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนออนไลน์ ระบบ eLearning  เป็นต้น อีกทั้งพ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยให้ครูผู้สอนพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากสื่อเทคโนโลยี ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ ทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 22) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และกําหนดให้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาระท่ี 4 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระการเรียนพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศ บทบาทและ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย และการสื่อสารบนเครือข่ายเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553 : 7) 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่วงช้ันที่ 
4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
การแก้ไขปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 183)  

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ2 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําสื่อการเรียนการสอนซ่ึงเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสําหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นรายวิชาพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอน ซึ่ง
ในการสอนปกติ  บทเรียนที่เก่ียวกับวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานโปรแกรมอาจารย์ผู้สอนจะสอนโดย
การบรรยายในห้องเรียนและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม โดยผู้เรียนแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ฝึกขณะ
เรียน แต่ในบางบทเรียนเป็นเรื่องเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในระบบการทํางานก็จะไม่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์เมื่อผู้เรียนฟังการบรรยายในห้องเรียนแล้วก็จะกลับไปทบทวนด้วยตนเอง ซึ่งการทบทวน
ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนด้วยตําราหรือเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่อาจจะไม่จูงใจ
ให้นักเรียนสนใจทบทวน แต่ถ้ามีสื่อการสอนที่น่าสนใจ อาจจะทําให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการ
ทบทวนมากข้ึน 

การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าสู่ ระบบการเรียนการ
สอนได้ด้วยตนเอง ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงทําให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ การทบทวน เน้ือหา
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เพ่ือทําความเข้าใจในเน้ือหาซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่มุ่งเน้น
ให้มีการจัดการศึกษาแบบเอกกัตบุคคล (Individualized Learning) (มนต์ชัย เทียนทอง. 2544 : 72) 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับกระบวนการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 
(WBI : Web-Based Instruction) ซึ่งทํางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและอาจารย์สามารถ
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ ทั้งน้ี WBI ยังทําให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญ 
ฐานข้อมูล ความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Education Data) 
อย่างไม่จํากัดเวลา ไม่จํากัดสถานที่ (ภาสกร เรืองรอง. 2547). [Online] 

จากความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนประกอบกับความสามารถของเทคโนโลยีและ 
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ือทบทวน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อเข้า
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทบทวนเนื้อหาและทําความเข้าใจเน้ือหาบทเรียนไม่เพียงแต่เรียนใน
ห้องเรียนเท่าน้ัน ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายด้วยตัวเอง จูงใจให้ผู้เรียนทบทวน
ความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็นสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนา และนํามาใช้เพ่ือการทบทวนบทเรียนอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 สูงกว่าก่อนเรียน 
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วิธีการวิจัย 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการพฒันาบทเรียน 
 ในการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดในการ
ออกแบบ และพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ (พรเทพ เมืองแมน. 2544 : 46-49) มา
เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบ่งเป็น 1) การวางแผน 2) การออกแบบบทเรียน 3) การสร้าง
บทเรียน 4) การประเมินและแก้ไขบทเรียน  
กรอบแนวคิดเก่ียวกับการหาคุณภาพของบทเรียน 
 ในการหาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ คณะ (2546 : 197) ได้ทําการประเมินคุณภาพใน 2 ด้าน คือ ด้าน
เน้ือหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 
กรอบแนวคิดเก่ียวกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใช้หลักการหาประสิทธิภาพสื่อของ ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521 : 134-140) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด โดยมี ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
กรอบแนวคิดเก่ียวกับการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Bloom and Other (อ้างใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2555 : 
31-42) โดยวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย 3 ระดับ คือ ความรู้-ความจํา (knowledge) ความเข้าใจ 
(comprehension) การนําไปใช้ (application) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 จํานวน 5 ห้อง รวมเป็นนักเรียนจํานวน 200 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จํานวน 1 ห้อง ได้
นักเรียน 40 คน 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน กับหลังเรียน ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 
 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายเพื่อทบทวน เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2 
  
 เนื้อหา  
 ผู้วิจัยได้กําหนดเน้ือหา โดยศึกษาจากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระท่ี 3  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เน้ือหาประกอบด้วย  5  หน่วยย่อย ดังน้ี  
       หน่วยย่อยที่ 1  ความรู้เบ้ืองต้นของการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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        หน่วยย่อยที่ 2  การสื่อสารขอ้มูล 
        หน่วยย่อยที่ 3  อุปกรณ์ทีส่ําคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
        หน่วยย่อยที่ 4  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หน่วยย่อยที่ 5  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่างเท่ากับ 0.57-
0.80 ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.33-0.47 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Obeclms V.3.2 
ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการสอนของสํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาดัดแปลงจาก Moodle ผู้วิจัยจึงได้
นํามาพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บรรจุบทเรียนไว้ที่ www.thaweesaksystem.com ในหน้าแรกจะเป็นการแสดง
รายวิชา และการสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือขอสิทธ์ิ การเข้าใช้งานบทเรียนจะทําการบันทึกข้อมูล ลงใน
ระบบฐานข้อมูล (Data Base) เมื่อผู้เรียนเข้าใช้งานโดยใช้รหัสผ่านได้แล้ว เข้ามาสู่หน้าเน้ือหาใน
รายวิชา ในรายละเอียดจะประกอบไปด้วยข้อตกลงในการใช้บทเรียน บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร และเน้ือหารายวิชา แบ่งออกเป็น 5 หน่วยของการเรียนรู้ย่อยประกอบด้วย 
1.) ความรู้เบ้ืองต้นของการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.) การสื่อสารข้อมูล 3.) 
อุปกรณ์ที่สําคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  4.) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.) ประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าสู่บทเรียนต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากน้ันให้เข้าใช้บทเรียนได้ในแต่ละ
หน่วยการเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูต่างๆ ในการเข้าเรียกใช้งาน เมื่อเรียนจนจบบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนแล้วจะมีแบบทดสอบ ผู้เรียนจะต้องเข้าทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เพ่ือวัดความรู้ 
และหลังจากที่เรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จะมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท้ายบทเรียน ซึ่งจะ
ถูกบันทึกข้อมูล เก็บไว้ในฐานข้อมูลเช่นกัน แต่ถ้าผู้เรียนให้เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนที่เรียน ผู้เรียน
ยังสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันทีโดยผ่าน www. thaweesaksystem.com ผู้เรียนยังสามารถติดต่อ
กับอาจารย์ผู้สอนทางระบบ E-mail หรือผ่านห้องสนทนา (Chat Room) และติดต่อกับเพ่ือนๆในช้ัน
เรียนทางอินเทอร์เน็ต 
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ภาพท่ี 1 หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งาน 
 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อสามารถแสดง
ได้ดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายการประเมินด้านเนื้อหา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ= 3 

ระดับคณุภาพ 
x sD 

เน้ือหามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรม 

4.67 0.58 ดีมาก 

ความเหมาะสมในการในการนําเข้าสู่เน้ือหา 4.00 0.00 ดี 
ความถูกต้องในการลําดับเน้ือหาแต่ละตอน 4.67 0.58 ดีมาก 
ความสอดคล้องของเน้ือหาแต่ละตอน 4.67 0.58 ดีมาก 
ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.33 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของการสรุปเน้ือหา 4.00 0.00 ดี 
ความน่าสนใจของภาพประกอบเนื้อหา 3.67 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของภาพที่นํามาใช้ 4.33 0.58 ดี 
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รายการประเมินด้านเนื้อหา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ= 3 

ระดับคณุภาพ 
x sD 

ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.33 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของขนาดของภาพประกอบการ
นําเสนอ 

4.33 0.58 ดี 

ความเหมาะสมของตัวอักษร 4.67 0.58 ดีมาก 
ความเหมาะสมของลักษณะของตัวอักษรกับคํา
บรรยาย 

4.67 0.58 ดีมาก 

ความเหมาะสมของสีของตัวอักษรที่ใช้ในการ
นําเสนอ 

4.67 0.58 ดีมาก 

สีพ้ืนหลังของคํา 4.33 0.58 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 0.46 ดี 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน มีคุณภาพด้านเน้ือหา
อยู่ในระดับดี (x=4.36) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 6 
รายการ คือ เน้ือหามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ความถูกต้องในการลําดับเน้ือหา
แต่ละตอน ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอน ความเหมาะสมของตัวอักษร ความเหมาะสมของ
ลักษณะของตัวอักษรกับคําบรรยาย ความเหมาะสมของสีของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ โดยมี
ค่าเฉล่ีย = 4.67 ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ความน่าสนใจของภาพประกอบเนื้อหา 
โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.67 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อของบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายการประเมินคุณภาพด้านเทคนคิการผลิตสื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ= 3 

ระดับคณุภาพ 
x sD 

การจัดองค์ประกอบของจอภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 
ความเหมาะสมของการนําเข้าสู่บทเรียน 4.00 1.00 ดี 
ความน่าสนใจในการติดตามเน้ือหา 3.67 0.58 ดี 
ความสะดวกและง่ายในการใช้งานบทเรียน 4.00 0.00 ดี 
ความเหมาะสมของขนาดหัวข้อเรื่อง 4.00 1.00 ดี 
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รายการประเมินคุณภาพด้านเทคนคิการผลิตสื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ= 3 

ระดับคณุภาพ 
x sD 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 4.33 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟฟิก 4.67 0.58 ดีมาก 
ความเหมาะสมของตําแหน่งภาพกราฟฟิก 4.33 1.15 ดี 
ความเหมาะสมของปริมาณภาพกราฟฟิก 4.33 1.15 ดี 
ความน่าสนใจของภาพเคล่ือนไหวที่ใช้ 3.67 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.67 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 3.67 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของตําแหนงตัวอักษร 4.00 0.00 ดี 
ความเหมาะสมของสีพ้ืนจอภาพ 4.33 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของจุดเช่ือมโยงในเว็บเพจเดียวกัน 4.33 1.15 ดี 
ความเหมาะสมของภาพกราฟิกที่ใช้เช่ือมโยง 4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.15 0.67 ดี 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน มีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
อยู่ในระดับดี (x=4.15) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 
รายการ โดยเรียงลําดับได้ คือการจัดองค์ประกอบของจอภาพ ความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟฟิก 
ความเหมาะสมของภาพกราฟิกที่ใช้เช่ือมโยง โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.67 ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุดคือ ความน่าสนใจในการติดตามเนื้อหา ความน่าสนใจของภาพเคล่ือนไหวที่ใช้ ความ
เหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของสีตัวอักษร โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.67 

2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

คะแนน 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

เกณฑ์ที่
กําหนด 

ระหว่างเรียน 
(E1) 

40 50 41.46 82.95 80  

หลังเรียน (E2) 40 30 24.93 81.17 80  

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ

ทบทวน พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสาร
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ข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 41.46 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.95 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 24.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.17 จะเห็นว่า
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการส่ือสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.95/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 แสดงว่า
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการส่ือสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 

 
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4    

ผลการทดสอบ 
คะแนนสอบ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
t 

เต็ม ค่าเฉลี่ย 

คะแนนหลังเรียน 30 24.93 1.574 
27.13* 

คะแนนก่อนเรียน 30 14.47 1.196 

 
จากตารางที่ 4  พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 

เร่ืองการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 14.47 จากคะแนนเต็ม 
30 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ีย 24.93 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นํามาหาค่าสถิติ โดยใช้  
t-test แบบ Dependent ได้ค่า t = 27.13 ผลเปรียบเทียบแสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลของการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูล

สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้บรรจุที่ www.thaweesaksystem.com 
2.  ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการ

สื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดี (x=4.36,S=0.46) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x=4.15,S=0.67) 
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3.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.95/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80  

4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถนํามาอภิปรายได้ดังน้ี 
  1. คุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสาร
ข้อมูลสําหรับเครือข่าคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2  จากการ
อธิปรายผลการวิจัย พบว่าผลการวิเคราะห์บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวนทางด้าน
เน้ือหา คุณภาพอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x=4.36 การสร้างบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวนผู้วิจัยได้วิเคราะห์เน้ือหาโดยการแบ่งเน้ือหาเป็นหน่วยการเรียนรู้กําหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนจากการศึกษาเนื้อหาทุก
หน่วยการเรียนรู้ ทําให้เน้ือและภาษามีความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับผู้เรียน การลําดับเนื้อหา
เหมาะสมและแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้จึงทําให้ผลการวิเคราะห์
คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ x=4.15 การออกแบบบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ได้ผ่านทดลองใช้กับนักเรียน ซึ่งทุกขั้นตอนจะนําข้อบกพร่องมาแก้ปรับปรุง ช่วยให้คุณภาพด้าน
เทคนิคผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ผู้วิจัยได้ยึดหลักเกณฑ์ตามหัวข้อของแบบประเมินมาพัฒนา ดังน้ี การจัด
องค์ประกอบของจอภาพ ความเหมาะสมของการนําเข้าสู่บทเรียน ความน่าสนใจในการติดตามเน้ือหา 
ความสะดวกและง่ายในการใช้งานบทเรียน ความเหมาะสมของขนาดหัวข้อเรื่อง ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษรความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟฟิก ความเหมาะสมของตําแหน่งภาพกราฟฟิก ความ
เหมาะสมของปริมาณภาพกราฟฟิก ความน่าสนใจของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความเหมาะสมของตําแหนงตัวอักษร ความเหมาะสมของสี
พ้ืนจอภาพ ความเหมาะสมของจุดเช่ือมโยงในเว็บเพจเดียวกัน ความเหมาะสมของภาพกราฟิกที่ใช้
เช่ือมโยง จึงทําให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในคุณภาพระดับดี ซึ่งผลวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิฐประพจน์ สุวรรณศาสตร์ (2554 : บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ  มีคุณภาพด้านเนื้อหาระดับดีมาก 
(x=4.50) และด้านเทคนิคผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (x=4.19) 
  2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง
การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนําแนวความคิดของชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ และคณะ (2521, น. 134-140) ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) โดยนําไป
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ทดลองกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.95/81.17 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานทีก่ําหนดไว้ เน่ืองจากบทเรียนที่สร้างขึ้นมีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหา
และด้านเทคนิคการผลิตสื่อจากนักวิชาการ นอกจากน้ีบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังได้ผ่าน
ทดลองใช้กับนักเรียนแบบหน่ึงต่อหน่ึงจํานวน 3 คน แล้วนําไปทดลองกับกลุ่มเล็กจํานวน 6 คน เพ่ือ
ทําการปรับปรุงบทเรียนจากน้ันจึงนําไปทดลองใช้กับนักเรียน จํานวน 40 คน ทีผ่่านการเรียนเร่ือง
การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วและผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนในบทเรียนเป็นอย่างดีจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
บทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับ สุชิรา มีอาษา (2552 : 65-69) ได้ทําการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน วิชาการจัดการข้อมูลเบ้ืองต้น เร่ือง 
การเรียงลําดับข้อมูลสําหรับนักเรียนในระดับช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนนครนายกพิทยาคม ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ = 83.02/81.00 และสอดคล้องกับ จีระพร ศิริมา (2554 : 52-54) ได้
ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ
สร้างงานฐานข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟแอคเซส สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธิภาพ = 82/85 
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ทบทวนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีการตรวจสอบความบกพร่องของบทเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูล
สําหรับการแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาและด้านสื่อย่ิงขึ้น  และได้นําไปใช้กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนจนทําให้บทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด บทเรียนมีความน่าสนใจ เพราะมีทั้งข้อมูลตัวอักษร ภาพน่ิง และ
ภาพเคลื่อนไหว สําหรับใช้ประกอบในบทเรียน และนักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาเพ่ิมเติมหลังเวลา
เรียนแบบปกติได้ตลอดเวลา ทําให้เกิดความรู้ ความจํา ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ทําให้นักเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ จึงนําบทเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกไว้แล้ว จํานวน 40 คน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระพร ศิริมา (2554: บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียน
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างงานฐานข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์แอคเซส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนผ่าน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างงานฐานข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์แอคเซส สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 
 จากการอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ
สามารถนําไปใช้เป็นบทเรียนเพ่ือทบทวนได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช ้

1.1  ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนควรมีความรู้
เบ้ืองต้นกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และทําความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเพ่ือมีความเข้าใจ
ในเข้าการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.2 โรงเรียนควรจัดเตรียมการเตรียมอุปกรณ์ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบเคร่ือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้พร้อมสําหรับการใช้งานเพ่ือให้นักเรียน เข้าบทเรียนเพ่ือเรียนหรือทบทวนความรู้ โดย
ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจมากย่ิงข้ึน 
2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองการสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทําภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบกับบรรยาย 
ลิงค์เข้าบทเรียนควรใช้ฟอนต์ที่มีความทันสมัยดึงดูดผู้เรียน 

2.  ควรออกแบบ และพัฒนาให้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวนให้สามารถ
แสดงผลกับมือถือและ Tablet โดยสามารถทํางานบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ทุกชนิดได้อย่าง
สมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา 
ลูกเสือ กศน.1  2. เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ต าบล/แขวง และครูที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการนิเทศ จาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เขตละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามกระบวนการด าเนินการด้านการพัฒนามาตรฐาน
การนิเทศมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ด้านการนิเทศ 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านการเรียนการสอน  4) ด้าน
คุณลักษณะของครูผู้สอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.ต าบล/แขวง และครูที่
ได้รับมอบหมายให้นิเทศ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยรวม อยู่ในระดับมาก แต่รายด้าน โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  1) ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน  2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านหลักสูตร และ 4) ด้านการ
นิเทศ ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนามาตรฐานการนิเทศ การนิเทศการสอน การสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 
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ABSTRACT 
 The purposes of  this  research  was  to  study  and  compare  the  development 
of standards for supervision learning and teaching for Non formal education scouts 1. 
This study for problem, threat and suggestion during in progress. The samples consisted 
of school administrators official teachers and assigned teachers to supervies from 
Bangkok office of the Non-Formal and Informal Education by 50 Disticts Non-Formal and 
Informal Education centre 5 teacher per disticts from total 250 persons. The research  
instrument  was  a  five rating scale questionnaires have 4 process are 1) supervision 2) 
course of education 3) learning and teaching, and 4) performance of teacher. The data 
were analyzed by using frequency,  percentage,  mean and standard deviation and 
content analysis 
 The  results of  the study  were as  follows :   1) The  director, government 
teacher , teacher of sub-district Non Formal and Informal Education , and teacher of 
Community Learning Centre 250 district , according to opinion for supervision operating  
results  reveal  high  in  general  and  all  aspects  of  study.  They  are  put  in  order  
from  high  to  low  as  the  following : 1)  performance of teacher 2)  Learning and 
Teaching 3) course of education and 4) supervision  following 
 
Keywords : The development of standards for supervision supervision learning  teaching 

Non formal education scouts 1 
 

บทนํา 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับลูกเสือว่า (2551 : 2) 

“กิจกรรมลูกเสือมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับประเทศจนกระทั่งระดับ
สากล เน่ืองดว้ยลักษณะของกิจกรรมลูกเสือให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการกิจกรรม
ท่ีมุ่งสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์ 
รู้จักกาลเทศะ ความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งตน ความรักหมู่คณะและความรักชาติบ้านเมือง เหล่าน้ีคือ
คุณสมบัติของคนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพ่ือให้เป็นทรัพยากรของมนุษย์อันเป็นรากฐานสําคัญที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศในทุกสาขา ดังปรากฏว่านานาอารยประเทศต่างให้การยอมรับ
กิจกรรมลูกเสือ ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่ฝึกอบรมเยาวชนให้สามารถมีพัฒนาการทั้งในด้านลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นํา การยึดมั่นในคุณธรรม ความดีกิจกรรมลูกเสือจึงมีความสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนของชาติ” กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่ามีส่วนช่วยในการ
อบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นคนดีได้ โดยจะเห็นได้จากจํานวนชาติสมาชิกลูกเสือ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 150 
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ประเทศ (ปกครอง  สุปัญญา.  2551 : 1) กิจการลูกเสือในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย โดยตั้งกอง
ลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และมีการดําเนินกิจกรรมลูกเสือจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมลูกเสือมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สอนให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข สอนให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบําเพ็ญตน ช่วยเหลือ
ผู้อื่นตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ได้
กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การลูกเสือมุ่งพัฒนาลุกเสือทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข ความมั่นคง
ของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 - 2532. 2528 : 15) 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กํากับดูแลทั้งในการกําหนดนโยบาย และการส่งเสริมการดําเนินงานได้
กําหนดจุดเน้นโดยให้ความสําคัญต่อการนํานโยบายด้านสังคมของรัฐบาลด้านการศึกษาท่ียึดคุณธรรม นํา
ความรู้ โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักใน
คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย มุ่งพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนําคุณธรรมเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันในระดับพ้ืนที่
การศึกษาพบว่า  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้สนับสนุน
รูปแบบกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดย
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําฐานข้อมูลเก่ียวกับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา และเน้นการส่งเสริม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 3) 

การดําเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
50 เขต สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร  ได้มี
นโยบายการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีทักษะการดําเนินชีวิตและ
สามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ (ลูกเสือการศึกษานอก
โรงเรียน) และได้กําหนดให้ วิชา ลูกเสือ กศน.1 มีการลงทะเบียนเรียนวิชา ลูกเสือ กศน.1  ครั้งแรกใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พบว่า การจัดการเรียนการสอน 
วิชา ลูกเสือ กศน.1 ไม่เป็นที่น่าพอใจ การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ มีปัญหาอุปสรรคมากมายหลายด้าน เช่น ปัญหาการไม่ชอบเรียนกิจกรรมลูกเสือ ปัญหา
ด้านการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร และที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ 
กศน.1 ไม่มีการแบบหรือเครื่องมือสําหรับการนิเทศที่เฉพาะเจาะจง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็
ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1 ที่ผ่านมา มักจะเป็นไปในลักษณะ
ของการเพ่ิมพูนปัญญาให้แก่ครูผู้จัดการเรียนการสอน เพราะการนิเทศการเรียนการสอน มักจะเป็นไปใน
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ลักษณะการประเมินการสอน ทําให้ครูขาดความมั่นใจ หวาดกลัว ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะครูคิด
ว่าการนิเทศการเรียนการสอนเป็นการจับผิดมากกว่าเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาการเรียนการสอน การ
นิเทศภายในขาดความต่อเนื่อง ปัญหาด้านบุคลากรการนิเทศ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
การนิเทศ ผู้บริหารไม่ให้ความสนใจในงานวิชาการ และไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศ ครูไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติทางลบต่อการนิเทศ ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูที่มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ 
และได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้รับผิดชอบการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ 
กศน.1 ของสถานศึกษา แต่การนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 ในปัจจุบันยังขาดเครื่องมือ
การนิเทศท่ีเป็นมาตรฐานกลาง ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ และแบบนิเทศการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน 
(กศน.) ทั่วไป วิชา ลูกเสือ กศน.1 จึงยังไม่มีแบบมาตรฐานการนิเทศที่เป็นรูปธรรม ท่ีเป็นมาตรฐานกลาง 
และเฉพาะด้าน ทําให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ  
กศน.1 ซึ่งมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 ใน
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม และสอดรับต่อบริบทและความต้องการปฏิบัติงานในสภาพจริงของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทั้ง 50 เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือนําไปสู่มาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1  
2.  เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 
 

 
วิธกีารวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ดงัต่อไปน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการศึกษา คือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง 
และครูที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนิเทศ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
50 เขต สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เขตละ 
5 คน มีจํานวนประชากร โดยรวม 250 คน และใช้วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาก
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ จาก
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 15 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 10 เขต สังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เขตละ 3 คน เป็นครู
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ท่ีมีคุณวุฒิทางการลูกเสือและครูที่ไดร้ับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีในการนิเทศ ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นจํานวน 30 คน 
 
ตารางที่ 1  จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.
ตําบล/แขวง และครูได้รับ มอบหมายให้ทําหน้าที่ในการนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขต  สังกัดสํ านักงานส่ งเส ริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร 

ท่ี 
 

สถานศึกษา 
(กศน.เขต) 

ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

(คน) 

ข้าราชการ/หัวหน้า กศน.ตาํบล/แขวง 
/ครูท่ีได้รับมอบหมายให้นิเทศ  

(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน) 

 
หมายเหตุ 

1 คลองเตย 1 4 -  
2 คลองสาน 1 4 -  
3 คลองสามวา 1 4 -  
4 คันนายาว 1 4 -  
5 จตุจักร 1 4 -  
6 จอมทอง 1 4 -  
7 ดอนเมือง 1 4 -  
8 ดินแดง 1 4 -  
9 ดุสิต 1 4 -  
10 ตล่ิงชัน 1 4 -  
11 ทวีวัฒนา 1 4 -  
12 ทุ่งคร ุ 1 4 3  
13 ธนบุรี 1 4 3  
14 บางกอกน้อย 1 4 3  
15 บางกอกใหญ่ 1 4 -  
16 บางกะปิ 1 4 -  
17 บางขุนเทียน 1 4 3  
18 บางเขน 1 4 -  
19 บางคอแหลม 1 4 -  
20 บางแค 1 4 3  
21 บางซื่อ 1 4 -  
22 บางนา 1 4 -  
23 บางบอน 1 4 3  
24 บางพลัด 1 4 3  
25 บางรัก 1 4 -  
26 บึงกุ่ม 1 4 -  
27 ปทุมวัน 1 4 -  
28 ประเวศ 1 4 -  
29 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 4 -  
30 พญาไท 1 4 -  
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ท่ีมา : สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร  
(สํานักงาน กศน.กทม.) 

  
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 

งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามการพัฒนามาตรฐานการนิเทศ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 
5 ท่าน  พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ ยงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) และภาษาที่ใช้ในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence ; IOC) นําผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ในแต่ละข้อคําถามมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป มาปรับปรุงแก้ไขจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์  

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง และครูที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนิเทศ จากศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 10 เขต สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

ท่ี 
 

สถานศึกษา 
(กศน.เขต) 

ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

(คน) 

ข้าราชการ/หัวหน้า กศน.ตาํบล/แขวง 
/ครูท่ีได้รับมอบหมายให้นิเทศ  

(คน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน) 

 
หมายเหตุ 

31 พระโขนง 1 4 -  
32 พระนคร 1 4 -  
33 ภาษีเจริญ 1 4 3  
34 มีนบุรี 1 4 -  
35 ยานนาวา 1 4 -  
36 ราชเทวี 1 4 -  
37 ราษฎร์บูรณะ 1 4 3  
38 ลาดกระบัง 1 4 -  
39 ลาดพร้าว 1 4 -  
40 วังทองหลาง 1 4 -  
41 วัฒนา 1 4 -  
42 สวนหลวง 1 4 -  
43 สะพานสูง 1 4 -  
44 สัมพันธวงศ์ 1 4 -  
45 สาทร 1 4 -  
46 สายไหม 1 4 -  
47 หนองแขม 1 4 3  
48 หนองจอก 1 4 -  
49 หลักส่ี 1 4 -  
50 ห้วยขวาง 1 4 -  

รวมท้ังส้ิน 50 คน 200 คน 30 คน  
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การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน จากน้ันนํามาตรวจให้คะแนนแล้ววิเคราะห์ค่า
ความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1” ซึ่งมีการ
ดําเนินการเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย
ถึงถึงผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต ในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร 

2. นําหนังสือพร้อมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต 50 เขต ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร 

3. ทําการแนะนํา ชี้แจงรายละเอียด และแจกแจงวิธีตอบแบบสอบถามให้แก่ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยเขต 50 เขต ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร 

4. ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต ในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามและทําการจัดเก็บแบบสอบถามคืน
จํานวน 227 ฉบับ และนําไปวิเคราะห์ข้อมูล 

5. การสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
    5.1 ส่งประเด็นการสนทนาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไป
ให้ผูอ้ํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.ตําบล/แขวง  ครูท่ีได้รับมอบหมายให้นิเทศ 
และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ทั้ง 15 ท่านก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ 
               5.2 ประสานเป็นการภายในกับผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.
ตําบล/แขวง  ครูที่ไดร้ับมอบหมายให้นิเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ เพ่ือนดัหมาย วัน เวลา ใน
การจัดสนทนากลุ่มต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ

กลับคืนจํานวน  226 ฉบับ  
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบครบทุกข้อ แล้วนําไปประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป จากน้ันทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังตอ่ไปน้ี 
1. วิเคราะห์การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสอื กศน. 1 ในด้านการ

นิเทศ ด้านหลกัสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน โดยใชค้่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์และรวบรวมขอ้เสนอแนะการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา 
ลูกเสอื กศน. 1 ของ 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู  หัวหน้าครู กศน.ตําบล/แขวง และครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ  
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวชิา ลูกเสือ กศน. 1 
ปรากฏผลดังน้ี 
 1. การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1 พบว่าผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการครู  หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง และอื่นๆ (ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ท่ีทาํ
หน้าที่การนิเทศการเรียนการสอนวชิา ลูกเสือ กศน.1 มีการปฏิบัติงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X  = 
4.27)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด และมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ด้านคุณลกัษณะของครผูู้สอน  (X  = 4.51)  ด้านการเรียนการสอน (X  = 4.22)  ด้านหลักสูตร (X  
= 4.19)  และค่าเฉล่ียต่ําสุด คือ ด้านการนิเทศ (X  = 4.18) แสดงผลตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลกูเสือ 
กศน.1 โดยรวมและรายด้าน 
 

ที่ มาตรฐานการนิเทศ 
N = 227 ระดับความ

คิดเหน็ X  S.D. 
1 ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน 4.51 0.53 มากที่สดุ 
2 ด้านการเรียนการสอน 4.22 0.47 มาก 
3 ด้านหลักสูตร 4.19 0.52 มาก 
4 ด้านการนิเทศ 4.18 0.43 มาก 

รวม 4.27 0.41 มาก 
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 จากตารางที่ 2 แสดงว่าการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1. ผล
จากการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสอื กศน.1 ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมไม่แตกตา่ง
กัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดับจากมากทีสุ่ดไปหานอ้ย ดังน้ี 
1) ด้านคุณลักษณะของครูผูส้อน 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านหลักสูตร และ 4) ดา้นการนิเทศ 

การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1 ให้ความสําคัญกับด้าน
คุณลักษณะของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X  = 4.51)  รองลงมาคือด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 
(X  = 4.22)  ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X  = 4.19) และด้านการนิเทศ มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ (X  = 4.18) 
ตามลําดับ  

ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน พบว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู  หัวหน้า กศน.
ตําบล/แขวง อื่นๆ (ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทําหน้าท่ีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา 
ลูกเสือ กศน.1 มีการปฏิบัติการนิเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายเร่ือง พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกเรื่อง เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี คุณธรรม จริยธรรม (X  = 4.54)  มนุษยสัมพันธ์ (
X  = 4.53)  และบุคลิกภาพ  (X  = 4.45) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจ “ครูในฝัน” ของสวนดุสิตโพล 
(1) ที่พบว่า คุณลักษณะครูที่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช.ต้องการ ได้แก่ การเอาใจใส่และ
เข้าใจนักเรียน พูดจาดี สอนสนุกและเข้าใจง่าย มีความรู้กว้าง สามารถให้คําปรึกษาในปัญหาต่างๆได้ และ
มีบุคลิกภาพดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่พบว่า ครูที่ดีในทรรศนะของนิสิต
นักศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีเทคนิคการสอนให้นักศึกษาอยากเรียน รับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา สามารถให้คําปรึกษาได้ทุกเร่ือง มีการพัฒนาการสอนอยู่เสมอ ใช้ภาษา/คําพูดในการสอนท่ี
เข้าใจง่าย รักการสอน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ (4)-(11) 

ด้านการเรียนการสอน พบว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู  หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง 
อื่นๆ (ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทําหน้าที่การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 มี
การปฏิบัติการนิเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การวัดผลประเมินผล (X  = 4.27) สื่อการเรียนการสอน (X  = 4.20) 
และการจัดการเรียนการสอน (X  = 4.20) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กรมวิชาการ : 2533 หน้า 33) ได้
ให้ความหมายของส่ือการเรียนว่า วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆที่เป็นประเภทถาวร และส้ินเปลือง ที่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียน เพ่ือช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอนุชิต  พันธ์ศิลป์ (2554) เร่ือง การบริหารงานลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี กล่าวว่า ทรัพยากรเป็นสิ่งจําเป็นและ
สําคัญมากในการบริหารงานลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือจะประสบความสําเร็จต้องข้ึนอยู่กับความ
พร้อมของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ สื่อต่างๆ เมื่อผู้บริหารเห็นความสําคัญจึง
จัดสรรทรัพยากรให้อย่างปานกลาง จึงทําให้ระดับบริหารงานของลูกเสืออยู่ในระดับปานกลาง   

ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู  หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง อื่นๆ 
(ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทําหน้าที่การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 มีการ
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ปฏิบัติการนิเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายเร่ือง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชวิีตประจําวันได้ (X  = 4.22)  หลักสูตร
มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการในปัจจุบัน (X  = 4.21) โครงสร้างหลักสูตรมีความชัดเจน 
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (X  = 4.20)  และจัดทําแผนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1 ท่ีมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (X  = 
4.20) สอดคล้องกับงานวิจัยของทิศากร  กลิ่นบุบผา (2553 : 103) แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ ด้านผู้สอน ด้านหลักสูตร และเน้ือหา ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์และส่ือการสอน และด้านการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีแนวทางเพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ คือ ผู้สอนควรได้รับการอบรมในวิชาเฉพาะด้าน
และเปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมแก่ลูกเสือ เน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมและเพียงพอในการจัดกิจกรรม และควรจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง   

ด้านการนิเทศ พบว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู  หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง อื่นๆ 
(ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทําหน้าที่การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 มีการ
ปฏิบัติการนิเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี กระบวนการวางแผนการนิเทศ (X  = 4.21) การประเมินผลการนิเทศ 
(X  = 4.18) และกระบวนการนิเทศ (X  = 4.16)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรา  เล่าเรียนดี (2550 : 5) 
และปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  (2548 : 28) ว่าการนิเทศการสอนนับว่าเป็นงานสําคัญช่วยในการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน เพ่ือนํามาสู่การพัฒนาคุณภาพอันเป็น
เป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน ยืนยง  (2553 : 390) 
พบว่า 1. รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู เขต
การศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพ่ือส่งเสริม
สมรรถภาพการวิจัยในชั้น เรียนมีชื่อ ว่า ซีไอพีอี (CIPE MODEL) ประกอบด้วย หลักการมุ่ งเน้น
กระบวนการนิเทศที่เป็นระบบสัมพันธ์กัน และคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่ 41 และนานาชาติคร้ังที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

512 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มลู การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1 
ปรากฏผลดังน้ี 

1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ขยัน อดทน  ซื่อสัตย์ ครูผู้สอนมีความพร้อมในด้าน
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และมีคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาควรได้นําความรู้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน นักศึกษา กศน. มีคุณธรรม จริยธรรม ควรวางแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีวินัยในการแต่งกาย กริยา มารยาท มีคุณธรรม มีการอบรมการ
แต่งกายของลกูเสือให้ถูกต้อง ครูเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  

2. ด้านการเรียนการสอน พบว่า การฝึกให้ใช้กระบวนการคิดและแสดงความคิดเห็น สื่อไม่
ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน การยกตัวอย่างต้องอยู่ในชีวิตประจําวันที่สามารถนําไปประยุกต์ได้ มอีุปกรณ์ มีสื่อ
การสอนที่เหมาะสมกับวิชา มีความดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ควรให้นักศึกษาและครูได้ทํากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง บูรณการการเรียนการสอนท่ีมีในเนื้อหา ให้ครูทุกคนทําแผนการสอน
ท่ียืดหยุ่นได้ ตลอดเวลา ฝึกปฏิบัติได้จริง เน้นการปฏิบัติมากกว่าวิชาการ การเรียนการสอนตรงตาม
วัตถุประสงค์ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เพ่ือฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการคิดแบบใหม่ๆ 
 3. ด้านหลักสูตร พบว่า เน้ือหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ จัดให้มีเน้ือหาวิชาเก่ียวกับลูกเสือที่จําเป็นต้องทราบและให้มีกิจกรรมด้าน
นันทนาการเพ่ือให้กิจกรรมน่าสนใจ หลักสูตรควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีการ
จัดกิจกรรมตามขบวนการลูกเสือ เป็นหลักสูตรท่ีดีมาก สร้างพลเมืองให้มีวินัย ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตาม
สภาพบริบทของผู้เรียนตามความเหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และทักษะการดําเนินชีวิต 
ปรับปรุงเน้ือหาให้ ตรงกับบริบทของชุมชน และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักศึกษาใน กทม. 

4. ด้านการนิเทศ พบว่าควรมีข้ันตอนการนิเทศอย่างเป็นข้ันตอน มีกระบวนการ การวางแผนการ
นิเทศที่ชัดเจน  ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศควรมีการนิเทศจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง นิเทศครบทุกด้าน ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการนิเทศและให้ชุมชนกับคณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการนิเทศ 
 5. อื่นๆ ควรมีการเน้นให้ผู้เรียนนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเป็น
ประชาธิปไตยมากข้ึน การปฏิบัติงานต่างๆ ยังขาดงบประมาณและสื่อที่ทันสมัยที่จะนํามาประยุกต์กับการ
เรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
จากการวิจัย พบว่า การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสอื กศน. 1 
1. เพ่ือเป็นมาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลกูเสือ กศน. 1  
2. เพ่ือเป็นการรวบรวมผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ 

กศน. 1 ตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาผลการนํามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 ไปใช้   
2. ศึกษาขอ้เสนอแนะที่ได้จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน วชิา ลกูเสือ กศน.1 มาสรุป

เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานและนําไปสู่การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการนิเทศ วิชา ลูกเสือ 
กศน.1 

3. ศึกษารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาลกูเสือ กศน.1 และสภาพปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ กศน.1 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  วัฒน
วงศ์ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ  คงเจริญ  อาจารย์ ดร.กัมปนาท  
บริบูรณ์  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนทําให้ผู้วิจัยได้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถนําไปใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนตลอดการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าที่ท่านอาจารย์
ทุกท่านได้มอบให้ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านในการตรวจสอบเครื่องมือและคําแนะนําในการสร้าง
เครื่องมือที่ดีสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

ขอกราบของพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแบบการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ 
กศน.1 รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาทุกท่าน นางสาวสถิดาพร คําสด และครอบครัว นางสาว
ปฐมา  ศรีนา และครู กศน.ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลสําคัญในการวิจัยและตอบ
แบบสอบถามและเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวเอกนิล นายณัฐวุฒิ กิจนพเกียรติ และคนสําคัญ
ทุกท่านท่ีคอยให้กําลังใจ และอยู่เคียงข้างเสมอมา ตลอดจนเพ่ือนๆที่ร่วมศึกษาในสาขาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาท่ีได้ร่วมให้กําลังใจ สนับสนุน และคอยช่วยเหลือด้วยความรักและปรารถนาดีจนทํา
ให้งานวิจัยลุล่วง และปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงด้วยดีและด้วยความภาคภูมิใจ 
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คุณงามความดีของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา อาจารย์ และผู้ที่คอยให้
กําลังใจทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ อบรม เสนอแนะ สั่งสอนจนประสบความสําเร็จในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ของเจ้าหน้าที่ และครู สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ และครู (กศน.) จํานวน 274 แห่ง เครื่องมือที่ใช้คือ 1.แบบประเมินความ
ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.67-1.00 จากการประเมินโดย
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน 2. แบบสํารวจความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ 
และครู (กศน.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.9 และ 38.1 ระดับ
การศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88.6 สูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
9.7 ตามลําดับ ความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พบว่า ความต้องการด้านเนื้อหา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System :  GIS ) มีค่าเฉลี่ย 4.12  S.D. 
0.68 มีความต้องการอยู่ในระดับมาก จุดมุ่งหมายในการเรียนเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 
4.44  S.D. 0.52 อยู่ในระดับมาก การประยุกต์ใช้ในการทํางาน พบว่า การสํารวจและเก็บพิกัดด้วย 
GPS มีค่าเฉี่ย 4.37 S.D. 0.48 อยู่ในระดับมาก วิธีการเรียนรู้ พบว่า วิธีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 
4.38 S.D. 0.48อยู่ในระดับมาก สื่อที่ใช้ในการเรียนพบว่า สื่อวีดีทัศน์ในระบบออนไลน์ กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการมีค่าเฉลี่ย 4.25 S.D. 0.68 อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมความต้องการ
เรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้าที่และครู (กศน.) มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
คําสําคญั : ความต้องการเรียนรู้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
              การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) 
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ABSTRACT 
This research aim is study to need on geo-informatics technology learning of 

teachers and officers of Office of the non-formal and informal education (nfe).  An 
example is the group of officers and teachers (nfe), number of 274 places. Tools are 
1) the learning needs geo-informatics technology, that has a value equal to the 
accuracy 0.67 - 1.00 from assessment by a specialist number 3 people. 2) a survey to 
learn the technology of geo-informatics of officers and teachers (nfe). Analyze data 
using the average, percentage, and standard deviation. The study found that the 
respondents are female rather than male. There is 61.9 and 38.1 percent level, the 
study found that Bachelor's degree 88.6 percent, and higher Bachelor's degree 9.7 
percent. Demand for geo-informatics technology learning found that demand for 
Geographic Information System (GIS) content has an average 4.12 + 0.68 level that 
requirement is high. The aim of study is to increase knowledge and understanding, 
has an average 4.44 + 0.52 level so high. Application to work found that the surveys 
and collect valuable GPS coordinates with an average 4.37 + 0.48 level so high. How 
to learn, found that as a learning group with an average 4.38 + 0.48 high level. The 
media used in the study found that online video media. Group of need respondents 
has an average 4.25 + 0.68 level so high. Overall demand learns geo-informatics 
technology of officers and teachers (nfe). There is a demand for high level. 

 
Keywords : need to learn , geo-informatics , office of the non-formal and informal 

education (nfe) 
 

บทนํา 
ในยุคการศึกษาที่ไร้พรมแดนน้ี มีเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาใช้

ประโยชน์ในแวดวงการศึกษาที่เป็นปัจจัยสําคัญก่อให้เกิดกระแสความรู้ในระบบโลกาภิวัฒน์  องค์กร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีการปรับตัวตามกระแส มีความสนใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สําหรับงานทางด้านการจัดการศึกษาถือเป็นประตูบานใหญ่ของ
ความรู้ที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ดังน้ันระบบอินเตอร์เน็ตจึงป็นระบบบริการความรู้ขององค์ความรู้
ต่างๆ  ทุกสาขา  ทุกองค์กร  หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่สามารถส่งผ่านความรู้ ต่างๆ ไปได้อย่าง
รวดเร็ว  ประหยัดเวลาในการดําเนินการและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เป็น 
วงกว้างไปทั้งโลก ในกระบวนการบริหารการศึกษาจึงได้มีการนําสารสนเทศองค์ความรู้ต่างๆ ไปบรรจุ
ไว้ในเว็บไซต์ โดยในระยะแรกได้ใช้ในงานการประชาสัมพันธ์ ต่อมามีการนําข้อมูลด้านระบบ 
สารบรรณและระบบอํานวยการมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการทํางานโดยเน้นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานเป็นอย่างมาก น้ันคือการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information 
System : GIS)  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโดยนํามาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน
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ติดตามตรวจสอบกํากับผลการทํางาน  ช่วยในการวางแผนกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์การทํางาน 
ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

ในการดําเนินการทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการนํามาใช้ในการบริหาร
การศึกษาโดยเฉพาะงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความแตกต่างกันอยู่กระจายไปท่ัวพ้ืนที่ ดังน้ันข้อมูลสารสนเทศจึงเป็นส่วนสําคัญต่อการ
บริหาร หากมีการจัดการรับข้อมูลเข้า  การจัดการข้อมูล  แสดงผล  และวิเคราะห์ข้อมูล  ครูและ
ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการจัดการศึกษาได้ตรงจุด  ซึ่งสามารถปรับแต่งข้อมูลให้มี
มาตรฐานทันสมัยอยู่ตลอดเวลาได้ง่าย  สําหรับประโยชน์ของผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลเชิงบรรยาย  โดยจะรับทราบข้อมูล
รายละเอียดของนักศึกษา  เช่น  การนําข้อมูลเข้าระบบเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน  สามารถทราบถึงข้อมูลที่
ตกหล่นไม่สมบูรณ์  มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล  เพ่ือการตัดสินใจได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างแม่นยํา  มีความรวดเร็วประหยัด  การไปนิเทศก์จะรู้ถึงจุดอ่อน  จุดแข็ง  พ้ืนที่ใดเข้าไปจะ
ได้ประโยชน์ นํามาซึ่งการตัดสินใจวางแผนในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ  ไปได้อย่างรัดกุม 
[1] กัญจนโชติ สหพัฒนสมบัติ.  2556.  โลกสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา.  สืบค้นจาก
https://www.gotoknow.org/posts/127559  สอดคล้ อ งกั บ รุ่ ง  แ ก้ วแ ด ง  ที่ ก ล่ า ว ใน ก าร
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและศึกษานิเทศก์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ว่าหาก กศน.มีระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ก็สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมท้ังเรื่องการออกเอกสารต่างๆ 
อาทิ การลงทะเบียน การออกหลักฐานการ เก็บประวัติข้อมูล หากทําได้ก็ช่วยแก้ปัญหาการปลอม 
วุฒิการศึกษา กศน.ด้วย นอกจากน้ี ยังฝากให้ กศน.ช่วยสํารวจจํานวนประชากร โดยใช้ตัวเลข 13 
หลัก เพ่ือมาดูค่าเฉลี่ยของแต่ละอําเภอว่าการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าใด พร้อมกันน้ีก็ให้ใช้ฐานข้อมูล
ของ GIS ด้วย ซึ่งจะทําให้ทราบว่าวันน้ี แต่ละคนการศึกษาอยู่ในระดับใด และต้องการศึกษาในระดับ
ใด รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ของกศน.กับท้องถ่ิน ต้องทําให้ชัดเจนว่างานที่จะทําร่วมกับท้องถิ่นมี
อะไรบ้าง และทําได้มากน้อยแค่ไหน [2]  จันทิพย์ เครือจันทร์. 31 พ.ค. 2548. ข่าวการศึกษา. 
สยามรัฐ ฉ .19027.  สืบค้นจาก http://www.sl.ac.th  ดังน้ัน การศึกษาความต้องการเรียนรู้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้าที่และครู (กศน.) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทราบความ
ต้องการที่แท้จริงเพ่ือนําไปสู่การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับเจ้าหน้าที่และครู (กศน.) ใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาที่ตรงประเด็น และสามารถดําเนินงานเชิงพ้ืนที่ของ 
(กศน.) ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเชิงคุณภาพของสํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของเจ้าหน้าที่และครู สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีทําการศึกษาคือเจ้าหน้าที่และครูของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอ ทั่วประเทศ จํานวน 927 แห่ง กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยใช้ตารางสําเร็ข
ด้วยของเครจซี่และมอร์แกน ที่ค่าความเช่ือมั่นระดับ 0.5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 274 แห่ง 

 
ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันการดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัยหนังสือ ตํารา 

บทความและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และสังเคราะห์
เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและนําไปใช้ในการสร้างแบบสํารวจความต้องการเรียนรู้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ผู้เช่ียวชาญประเมินในขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 2 การประเมินแบบสอบถามความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจาก
ผู้เช่ียวชาญ เพ่ือประเมินความหมาะสมของข้อคําถามในประเด็นที่เก่ียวกับความต้องการในด้าน
เน้ือหา และเป้าหมายในการเรียนรู้ จากการประเมินแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน โดย
พิจารณาจากผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 1 ท่าน 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ จํานวน 1 ท่าน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม มีค่า 0.67-1.00 โดยทุกข้อ
คําถามมีความสอดคล้องกัน 

ขั้นที่ 3 ดําเนินการส่งแบบสํารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่และครูของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้วยไปรษณีย์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทําการสุ่ม
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จํานวน 274 แห่ง เพ่ือนํามาสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่และครูของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

 
      ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 61.9 และ 38.1 ตามลําดับ และระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 88.6 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.7 ความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสามารถจําแนกในแต่ละด้านได้ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรายด้าน 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรายด้าน การ
วิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในภาพรวมพบว่าความต้องการด้านจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ (x̄ = 4.32, S.D. 0.38) อันดับสองคือ ด้านวิธีการเรียนรู้ คือ (x̄  = 
4.31, S.D. 0.36) อันดับสาม คือ สื่อการเรียนรู้ (x̄  = 4.20, S.D. 0.45) และอันดับสี่คือ ด้านเนื้อหา 
(x ̄  = 4.09, S.D. 0.55) ตามลําดับและ การวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
รายข้อ ได้ดังน้ี 

1. ความต้องการด้านเนื้อหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ด้านเนื้อหาในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (M= 4.09, S.D. 0.55) โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเน้ือหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  
(x̄ = 4.12, S.D. 0.68) อันดับสองคือ การกําหนดพิกัดพ้ืนโลก (Golbal Positioning System : GPS) 
 (x̄ = 4.08, S.D. 0.66) และอันดับสามคือ การสํารวจจากระยะไกล (Remote Syetem : RS) 
( x̄ = 4.08, S.D. 0.63) ตามลําดับ  

2. ความต้องการด้านจุดมุ่งหมายในการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านจุดมุ่งหมายในการเรียนในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.32, S.D. 0.38) ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ (x̄ = 4.44, S.D. 0.52) อันดับ
สอง คือ เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางาน (x̄ = 4.36, S.D. 0.53) และอันดับสาม คือ เพ่ือพัฒนางานที่
รับผิดชอบ (x̄ = 4.25, S.D. 0.57) ตามลําดับ 

3. ความต้องการด้านวิธีการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ด้านวิธีการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.31, S.D.0.36) ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม (x̄ = 4.38, S.D. 0.48) อันดับสอง คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 (x̄ = 4.29, S.D. 0.59) และอันดับสาม คือ การเรียนรู้ เป็นรายบุคคล (x̄ = 4.27, S.D. 0.53) 
ตามลําดับ  

4. ความต้องการด้านสื่อการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ด้านสื่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20, S.D.0.45) ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ เรียนรู้จากส่ือวีดีทัศน์ในระบบออนไลน์ (x̄ = 4.25, S.D. 0.64) อันดับสอง คือ เรียนรู้จากเว็บไซต์
และเรียนรู้จากคู่มือและสื่อวีดีทัศน์ (x̄ = 4.22, S.D. 0.62) อันดับสาม คือ เรียนรู้จากคู่มือ (x̄ = 4.20, 
S.D. 0.67) อันดับสี่ คือ เรียนรู้จากวีดีทัศน์ (M= 4.18, S.D. 0.63)และอันดับห้า คือ เรียนรู้จาก Blog 
(x̄ = 4.13, S.D. 0.68) ตามลําดับ 

ความต้องการรายด้าน ค่าเฉลี่ย  S.D. ระดับความตอ้งการ 
1.ด้านเน้ือหา 4.09  0.55 มาก 
2.ด้านจุดมุ่งหมายในการเรียน 4.32  0.38 มาก 
3.ด้านวิธีการเรียนรู้ 4.31  0.36 มาก 
4.ด้านสื่อการเรียนรู้ 4.20  0.45 มาก 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า เจ้าหน้าที่และครู (กศน.) มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศอยู่ในระดับความต้องการมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [3] งามตา เรืองพลัง
ชุมพร (2545) ได้ศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานสายบริษัททั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีกัลป์ไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่าความต้องการการฝึกอบรมด้านความรู้ในภาพรวม
พนักงานมีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับความต้องการมาก และสอดคล้องกับ [4]ประภาศรี อ่ิม
วณิช (2539 : 232) ได้ทําการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ข้าราชการสังกัดงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการส่วนกลาง กลุ่มอายุตํ่ากว่า 35 ปี มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าข้าราชการที่มีอายุสูงกว่า ทั้งน้ีเพราะข้าราชการที่มีอายุน้อย อยู่ในวัยที่ยังมี
อุดมการณ์จึงมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากกว่า และสอดคล้องกับ [5]ศิริศศิเกษม สุโพธิภาค 
(2545:48-50) กล่าวว่า ความต้องการการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ 
ด้านเนื้อหาหลักสูตรเป็นแบบพ้ืนฐาน เน้ือหาหลักสูตรควรนําขึ้นบน Web เพ่ือนํามาศึกษาเอง ควรมี
คู่มือและแผ่น CD ต่างๆให้ยืม ซึ่งเป็นไปตาม ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ของ[6] โนลส์ (1979) ที่
กล่าวว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีหากตรงกับความต้องการและความสนใจ และ ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นํา
ตนเอง (Sele Directing) คือ ผู้ที่ต้องการเลือกการเรียนรู้ให้เหมาะกับตัวเอง โดยผู้เรียนมีความรู้สึกว่า
ตัวเองสามารถนําตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้ช้ีนํา อีกทั้งควรคํานึงถึง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา พ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่และสื่อ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่
ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ต้องขังเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการที่ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 208 
คน ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา จ านวน 55 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยน ามาหาค่า ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนก
ตามระดับการศึกษาโดยใช้ F–test   

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังอยู่ใน

ระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านสภาพแวดล้อม 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความคิดเห็นของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน  

3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการศึกษาไม่ส าเร็จ พบว่าสิ่ง
ที่เป็นปัญหามากที่สุด คือผู้เรียน ร้อยละ 94.2 รองลงมา คือปัญหาการเรียนการสอนร้อยละ 93.3 
และด้านครู ร้อยละ 89.9  

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ,  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  ผู้ต้องขัง 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To study Factors that effect the success 
of basic education program of the inmates in Samutprakarn Prison. 2 )  Compare the 
factors that effect the success of the three levels: Primary school, Secondary school 
and High school. 3)  To study the problems and barriers to management of the basic 
education to the inmates of Samutprakarn Prison. The samples used in the research 
are inmates of Samutprakarn Prison to study basic education first semester of academic 
2016, a total of 208 peoples consisted of Primary school 55 peoples, Secondary school 
68 peoples, and High school 85 peoples. The instrument was a questionnaire with a 
five-star rating scale of 60 questions by collect data manually. The statistics used for 
data analysis by the percentage, Average and Standard Deviation. Compare reviews by 
level Primary school, Secondary school, and High school of education, using the F-test. 
The research found that  

1. Factors that effect the success in Prison Environment. The overall level of 
the three side-by-side of Learners, Teaching and Learning, Prison Environment. Side by 
side with the most students, followed by Teaching and Learning, and with an average 
minimum of Prison Environment. 

2. Comparison factors that effect the success of the Primary school, Secondary 
school, and High school. The opinions of the inmates are not different. 

3. Barriers to inmates in Samutprakarn Prison learning to fail, find out what is 
the most problematic, the issues of learners 94.2 percent, the second problem is the 
teaching and learning 93.3 percent, Issues of teachers 89.9 percent.  
 
Keywords: Factors that Effects the success, Basic Education Program, Inmate  

 
บทน า 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,2553:7) สังคมไทยใน
ปัจจุบันก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ รอบด้าน ต่างล้วนเป็นปัญหาวิกฤตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กันมีรากฐานและที่มาของปัญหาร่วมกัน อิทธิพลและแรงกดดันจากการพัฒนาของโลกตะวันตกที่
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ท าให้สังคมไทยตกอยู่ภายใต้การถูกครอบง า เบียดเบียน และถูกท าลาย 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

524 

เน้นความส าเร็จเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติ โดยละเลยไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนา
คน สภาพการพัฒนาดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างผู้มีโอกาสกับผู้ด้อยโอกาส  
มาตรการหนึ่งในการกู้วิกฤตคือการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้ และมี
คุณสมบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี . 2545: 3) และพระราชบัญญัติ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา 10 ก าหนดไว้ว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเครือข่าย อาจด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเข้าถึงได้ตาม
ความเหมาะสม (พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551: 4) 

กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีตามค าพิพากษาของศาลแล้วยัง
มีภารกิจอีกประการหนึ่ง คือได้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเป็นหลักในการพัฒนา
แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีความรู้ ทักษะ มีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ (แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562: 2,40-41) 
โดยมอบหมายให้ส่วนส่งเสริมการศึกษา ส านักพัฒนาพฤตินิสัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาผู้ต้องขังใน เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้มีความ
พร้อมก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวไปสู่สังคมภายนอก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับ
ต่างๆ แก่ผู้ต้องขัง จะต้องมีในเรือนจ า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เรือนจ ากลางสมุทรปราการเป็นส่วนราชการสังกัด
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  มีหน้าที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังซึ่งกระท ากฎหมายอาญาตามค า
พิพากษาของศาล และยังมีหน้าที่แก้ไขปรับปรุงบุคลิกภาพพฤติกรรมของผู้ต้องขังตามวิธีการราชทัณฑ์
ต่างๆ และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และลดการกระท าผิดซ้ า จากการส ารวจข้อมูลจากฝ่ายทัณฑปฎิบัติ เรือนจ ากลางสมุทรปราการ
เกี่ยวกับผู้กระท าผิดกฎหมายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2549 มีจ านวนผู้ต้องขังประมาณ 
3,000 กว่าคน ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) เรือนจ ากลางสมุทรปราการมีผู้ต้องขังถึง 7,000 กว่าคน และจาก
การส ารวจข้อมูลประวัติผู้ต้องขังส่วนมากพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา หรือแค่อ่านออก
เขียนได้เป็นส่วนใหญ่ และไม่มีอาชีพที่มั่นคง ส่วนมากเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ฉะนั้นกลุ่มผู้ต้องขัง
เหล่านี้ควรได้รับโอกาสการช่วยเหลือและแก้ไขด้วยการให้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และเมื่อพ้นโทษออกไป
จะได้ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและด ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ปัจจุบันเรือนจ า
กลางสมุทรปราการได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังจ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานการศึกษา และ
หลักสูตรการอบรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น โดยความร่วมมือของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และ
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หลักสูตรปริญญาตรีของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจ ากัดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะ
สาขาวิชาที่ก าหนดให้เท่านั้น และได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-2562 มีสาระส าคัญ 
ตามแนวทางการด าเนินงานด้านจัดการศึกษา พัฒนาจิตใจ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
ผู้ต้องขัง พร้อมทั้งการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท าของผู้ต้องขังหลัง
พ้นโทษ อันจะส่งผลให้อัตราการกระท าผิดซ้ าลดลง ภาพลักษณ์และการยอมรับ “คนดีกลับสู่สังคม” 
ของกรมราชทัณฑ์ดีขึ้น (แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562: 2,40-41) ซึ่งเรือนจ า
กลางสมุทรปราการได้ด าเนินการตามนโยบายในด้านการจัดการศึกษาของกรมราชทัณฑ์ ผลจากการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องขัง
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเป็นจ านวนน้อย ผู้วิจัยพบว่า มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ เช่น สาเหตุจากตัวผู้ต้องขังเองมีสภาพจิตใจไม่พร้อมเรียน ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน ปัญหา
ด้านครอบครัว ด้านคดีความ ระยะเวลาที่ต้องโทษ การย้ายเรือนจ า และการพ้นโทษ เป็นปัญหาหลักที่
ส าคัญ ปัญหาประการต่อมา คือสภาพแวดล้อมภายในเรือนจ าไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน เช่น 
ไม่มีครูผู้สอนโดยตรง สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติซึ่งเป็นข้อจ ากัดด้าน
สถานที่ส าหรับผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ า (แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในเรือนจ า/
ทัณฑสถาน วันที่ 22 สิงหาคม 2559)  

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนที่เข้ารับการศึกษาและจบการศึกษาตามหลักสูตร ของ
ผู้ต้องขัง เรือนจ ากลางสมุทรปราการ ปี 2554-2558 ที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ที่ ระดับการศึกษา ปี พ.ศ.2554 
จ านวนผู้ต้องขัง 

ปี พ.ศ.2555 
จ านวนผู้ต้องขัง 

ปี พ.ศ.2556 
จ านวนผู้ต้องขัง 

ปี พ.ศ.2557 
จ านวนผู้ต้องขัง 

ปี พ.ศ.2558 
จ านวนผู้ต้องขัง 

เข้ารับ
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

เข้ารับ
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

เข้ารับ
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

เข้ารับ
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

เข้ารับ
การศึกษา 

จบ
การศึกษา 

1 ประถมศึกษา 287 21 59 16 84 9 271 116 325 4 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 306 26 171 23 302 37 524 155 450 9 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 382 28 215 40 252 28 605 172 667 19 
 รวม 975 75 445 79 638 74 1,400 443 1,442 53 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการว่ามีปัจจัยใดบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์
ในการก าหนดแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน  
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จและน าความรู้ไปใช้ภายหลัง
พ้นโทษได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  
 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่
ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากร คือ ผู้ต้องขังเรือนจ า

กลางสมุทรปราการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ระดับ ดังนี้  1) ระดับ
ประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 452 คน  ประกอบด้วย 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการที่ศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 3 ระดับ จ านวน 208 คน โดยมีขั้นตอนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ( Krejcie & Morgan) ที่จ านวนประชากร 452 
คน ระดับความเชื่อม่ัน 95%  ความคลาดเคลื่อน 3% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 208 คน   

2. ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั้น ตามสัดส่วนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 

ระดับชั้น ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ช้ันประถมศึกษา 120 55 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 147 68 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 185 85 

รวม 452 208 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเลือกตอบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าความตรงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1 และมคี่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.974 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยขอความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และสุ่มตัวอย่างโดยจับฉลาก และติดตามแบบสอบถามโดยการไปรับด้วยตนเอง 
ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมา 208 ชุด ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ในรูปค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังเรือนจ า

กลางสมุทรปราการ ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) 
และเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง 
ทั้ง 3 ระดับ โดยใช้การทดสอบ (F-test)  

3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการที่จะท าให้การศึกษาไม่ส าเร็จ วิเคราะห์ในรูปแจกแจง
ความถี่และร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง

เรือนจ ากลางสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 55 คน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 85 คน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยด้าน 
ทีมี่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านสภาพแวดล้อม 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความคิดเห็นของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกันดัง
แสดงผลในตาราง 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .114 2 .057 .224 .800 
ภายในกลุ่ม 52.161 205 .254   

รวม 52.275 207    
 

3.ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการศึกษาไม่ส าเร็จ พบว่า  
สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือผู้เรียน ร้อยละ 94.2 รองลงมาคือ ปัญหาการเรียนการสอนร้อยละ 93.3 
และด้านครู ร้อยละ 89.9  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 55 คน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 68 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 85 คน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ด้านสภาพแวดล้อม 

1.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความคิดเห็นของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

1.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการศึกษาไม่ส าเร็จ พบว่า
สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือผู้เรียน ร้อยละ 94.2 รองลงมาคือ ปัญหาการเรียนการสอนร้อยละ 93.3 
และด้านครู ร้อยละ 89.9  
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2. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 2.1 ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อพบว่า ผู้ต้องขังมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ ในด้านเจตคติต่อการเรียน พบว่า ผู้ต้องขังเชื่อว่าการเรียนจะท าให้เป็นคนมีความรู้  
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ต้องขังต้องการมีความรู้เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝน
อาชีพ หรือพัฒนาความรู้ จึงมีส่วนที่ส่งผลต่อความท าให้ส าเร็จการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลลิดา สาสาย ( 2550 : 65 ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอยู่ในระดับ
มาก มณี อุสสาร ( 2552 : 10 ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง เขต 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนของนักเรียนในด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกสัน วังโพธิ์ 
(2548 : 9) ได้ศึกษาปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ด้านนักเรียน เป็นปัจจัยที่มีผลมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ในระดับมาก  
 2.2 ด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  
ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน มีความเมตตาแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งมีส่วนส่งผลต่อส าเร็จในการศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ต้องขังและเป็นวัยผู้ใหญ่มีความต้องครูที่มีความรู้ ความสามารถใน
การช่วยชี้แนะการเรียนการสอนให้ได้ผลดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษา (2554 : 90) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัย
ด้านครู มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับมาก 
 2.3 ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่การศึกษาและภายเรือนจ า ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน สะอาด แสงสว่างเพียงพอ การถ่ายเทอากาศได้ดี และเรือนจ ามีการปรับแต่งพ้ืนที่
การศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลส าเร็จในการศึกษาในระดับมาก ซึ่งวิศนี  
ศิลตระกูล ( 2554 : 6-7 ) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน เนื่องจากในขณะที่เรียนอยู่นั้น หากสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่เอ้ืออ านวยในการเรียน เช่น เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิ สูง
เกินไป ฯลฯ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนได้ ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น การยอมรับ หรือ
การได้รับสนับสนุนจากชุมชน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

529 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 3.1 กรมราชทัณฑ์ควรหาแนวทางในการจัดสรรต าแหน่งครูวิชาชีพโดยตรง เพ่ือจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขังโดยเฉพาะ และเกิดประโยชน์กับ
ผู้ต้องขังมากที่สุด 
 3.2 กรมราชทัณฑ์ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูช่วยสอนไปอบรม
วิธีการสอนแบบต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขัง 
 3.3 กรมราชทัณฑ์ควรส่งเสริมการจัดระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพควบคู่ให้กับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ าอย่างจริงจัง เพ่ือผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมากระท าความผิดซ้ า  
 3.4 กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง ในด้านสื่อการเรียน
การสอน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับผู้เรียน 

3.5 กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างห้องสมุดในเรือนจ า เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการศึกษาได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ 
 3.6 กรมราชทัณฑ์ควรมีนโยบายส่งเสริมหรือสร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ต้องขังมีความสนใจใน
การเรียนเพ่ิมมากข้ึนและเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา 
 3.7 กรมราชทัณฑ์ควรพัฒนาเรือนจ าทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังที่ต้องการ
ศึกษา เพ่ือสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพส่วนตัวหรือเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษไปแล้ว
สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพ หรืออยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป 
 3.8 กรมราชทัณฑ์ควรร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างหลักสูตรการศึกษาส าหรับ
ผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการศึกษาสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการ
น าไปประกอบอาชีพ และมีการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์สากล เพ่ือผู้ต้องขัง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงภายหลังพ้นโทษไปแล้ว  
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.1 ควรศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
 4.2 ควรศึกษาความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรือนจ า ในกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารการศึกษานอกระบบ กลุ่มครู กลุ่มผู้ต้องขัง 
 4.3 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเรือนจ า  
ทุกแห่งเพ่ิม 
 4.4 ควรศึกษาหาแนวทางการจัดหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ควบคู่กับการศึกษาสายอาชีพ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชะลอ ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร. สมชนก ภู่อ าไพ 
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คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน กรุณาให้ค าเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน แก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ มาตลอด จนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ความกรุณาในการตรวจเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญ คณะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ 
ท่านผู้บัญชาการเรือนจ ากลางสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางสมุทรปราการ กศน.อ าเภอบางบ่อ 
ผู้ต้องขังทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนที่กรุณาให้ความร่วมมือในการเข้าเก็บข้อมูล ให้ข้อมูล ตอบ
แบบสอบถามและช่วยชี้แนะแนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาตลอด จนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ 
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองที่
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีการใช้สถานการณ์จําลองกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพฯ  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ31คน  
สําหรับเคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ 1.แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลอง  2.แบบสอบถาม
ความรู้  เจตคติ และการปฏิบัติ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test)  สรุปผลได้ดังน้ี 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองพบว่า หลังการเรียนมีคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  เจตคติ  และ
การปฏิบัติสูงข้ึน และพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้และเจตคติ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านการปฏิบัติ  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการใช้
สถานการณ์จําลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ  และพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านความรู้และเจตคติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการปฏิบัติ  ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คาํสําคญั: การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์  การใช้สถานการณ์จําลอง  มัธยมศึกษาตอนต้น  
 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were to 1 .study the effects of the instruction 

using the simulation method on the academic achievement in prevent an unwanted 
pregnancy teaching for the lower secondary education level students; 2.to compare 
the academic achievement in prevent an unwanted pregnancy teaching  between  
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the simulation teaching method and the conventional teaching method. The sample 
group was the lower secondary education level students in Bangkok province. The 
students were divided into 31 experimental group and control group of student. The 
research instruments were composed of learning activity plans using the simulation 
teaching method. The academic achievement tests were the knowledge, attitude 
and  practices on prevent an unwanted pregnancy . The obtained data were then 
analyzed in terms of percentages, means, standard deviation and t - test. 
 The research findings were as follows :1.The academic achievement in 
prevent an unwanted pregnancy teaching  with the simulation teaching method was 
scored higher than before learning. When comparing the academic achievement 
before and after were found singnificantly different at.05 level in the area of 
knowledge and attitudes. The statistics showed no singnificant differences at .05 level 
only in the area of practices.:2.The academic achievement in prevent an unwanted 
pregnancy teaching of students simulation method was scored  higher in the areas of 
knowledge ,attitudes and practices  than learning with the conventional method. 
When comparing the academic achievement were found singnificantly different at .05 
level in the area of knowledge and attitudes.  The statistics showed no singnificant 
differences at .05 level  only in the area of practices. 
 
Keywords: prevent an unwanted pregnancy,  simulation method ,                                                 
                         the lower secondary education level students 

 
บทนํา 

 ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์น้ัน  ส่งผล
กระทบต่อการเกิดปัญหาต่อประเทศไทยอย่างมากมาย เช่น ปัญหาการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นที่ส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ  และนําไปสู่ปัญหาทางด้านการศึกษาและปัญหาทางสังคมอ่ืนๆตามมา
อีกด้วย   จากข้อมูลสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ในปี พ .ศ .2558                   
ของสํานักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2558) พบว่านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 25.9 และเพศหญิงร้อยละ 18.2  ในส่วนสถิติของ
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปีมีจํานวนถึง 2,988 คน จากจํานวนหญิงอายุ10-14 ปีทั้งหมด
จํานวน 1,963,728 คน  นอกจากน้ียังพบได้ว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและ
เยาวชนอายุ 15- 24 ปี มีจํานวนถึง 127.08 ต่อ 100,000 ประชากร     
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น               
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนเร่ืองการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ผ่านรายวิชาสุขศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่
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กําหนดให้มีการสอนเรื่องเพศศึกษาในระดับโรงเรียน  ซึ่งวิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่ เก่ียวข้องกับ                 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้  มีเจตคติ และนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง   
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในปัจจุบันน้ัน  ควรมีรูปแบบที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน  มีการฝึกการวิเคราะห์  ฝึกการแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์หรือการเรียนรู้ที่ตรงตาม                 
สภาพจริง  เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะในด้านการจํา อันนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าต่อไปได้อย่างดี ดังที่ทิพย์สิริ กาญจนวาสี (2557) ที่กล่าวไว้ว่า
หลักการสอนเพศศึกษาควรสอนให้มีการฝึกปฏิบัติทักษะชีวิต การปฏิเสธและการต่อรอง                     
การควบคุมตน  และการมุ่งอนาคต  เพ่ือหยุดย้ังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  เพ่ือให้เห็นความสําคัญและ
ความตระหนักถึงผลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในส่วนของสุมาลี  สวยสะอาด (2555)                  
ยังได้กล่าวไว้อีกว่า การสอนเพศศึกษาครูจําเป็นต้องสร้างความรู้  แนวคิด ทัศนคติ  และความเช่ือที่
ถูกต้อง  เพ่ือไม่ให้เด็กมีการปฏิบัติหรือความประพฤติที่อาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อีกด้วย 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่คาดว่าจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในเนื้อหาเรื่อง  
การป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีคือ  การจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จําลอง  ซึ่งทิศนา แขมมณี (2551) ได้กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง                     
คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  โดยให้
ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท  ข้อมูล  และกติกาการเล่น  ที่สะท้อนความเป็นจริง  และมี
ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น  โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง  
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งการตัดสินใจน้ันจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง  นอกจากน้ีสุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2553) ก็ยังได้กล่าวไว้ว่า                 
การสอนแบบสถานการณ์จําลองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียน             
ได้ดีและสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้    

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการใช้สถานการณ์จําลองท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   ด้วยเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้  เจตคติ และการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 .เพ่ื อศึ กษาผลของการจั ดการเรียนการสอน ด้วยการใช้สถานการณ์ จํ าลอง                     
ที่ ส่ งผ ล ต่ อ ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิท างก าร เรี ย น เรื่ อ งก า ร ป้ อ งกั น ก าร ต้ั งค ร ร ภ์ ที่ ไม่ พึ งป ระส งค์ 
  2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ระหว่างกลุ่มที่ เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สถานการณ์ จําลองและกลุ่ม                     
ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบปกติ 
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วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research) ที่มี
รูปแบบการวิจัยเป็น  Pretest – Posttest  Control  Group  Design   ประกอบด้วยกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ ใช้การเก็บข้อมูลก่อนและหลังการ
ทดลองทั้งสองกลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ีเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน 2 ห้องเรียน  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ซึ่ งผู้ วิจัยได้แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม  คือกลุ่มทดลอง                     
จํานวน 31 คน  และกลุ่มควบคุม จํานวน 31 คน โดยใช้วิธีการจับสลาก 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น    
   1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปกติ 

ตัวแปรตาม     
                     1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

       1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จําลอง         
จํานวนรูปแบบละ 4 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง ประกอบด้วย แผนท่ี 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับการ
คุมกําเนิด  แผนที่ 2 เรื่องวิธีการคุมกําเนิดด้วยรูปแบบต่างๆ แผนที่ 3 เรื่องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์
เสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  และแผนที่ 4 เรื่องผลกระทบจากการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์   
โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จําลอง  ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ตามที่สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา(2553) กล่าวไว้ 6 ขั้นตอนดังน้ี 1.ขั้นเตรียมการ                 
2.ขั้นนําเสนอสถานการณ์จําลองและแนวทางการปฏิบัติ  3.ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้ เรียน                     
4.ขั้นแสดง  5.ขั้นอภิปราย  และ6.ขั้นประเมินผล  ซึ่งได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง  ความเหมาะสม  
ความครอบคลุมเน้ือหาของแผนการจัดการเรียนรู้   โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหาค่าดัชนี                    
ความสอดคล้อง (IOC)         

2.แบบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  เรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ ไม่ พึ งประสงค์                     
ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสร้างขึ้นเอง  โดยให้มีความครอบคลุมในเร่ือง 1.ความรู้เกี่ยวกับการคุมกําเนิด  
2.วิธีการคุมกําเนิดด้วยรูปแบบต่างๆ  3.การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  
และ 4.ผลกระทบจากการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  โดยแบ่งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ออกเป็น 
3 ตอนได้แก่ 1.แบบทดสอบความรู้ 2. แบบสอบถามด้านเจตคติ  และ3.แบบสอบถามด้านการปฏิบัติ 
ซึ่งได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  การต้ังคําถาม  การต้ังตัวเลือก โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)         
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1. ผู้วิจัยทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  
โดยใช้แบบทดสอบความรู้   แบบสอบถามเจตคติ   และแบบสอบถามการปฏิบัติก่อนการทดลองสอน 
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที  

2. ผู้วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลองเร่ืองการป้องกัน
การต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนเรียนรู้  เฉพาะกลุ่มทดลองเท่าน้ัน                
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที  ในส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนด้วยวิธี
ปกติของครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา      

3. ผู้วิจัยทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยใช้แบบทดสอบความรู้    แบบสอบถามเจตคติ    และแบบสอบถามการปฏิบัติหลังการทดลอง
สอน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.หาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ 
แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติ 
 2.วิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่ าเฉลี่ ยของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้  
แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติ ระหว่างก่อนทดลองกับหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง โดยการทดสอบค่าที( t - test )   
 3.วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้แบบสอบถาม
เจตคติและ แบบสอบถามการปฏิบัติ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยการ
ทดสอบค่าที( t - test )  
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ตามตารางที่ 1-4 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าที (t-test) ของคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้  เจตคติ  และการปฏิบัติของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
และหลังเรียน 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ก่อนทดลอง หลังทดลอง  t p 

x̄  S.D. x̄  S.D. 
ด้านความรู ้ 0.71 0.10 0.85 0.15 -4.07 0.00* 
ด้านเจตคต ิ 2.97 0.40 3.33 0.31 3.89 0.00* 
ด้านการปฏิบติั 2.22 0.32 2.36 0.24 -1.88   0.06 

*P < 0.05 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ที่เรียนด้วย 
วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองหลังการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 
0.71 และหลังการทดลองเท่ากับ 0.85 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้มา
ทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านเจตคติที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองหลังการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.97 และหลังการทดลอง
เท่ากับ 3.33 เมื่อนําคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านเจตคติมาทดสอบความแตกต่างก่อน
และหลังการทดลอง ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการปฏิบัติที่ เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้
สถานการณ์จําลองหลังการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองเท่ากับ 2.22 และหลังการ
ทดลองเท่ากับ 2.36 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการปฏิบัติมาทดสอบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของ

แบบทดสอบด้านความความรู้ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตัวอย่าง x̄  S.D. t p 
ทดลอง 0.85 0.15 

2.24 0.02* 
ควบคุม 0.77 0.08 

*P < 0.05 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนด้านความรู้หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.77   และเมื่อนํา
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้มาทดสอบความแตกต่างหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม   ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของ

แบบทดสอบด้านเจตคติ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตัวอย่าง x̄  S.D. t p 
ทดลอง 3.33 0.31 

7.07 0.00* 
ควบคุม 2.81 0.25 

*P < 0.05 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนด้านเจตคติหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.81   และเมื่อนํา
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คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านเจตคติมาทดสอบความแตกต่างหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม   ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของ
แบบทดสอบด้านการปฏิบัติหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

กลุ่มตัวอย่าง x̄  S.D. t p 
ทดลอง 2.36 0.24 

1.39 0.16* 
ควบคุม 2.25 0.33 

*P < 0.05 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนด้านการปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.25   และ
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการปฏิบัติมาทดสอบความแตกต่างหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองพบว่า กลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้  เจตคติ  และการปฏิบัติที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์จําลองหลังการเรียนสูงข้ึน และเมื่อนําคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
ความรู้  เจตคติ  และการปฏิบัติมาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05                    
ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการปฏิบัติ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองได้ให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งในด้านฝึกการคิดวิเคราะห์   การทํางานเป็นกลุ่ม                     
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่ม รวมถึงการให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ต่างๆท่ีผู้สอนได้กําหนดไว้ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน  อันมีผลทําให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้  จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะในเรื่องการป้องกันการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีขึ้น  ดังที่นิกร ดุสิตสิน และคณะ (2545) กล่าวไว้ว่าการสอนเพศศึกษา
น้ันควรให้มีการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม คือทักษะการสื่อสาร  
เข้าใจผู้ อ่ืน มิตรภาพ  ความสัมพันธ์ต่อบุคคลในครอบครัวและครัวเรือน  การเจรจาต่อรอง                     
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูล และเหตุผลมาวิเคราะห์เป็นต้น      

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับคํากล่าวของสุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2553) ที่กล่าวไว้ว่า  
การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จําลองเป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น  
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้               
สูงมาก เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นวิธีการสอนที่สามารถจัดประสบการณ์ที่เพ่ิม
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ความจําได้ดี  สามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของยุพิน  ศุภรัชต์เศรณี (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองผลการใช้สถานการณ์
จําลองที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน จังหวัดลําปาง พบว่านักเรียนที่ เรียนโดยใช้
สถานการณ์จําลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                     
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  การที่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติสูงขึ้นน้ันเป็น
ผลสืบเน่ืองจากเมื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้สูงขึ้น  ก็ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เรื่องความเป็นเหตุและความเป็นผลของเน้ือหาการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  จนมีเจตคติ  
ที่ดี  อันมีผลนําไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามไปด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของสุชาติ  
โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า“พฤติกรรมทั้ ง 3 อย่างน้ี                     
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  แต่ละด้านมักไม่เกิดขึ้นโดยอิสระมักเกิดข้ึนรวมๆกัน  และพ่ึงพาอาศัย
กันหรือเสริมพลังซึ่งกันและกัน  การสร้างเสริมพฤติกรรมอย่างหน่ึงจะมีผลช่วยสร้างเสริมพฤติกรรม
อ่ืนๆด้วยเสมอ การพัฒนาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงจึงเป็นการพัฒนาพฤติกรรมอย่างอ่ืนๆ                     
ไปด้วยโดยทางอ้อม” 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองกับวิธีการสอนแบบปกติพบว่า   
หลังเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้   
เจตคติ  และการปฏิบัติสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีปกติ                    
และเมื่อนําคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้  เจตคติ  และการปฏิบัติมาทดสอบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่ากลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความรู้และเจตคติ  สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยวิธีปกติ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการปฏิบัติทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้
สถานการณ์จําลองน้ัน  ผู้สอนได้มีการศึกษาและสํารวจเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะใช้สอนเป็นอย่างดี  มีการ
ออกแบบสถานการณ์จําลองที่นักเรียนมีโอกาสได้พบได้ในชีวิตประจําวัน  อีกทั้งผู้สอนได้มีการใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นรูปภาพ บทความ ข่าว สื่อออนไลน์เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู้อย่างมาก  นอกจากน้ีการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทดลองปฏิบัติจริงก็ย่อมทําให้เกิดความเข้าใจ
ในเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น  ดังที่สุมาลี สวยสะอาด (2555) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นเคร่ืองมืออย่าง
หน่ึงที่ช่วยให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จได้มากขึ้น เน่ืองจากส่ือเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เข้าใจเน้ือหาเพศศึกษาได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  

นอกจากน้ีชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2558) ได้กล่าวว่า สถานการณ์จําลองช่วยพัฒนาผู้เรียนใน
หลายด้านทั้งด้านความรู้ที่ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  คิดแก้ปัญหาได้ดี  ส่วนด้าน
จิตใจก็ทําให้นักเรียนมีเจตคติและความสนใจต่อการเรียนที่ดี    และทิศนา แขมมณี (2551)  ก็ยังได้
กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์
ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ เกิดความเข้าใจ เน่ืองจากได้มีประสบการณ์ที่เห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง               
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และเป็นวิธีสอนที่ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆจํานวนมาก เช่น กระบวนการ
ปฏิสัม พัน ธ์กับผู้ อ่ืน  กระบวนการสื่ อสาร กระบวนการตัดสิน ใจ  กระบวนการแก้ ปัญหา                     
และกระบวนการคิดเป็นต้น  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเหรียญทอง สุดสังข์ (2550)                     
ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และโดยใช้สถานการณ์จําลอง ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์จําลองช่วยส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่ากาจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ในส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการปฏิบัติน้ันที่พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่ก็พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านการปฏิบัติสูงกว่า
กลุ่มควบคุม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพฤติกรรมในด้านการปฏิบัติจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาวนานกว่าด้านความรู้ และเจตคติ  ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของจีระศักด์ิ 
เจริญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล (2550) ที่กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมด้านการปฏิบัติเป็นความสามารถใน
ด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เก่ียวข้องกับระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายหรือความสามารถในการแสดงออกทางกาย  ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมข้ันสุดท้ายที่ เป็น
เป้าหมายทางการศึกษา  ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางพฤติกรรมในระดับต่าง ๆ คือด้านความรู้และ
ทัศนคติ พฤติกรรมน้ีเมื่อแสดงออกมาจะประเมินผลได้ง่าย  แต่ในการเกิดข้ึนของพฤติกรรมต้องอาศัย
ระยะเวลาเพราะการตัดสินใจมีหลายข้ันตอน 
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บทคัดย่อ 
การจัดการเรียนการสอนตามหลัก กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ น้ันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียนซึ่งทําให้ครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
เวลาที่ต้องเรียนรู้ในการศึกษาผลการจัดกิจกรรมน้ีจะเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้ครูสามารถนํารูปแบบไป
ดําเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงโดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการศึกษาผลการจัดกิจกรรมในทักษะทั้ง 4 ด้านตามความเห็นของครูและนักเรียนได้แก่ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ทักษะในการลงมือปฏิบัติและ
ทักษะในการดูแลสุขภาพ ทั้งยังเพ่ือเป็นการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้”ของ ผู้บริหารโรงเรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” 

การวิจัยครั้งน้ีจึงเป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ของนักเรียน
ในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 โดยมีขอบเขตด้านเน้ือหา ประชาการกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จํานวน 624 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ีได้มาโดยประมาณการของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการกําหนดจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนโดยมีขั้นตอนการใช้ตารางของแครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความ
เช่ือมั่น95% เมื่อจํานวนประชากร 624  คนและความคลาดเคลื่อน 3% จึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 258 
คน 

องค์ประกอบหรือตัวแปรที่ศึกษาต่อผลการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”การวิจัย
ครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ของนักเรียนในสหวิทยาเขตบ้าน
บึง 1 ในเรื่องทักษะทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ Head,  Heart , Hand , Health  ความคิดเห็นของ ครู และ
นักเรียน ที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการของผู้บริหารและรวามถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้   ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

 1.ครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มากทั้ง 4 ด้าน ซึ่งด้านที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รองลงมาคือ ทักษะด้านการปฏิบัติ/การลงมือทํา ลําดับ3 คือ 
ทักษะด้านจิตใจ  ความรู้สึกนึกคิด และสุดท้ายคือ ด้านการคิดวิเคราะห์ 
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2.ผลการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3.ความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

4. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกกลุ่ม 
 
คําสําคญั:  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การคิดวิเคราะห์   จิตใจ  ความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติ/การลง

มือทํา สุขภาพอนามัยที่ดี  
 
ABSTRACT 

The teaching of the principles. Activity time to increase the time that is what 
is happening in the school, which allows teachers to design learning activities teach 
appropriate and effective time to learn the results of the event will be the approach 
to take. help teachers bring the model to be implemented in line with the policy of 
education reform truly objective of this research. To study the effect of activities in 
the four language skills, according to teacher and student skills, including critical 
thinking. Skills, working with others happily. Skills and practical skills in health care. In 
addition to the management of the "lower classes. Increase the knowledge 
"of School administrators and parents to determine satisfaction with the event "lower 
classes. Add to time " 

This research is the study of the event "time to time add to," one of the 
students in the Campus Bung The scope of the content. Population samples and 
variables, including education. The population sample, school administrators, 
teachers, students and parents of 624 people, of which a sample of this research was 
to estimate the sample table to determine the number of samples of Krejcie and 
Morgan by a step. using the table of the carriage spokes and Morgan at 95% when 
the population of 624 people and 3% tolerance, so it requires a sample of 258 
people. 

Elements, or variables to study the activity of "lower class. Increase the time 
that "this research was to study the activity of" reducing the time to increase the 
awareness "of students in the Campus Bung one's skills, the four aspects, including 
Head, Heart, Hand, Health opinions of teachers and students. towards 
project Management and administration of the ship to the satisfaction of the parents 
in this event. The results showed that 
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1. Teachers and students of the Campus Bung first agree about the event, "time to 
increase the time that" the overall average was high, both sides agree that the fourth 
highest. The have good health, followed by skills practice / action sequences are 
three psychological skills. FeelingFinally, The critical thinking 
2. The management of the administrative activities "reduced time to time add to," 
School of Management Campus in Ban Bung, one finds that, overall, with the average 
level. 
3. Satisfaction of parents about the activities "reduced time to time to study," 
Campus School in Bueng first found that, overall, with the average level. 
4. Study the information about the event, "added study time to time," the school's 
Campus Bung first overall averages in every group. 
 
Keywords : head  hand  heart  health 
 
     บทนํา 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1ซึ่งจัดทํา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1 ของผู้อํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ในทักษะ 4 ด้านอันได้แก่ 1)ทักษะการวิเคราะห์ (HEAD (2) ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข (HEART) (3)ทักษะการลงมือปฏิบัติ (HAND) และ (4) ทักษะด้านสุขภาพที่ ดี 
(HEALTE) 
 วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต  สาขา
หลักสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรงัสิต 

รายงานผลงานวิจัยน้ีนําเสนอในภาพรวมผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า วิทยานิพนธ์ผลการการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 
และผู้ทําวิจัยอ่ืนๆได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวิจัยในเร่ืองน้ีต่อไป อีกทั้งสถานศึกษา โรงเรียน 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามนโยบายการดําเนินงานของโรงเรียนได้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมในทักษะทั้ง 4 ด้านตามความเห็นของครูและนักเรียน ในเร่ือง
ของทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD) ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข(HEART) 
ทักษะในการลงมือปฏิบัติ (HAND) และทักษะในการดูแลสุขภาพ (HEALTH) 

2. .เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ของ ผู้บริหารโรงเรียน 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559มีขั้นตอนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางสําเร็จรูปของเครซี่แลมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ที่จํานวนประชากร 624 คนระดับความ
เช่ือมั่น 95%  ความคลาดเคลื่อน 3%ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 258 คนและคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละระดับช้ัน ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน  
จํานวน 6   คน ครูผู้สอน จํานวน  6 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่3 จํานวน 103คน และ 
ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 103  คน  เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับแล้ว ทําการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากและจัดทําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจํานวน 1 ฉบับ โดยให้คลอบคลุมเน้ือหาจาก
แนวคิดที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็น 3ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุม่
จําแนกตาม เพศ อายุ  โรงเรียน วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระที่สอน อาชีพ 
 ตอนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1 จําแนกเป็นทักษะ 4 ด้าน ได้แก่  
1) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD) 
2) ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด (HEART) 
 3) ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND) 
4) ทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE) 

โดยในแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นคําถามชนิดให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ม ี5 ระดับ และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

  ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

  ตอนท่ี 3แบบสอบถามแบบปลายเปิด ( Open-end questions ) เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นจากน้ันจึงดําเนิน การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลําดับขั้นตอนเริ่มจากศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จาก
หนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1 เพ่ือเป็นแนวทางในสร้างแบบสอบถามและดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็น โดยสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้อง
พร้อมนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้างต้น สร้างเครื่องมือแบบสอบถาม ข้อคําถามตามลักษณะที่
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กําหนด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้มีขอบเขตและเน้ือหาครอบคลุมทักษะทั้ง 4 
ด้านและนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเมื่อแล้วเสร็จจึงนําแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา ซึ่งคํานวณจากความสอดคล้อง
ประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อคําถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) พร้อม
ทั้งแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยค่า IOC จะอยู่ระหว่าง   0.66 – 1.0 แล้วจึงนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย  

 เมื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out ) เพ่ือหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง จํานวน 30 คนเพ่ือหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบของแบบสอบถาม ( Reliability ) โดยการนําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของคอนบาค ( Cronbach ) แบบ
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha-Coefficient ) (Cronbach 1990 : 202-204 ) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.974 จากน้ันจึงได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนโดยเริ่ม
จากผู้วิจัยติดต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือขอหนังสืออนุญาตการเก็บข้อมูลพร้อมกับ
นําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล ไปขออนุญาตผู้อํานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 เพ่ือเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการวิจัย และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ี
รับคืนมา เพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยการนําแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาทั้งหมดคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือทําการกําหนดคะแนนของแบบสอบถามที่
เก่ียวกับการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 
1ดังน้ี 

ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด            ให้  1 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อย            ให้  2 คะแนน 
ระดับความคิดเห็นปานกลาง         ให้  3  คะแนน  
ระดับความคิดเห็นมาก   ให้  4 คะแนน  
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด           ให้  5 คะแนน 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS For Window( Statistical Package for the 
Social Sciences ) เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละจากนั้นทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ
และโดยรวม และแปลความหมายของการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึก
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นึกคิด ทักษะด้านการปฏิบัติ และทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท์ ( Best 1981 : 182 ) ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จน้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จมากทีสุ่ด 

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิดจะใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ
นําเสนอเป็นค่าร้อยละ 

  
    ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของครูและนักเรียนเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน       
เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายทักษะของนักเรียนพบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด (HEART)ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทักษะด้านการ
ปฏิบัติ (HAND)ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE)ของนักเรียนอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง4ด้าน เรียงจากลําดับมากไปหา
น้อย ดังน้ี  ทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE) ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด 
(HEART)ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND)  และด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ตามลําดับในส่วนของครู
พบว่า โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ  ของครูพบว่า ทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ (HEAD)ของครูอยู่ในระดับดีทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด (HEART) ของครูอยู่ใน
ระดับมาก ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND)  ของครูอยู่ในระดับมากทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย 
(HEALTE)ของครูอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า อยู่ในระดับมาก3  ด้าน เรียงจาก
ลําดับมากไปหาน้อย ดังน้ี ทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE) ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึก
คิด (HEART) ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND)  และด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ตามลําดับ 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหารเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก  

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ปกครองเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 4.  พบว่า โดยรวม 4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกกลุม่ 
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    สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรม  "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ " ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต    
บ้านบึง 1 พบว่าครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการหลักการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ " ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนํามาบูรณาการและปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในทักษะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ทักษะด้านจิตใจ
และความรู้สึกนึกคิด (HEART)ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND)และทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย 
(HEALTE) อีกทั้งยังได้ทราบถึงการบริหารจัดการของผู้อํานวยการโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนในด้าน
การให้ความสนับสนุนวางแผนเก่ียวกับการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ "ของแต่ละโรงเรียน
พร้อมทั้งทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ " ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต    บ้านบึง 1 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา  ร ล ว  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  4  โดยการใช้สื่อประสมวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาทักษะการออกเสียงค้ําควบกล้ํา  
ร ล ว และหลังการใช้สื่อประสม 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้า  ร ล ว ก่อนและ
หลังการใช้สื่อประสมจํานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบประถมศึกษาปีที่ 4 หลังก่อนเรียน
โดยใช้ t-test เครื่องมือในการวิจัยมีแผนการจัดการเรียนรู้เรียนจํานวน 17 คาบ แบบทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) โดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย X  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 2) คะแนนเฉล่ียทกัษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว โดยใช้สื่อประสม ( X  = 25.11)
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียทักษะการเรียน ( X  = 11.96) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคญั: ทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว สื่อประสม 
 

ABSTRACT 
 This study is about the development of reading skill in Thai consecutive 
consonants including ร (r), ล  (l) and ว (w) of the students in Prathom Suksa 4th Year 
by adapting the use of multimedia.  The objectives of this research are 1) to study 
the learning outcome of the students in reading Thai consecutive consonants 
including ร  (r), ล  (l) and ว  (w) after applying multimedia usage and 2) to compare 
such skill of the students before and after the multimedia usage was applied.  There 
are 30 samples who are students from Prathom Suksa 4th Year.  The research 
instrument consists of learning management plan for 17 class periods and the score 
comparison form.  T-test method was used to analyze the data in order to compare 
the pretest and posttest outcomes. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

550 

 The result of this study shows that: 
 1) By finding average percentage X  and the standard deviation (S.D.) 
 2) The average score of the students in reading skill in Thai consecutive 
consonants including ร  (r), ล  (l) and ว  (w) after applying multimedia usage is X  = 
25.11 which is statistically and significantly higher than the average score of general 
learning skill which X  = 11.96. 
 
Keywords: Drill, Chinese of Thai Pronunciation Skill of Grade 
 

บทนํา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเกิดเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพทางของคนในชาติและมีความสําคัญเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจ
และมีความสําคัญในการประกอบธุรกิจ การงาน และการดํารงชีวิตจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551 : 37) 
 หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสามารถใช้ภาษาการถ่ายถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ 
ความรู้สึกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งการจดปัญหาตลอดจนการใช้ทักษะของเด็กไทยในปัจจุบันสืบ
เน่ืองมาจากเทคนิคการสอนนําไปแก้ปัญหากระบวนการภาษาไทยต่อการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามที่
คาดหวังผู้วิจัยจึงพบว่านักเรียนมีปัญหาการเรียนภาษาไทย  เช่น  แหล่งที่มาจากการสอบคะแนนของ
นักเรียน O-NET ได้คะแนนเฉล่ีย 45.67 ซึ่งตํ่ากว่า 50% ซึ่งมีการส่งผลกระทบต่อผู้เรียนจากการอ่าน
บทเรียนปัญหาที่พบนักเรียนอ่านคําไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคําควบกล้ํา ร ล ว มีการพัฒนาการนํามา
แก้ปัญหาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและมีความคาดหวังในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนเป็น
อย่างมากมุ่งสู่การพัฒนาอ่ืน ๆ อธิบายความสําคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว หลังการใช้สื่อประสม 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบบททักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ก่อนและหลังใช้สื่อ
ประสม 
 

วิธีการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวัดวิจัยเชิงทดลองประเภท Pre Experiment ประเภทกลุ่ม
เดียว ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ํา ร ล ว ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้สื่อประสม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดภาษี 
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 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 30 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใช้
สื่อประสมตัวแปรตามการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว โดยใช้สื่อประสม เน้ือหา 
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว โดยส่ือประสม ทัศนีย์ ศุภเมธี (2554 : 13) ได้
กล่าววิธีประเภทการอ่านควบกล้ํา ร ล ว ในการแบ่งประเภท ประชากร 40 คน โรงเรียนวัดภาษี 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3.2.1 แบบทดสอบวัดทักษะก่อนเรียนและหลังเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบผลสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) นําแบบทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียง 
  2) ดําเนินการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้าโดยการใช้สื่อประสมโดยจัดการเรียนการสอน 
รวม 17 คาบ 
  3) คํานวณหาค่าความถี่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนทักษะการอ่านออกเสียงเปรียบเทียบทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนโดยนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ t-test แบบ Dependent 
 

ผลการวิจัย 
 4.1 พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนเพ่ิมเติมจากแบบก่อนเรียนค่อนข้างน้อย 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา พบว่า นักเรียนส่วนมาก (16 คน) 
ได้คะแนนดีเย่ียม (เท่ากับ 4) คิดร้อยละ 20.00 ก่อนและหลังใช้สื่อประสมและได้ดีมาก (ค่าเท่ากับ 
3.5 คน) 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 จะได้รับ (ค่าเท่ากับ 3) ดี เท่ากับ 8 คน 
  หาค่า p = 0.35 ถึง 0.64 
  หาค่า r = 0.53 – 0.87 
  ค่าความเช่ือมั่น = 0.969 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 การดําเนินงานวิจัย การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้สื่อประสมวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว ก่อนและหลังเรียน การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านออกเสีย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และ 2) 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.64 และค่าอํานาจจําแนก
ระหว่าง 0.53-0.87 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกลํ้า ร ล ว 
โดยการใช้สื่อประสมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) เหตุผลในการวิจัย



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

552 

ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบฝึกอ่านให้สอดคล้องกับวรรณชนก รอดอยู่ การอ่านคือตัวการใช้สายตาแล้วแปล
ความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นการอ่านออกเสียงคํานึงถึงความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ นอกจากน้ียังมี
ผลการวิจัยการอ่านทักษะคําควบกล้ํา ร ล ว ในการใช้สื่อประสมสอดคล้องกับนักวิจัย วิชาญ ใจเถิง 
(2551:46) ประสมสามารถกระตุ้นนักเรียนโดยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมท่ีมีการพัฒนาการอ่านโดย
การใช้สื่อประสมในการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้น 
  1. ทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ สถิติที่ระดับ 0.01 
  2. คะแนนเฉล่ียทักษะอ่านออกเสียง คําควบกล้ําหลังเรียน ( X  = 25.11) 1 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยทักษะก่อนเรียน ( X  = 11.96) มีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .01 ตามสมมุติฐานที่
กําหนดสื่อประสมสามารถทักษะการพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ให้เพ่ิมขึ้น 
   1) ข้อเสนอแนะ ทั้งน้ีเพราะภาพจากครูได้ใช้สื่อประสมมีหลากหลายทําให้นักเรียน
สนใจ ด่ังใจแสนสนุกได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคลทําให้อ่านออกได้เป็นอย่างดี 
   2) นอกจากน้ีผู้ วิจัยได้ใช้แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบระหว่างเรียนทําให้
นักเรียนต่ืนตัวท้าทายสนุกสนาน จึงเรียนเร็วและเข้าใจการอ่านได้ดีขึ้น 
   3) สามารถทําสื่อประสมซึ่งเป็นสื่อติดผนังในการฝึกอ่านออกเสียง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบกับการวัดผลของโรงเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง
พุทธประวัติก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมกลุ่ม
ตัวอย่างในการดําเนินการครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 25 คน ประกอบด้วย 1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
5 แผน 3) สื่อประสมเร่ืองพุทธประวัติ 4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 30 ข้อ 5) แบบสังเกต
พฤติกรรมการทําสมาธิ 6) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียน ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t-test มีผลการเรียนรู้หลังเรียน ทุกคนมีคะแนน
เพ่ิมข้ึนโดยคนได้คะแนนน้อยสุดเพ่ิมมากที่สุด และนักเรียนร้อยละ 76.00 ได้คะแนนดีเย่ียม นอกนั้น
ได้ระดับดีมากและดี การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นักเรียนส่วนมากมีสมาธิในระดับดีมากดําเนินตามขั้นตอนที่ครูกําหนด (จํานวนร้อยละ) ผลบันทึกหลัง
สองมีสมาธิต้ังใจเรียนเข้าใจบทเรียนดี 
 ผลการวิจัย 1) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมสูงกว่าเกณฑ์ 2) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมทั้งหมด 25 คน มีผลการเรียนรู้หลังเรียนมีคะแนนเพ่ิมมาก
ขึ้นที่สุด คือ 13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของระดับคะแนนของโรงเรียนนักเรียนได้ระดับ
คะแนนดีเย่ียม (ระดับ 4) 19 คน ระดับคะแนนดีมาก (3.5) 3 คน ระดับคะแนนดี (ระดับ 3) 3 คน  
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับ 2) 
พฤติกรรมการทําสมาธิของนักเรียนที่เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อ
ประสม โดยรวมอยู่ในระดับดีในทุก ๆ ด้าน 
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ABSTRACT 

 This research is conducted in order to 1) assess learning outcome of the 
students in Prathom Suksa 2nd Year in a subject of Bhuddha’s Biography and compare 
with the school assessment and 2) to compare learning outcome of the students 
from pretest and posttest after the students have experienced new method of 
learning which was designed by integrating meditation practice with the use of 
multimedia.  The sample of this research consists of 25 students in Prathom Suksa 
2nd Year who are currently studying in the 1st Semester of 2016.  The study includes 
1) research instrument 2) five learning management plans 3) Bhuddha’s biography 
presented using multimedia 4) learning outcome assessment paper with 30 items 5) 
mediatation practice observation form and 6) data analysis.  A percentage (%), mean, 
and standard deviation (S.D.) T-Test method was used to analyze the data in order to 
compare the pretest and posttest outcomes.  Are calculated in the analyzation of 
the data gathered after the activity was finished.  The learning outcome is 
satisfactory.  Every student scored higher in the posttest, especially the student who 
got the lowest score in the pretest. 76 percent of the students got excellent scores 
and the rests got good to very good scores.  The outcome of the learning process 
after applying a new learning method is statistically higher than the outcome from 
the pretest at 0.01.  The researcher could see that the level of concentration of 
most of the students was very high and they could catch up with the teacher’s 
instructions. 
 The findings showed that : 1) After the course, 25 students who enrolled 
this got the highest score, 13 marks higher than the pre-course.  Based on school’s 
criteria we can conduce that a) There are 19 students whose score is in Level 4 
(Well) b) There are 3 students whose score is in Level 3.5 (Good) c) There are 3 
students whose score is in Level 3 (Fair) d) Mean score before course is 13.04, 
statistic significant (.01) e) Students’ behaviors are very well. 
 
Keywords : Learning, Hand-on Minds-on, Multimedia, Integrating with the use of 

Multimedia 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

555 

บทนํา 
 สภาวะเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาในปัจจุบันมีความวุ่นวาย หรรษา แดงบุญเรือง 
(2548:13) เป็นการพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติควรเริ่มแต่วัยเด็กเพราะเป็นวัย
พ้ืนฐานของการเจริญเติบโต ดังน้ัน หลักสูตรกรมวิชาการแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
กําหนดให้ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนา 
สิเลียม แก้วเกตุ (2557:1) ปัญหาท่ีเกิดคือนักเรียนไม่ค่อยต้ังใจเรียน จึงเป็นปัญหาให้ผู้วิจัย เกิด
ความคิดว่านักเรียนต้องทําการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับสื่อประสม สําหรับทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยครั้ง
น้ันทฤษฎี Cognitivism เป็นแนวความคิดของเพียเจต์ กล่าวถึง เด็กในวัย 7-11 ขวบ เด็กในวัยน้ี
สามารถคิดเป็นแบบรูปธรรมมีความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
และเช่ือมโยงกับทฤษฎีของบรุนเนอร์ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จากการกระทํา (enactive stage) เป็นขั้น
ของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ และการลงมือกระทํา ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้ดีดังเช่นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสม 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง พุทธประวัติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 
เปรียบเทียบกับการวัดผลของโรงเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง พุทธประวัติก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสม 

 
วิธีการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 25 คน 
 2. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงทดลอง  
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  1) ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมาธิร่วมกับสื่อประสม 
  2) ตัวแปรตาม ผลการเรียนรู้เร่ืองพุทธประวัติ 
 

ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมทั้งหมด 25 คน 
มีผลการเรียนรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นมาขึ้นคือ 13 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนของโรงเรียนมีนักเรียนได้
ระดับดีเย่ียม (ระดับ 4) 19 คน ระดับดีมาก (3.5) 3 คน ระดับดี (3) 3 คน 
 2. ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอ่อนและเมื่อพัฒนาทั้งช้ัน
คะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนก็สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงว่าสื่อประสม
โดยให้นักเรียนสนใจและเข้าใจมากขึ้นสอดคล้องกับ ณัฐพร ทองศรี (2555:24) ที่ตํ่ากว่าสื่อประสม
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร ฐานวิจิตร 
(2554:7) ในขณะที่เรียนส่วนมากทําสมาธิระหว่างเรียนทุกครั้งที่เรียนซึ่งทําให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการศึกษาและมีความเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายกว่าเดิม สุภาพร เทพสุวรรณ (2550:15) 
 สรุปได้ว่าการเรียนโดยการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 324 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ผู้นําแบบ
ช้ีนํา ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และผู้นําแบบสนับสนุน ตามลําดับ 
 2. ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อ
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พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านกับการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง ในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําแบบ 
มุ่งความสําเร็จมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง 
สูงกว่าภาวะผู้นําแบบอ่ืนๆ 
 
คําสําคญั: ภาวะผู้นํา, ผู้บริหารสถานศึกษา, การปฏิรูปการศึกษาไทย  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study relationship between leadership 
and driven Thai educational reform in the second decade (2552-2561) of administrators 
under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2. The samples were 
324 teachers selected by stratified random sampling. Data collection tool was a  
5-point rating scale questionnaire. Data analysis was done through percentage (%), 
means (X), standard deviation (S.D.) and Pearson’s product moment correlation. 
 The results were as follows:  
 1. Leadership of administrators under Kamphaeng Phet Primary Educational 
Service Area Office 2 was at a high level. According to each aspect it was at a high 
level starting from the top means: 1) Individually considered 2) The top highest were 
supportive leader 3) Participative leader 4) directive leader and achievement-oriented 
leader. 
 2. Driven Thai educational reform in the second decade (2552-2561) of administrators 
under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2 were at a high 
level. According to each aspect it was at a high level starting from the top means:  
1 )  The development of modern Thailand 2) Improving the quality of education and 
learning a new era 3) Improving the quality of new teachers 4) The development of 
the new administration. 
 3. Positive relationship between leadership and driven Thai educational 
reform in the second decade (2552-2561) of administrators under Kamphaeng Phet 
Primary Educational Service Area Office 2 was at a high level while having statistical 
significance at the .01 level. Leadership and driven Thai educational reform showed 
overall positive relationship. Administrators’ leadership in individually considered had 
more positive relationship than other leadership aspects. 
 
Keywords: Leadership, administrator, driven Thai educational reform 
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บทนํา 
 นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 10 กว่าปี ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกคร้ังหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 พบว่า หลายเรื่องประสบผลสําเร็จ เช่น 
การปรับโครงสร้างงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการและประสานเชื่อมโยงกัน โดยยึดเขตพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง  
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ที่พบว่า มีสถานศึกษาจํานวนมากไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ประเมินของ สมศ. จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ 65 จากสถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่ง 
ทั่วประเทศ และสถานศึกษาจํานวนร้อยละ 20.3 ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากการประเมินรอบสองของ  
สมศ . ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากว่าร้อยละ 50 ในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ทําให้มีการ
ขาดแคลนครูโดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทั้งสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย รวมท้ังยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควร การจัดสรร
งบประมาณตามความต้องการปัจจัยการผลิตซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลผลิต และการบริหารภายใต้
กฎระเบียบทางราชการที่มีความตึงตัวสูง ทําให้สถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพ่ือการแข่งขัน ครูและนักเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย สถานศึกษามีจํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ล้าสมัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2552 : 1-8) 
  จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต ทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ที่มีการเคลื่อนย้ายคน เงิน เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้อย่างเสรี เป็นต้น จึงได้กําหนด
หลักการและกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สองบนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นประเด็นหลักสามประการคือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.  2552 : 9-10) การปฏิรูปการศึกษาจึงถือเป็นนโยบายสําคัญด้านการศึกษา เพ่ือให้คน
ไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่
ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
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ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 1)  
 องค์การจํานวนมากมีความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีภาวะผู้นํา เพราะเห็น
ความสําคัญว่าภาวะผู้นําของบุคคลในองค์การจะทําให้องค์การมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน นักบริหาร  
นักธุรกิจ นักวิชาการ และนักวิจัยในหลายสาขาที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้นํา ต่างยอมรับว่าภาวะผู้นําของ
ผู้นํา ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกๆ ระดับ และรวมถึงภาวะผู้นําของพนักงานหรือผู้ตาม มีความสําคัญ
ต่อความสําเร็จของกลุ่ม ขององค์การ และการทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ยังส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถ การใช้ศักยภาพ และแรงจูงใจในการทํางานของครู อาจารย์ บุคลากร รวมถึงการ
พัฒนาความสําเร็จของสถาบันการศึกษาเหล่าน้ันด้วย (รัตติกรณ์  จงวิศาล.  2556 : 8) ผู้นําจึงเป็น
พลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปล่ียนแปลง ประสานให้ความสะดวก เป็นผู้ติดต่อดูแล ให้
ความสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดได้ 
ภาวะผู้นําจึงมีผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือ
ความล้มเหลว ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการทํางานทําให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการทํางานเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้องค์กรประสบ
ความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นํา หรือมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัว
ของผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหารในทุกหน่วยงานรวมไปถึงสถาบันครอบครัว และกลุ่มบุคคลทั้งหลายใน
สังคมสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สัมมา  รธนิธย์.  2556 : 15-23)  
 มนุษย์ทุกคนมีความเป็นผู้นําด้วยกันทั้งสิ้น แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือแบบพฤติกรรมภาวะ
ผู้นําของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนยึดมั่นแบบหนึ่งแบบใดตลอดไป บางคนจะเปล่ียนแบบของ 
ผู้นําไปตามเวลา สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และตําแหน่งหน้าที่การงานท่ีรับผิดชอบ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงแบบพฤติกรรมภาวะผู้นําน้ีทําให้ผลในการทํางานของบุคคลแตกต่างกันไป ในสถานการณ์หน่ึง
อาจจะส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิผลสูง แต่ในอีกสถานการณ์หน่ึงอาจจะส่งผลให้การทํางานมี
ประสิทธิผลตํ่า จึงอาจสรุปได้ว่าแบบพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหารมีบทบาทสําคัญต่อประสิทธิผล
ขององค์การ (Reddin. 1970 : 11) 
 ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภาวะผู้นําเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นว่าผู้นําน้ันๆ มีคุณภาพ มีความสามารถ และภาวะผู้นําที่เหมาะสม
กับตําแหน่งเพียงใด และการที่ผู้บริหารในฐานะผู้นําของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมือด้วยดี ในการ
บริหารงานจําเป็นต้องแสดงพฤติกรรมภาวะผู้นําที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานเพราะพฤติกรรมภาวะผู้นํา 
มีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน (นพพงษ์  บุญจิตราดุล.  2529 : 119) โรงเรียน 
ที่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยภาวะ
ความเป็นผู้นําทั้งของผู้บริหารและของคณะครู ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่สําคัญก็คือต้องอาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นทิศทาง
ของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของผู้บริหาร (วิโรจน์ สารรัตนะ.  
2544 : 38)  
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 ในปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ได้มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองมาอย่างต่อเน่ืองร่วมกันต้ังแต่ 
ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา และ
วิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.   เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 2.   เพ่ือศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 3.   เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 1,643 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2  
 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 324 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) โดยใช้จํานวนครู 
แต่ละอําเภอ (6 อําเภอ ได้แก่ ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ปางศิลาทอง คลองลาน ทรายทองวัฒนา 
คลองขลุง) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม  
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 1 
ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2  ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นําแบบช้ีนํา 2) ด้านภาวะผู้นํา
แบบสนับสนุน 3) ด้านภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม 4) ด้านภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert. 1976 : 247) ดังนี้ 
    5 หมายถึง   มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง   มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับมาก 
    3 หมายถึง   มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง   มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับน้อย 
    1 หมายถึง   มีภาวะผู้นําอยู่ในน้อยที่สุด 
  ตอนท่ี 3 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert. 1976 : 247) 
ดังน้ี 
   5 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการพฒันาและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
 การพัฒนาแบบสอบถามสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังน้ี 
  1.   ศึกษาหลักการสร้างจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ 
  2.   ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับคําแนะนํา 
  3.   นําข้อมูลมาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถาม 
  4.   นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขและ
นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item objective congruence: IOC) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อคําถาม 
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  5.   หาคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาคํานวณหาค่า 
ความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.97 และตอนที่ 3 เท่ากับ 0.97 
  6.   ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.   ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 ฉบับ พร้อมทั้ง
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย โดยผู้วิจัยใส่ซองติดแสตมป์และ 
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปพร้อมกัน 
 3.   ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งกลับมาทั้งหมด แล้วนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ผล 
 4.   ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ได้รับแบบสอบถามกลับมาตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรือในกรณีที่
แบบสอบถามสูญหาย ผู้วิจัยแก้ปัญหาโดยติดต่อ ประสานงานไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง 
พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามไปให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ตอบแบบสอบถามอีกครั้งหน่ึง 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับจากครู ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล
แต่ละฉบับ และนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ กําหนดรหัสและลงรหัส นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังน้ี 
  1.   วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  2.   วิเคราะห์ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์และ
แปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแก้ว.  2535 : 23-24) ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ภาวะผู้นําอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  ภาวะผู้นําอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ภาวะผู้นําอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ภาวะผู้นําอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ภาวะผู้นําอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  3. วิเคราะห์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์และแปลความหมายของคะแนน  
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแก้ว.  2535 : 23-24) ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  การดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
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   ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  การดําเนินงานอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  การดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  การดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  การดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  4. หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ทศวรรษที่สองของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (ชูศรี วงศ์รัตนะ.  2550 : 314) ดังน้ี 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .90 ขึ้นไป  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .70-.89 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ .30-.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตํ่ากว่า .30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า 
   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตํ่ากว่า .00  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 
สําหรับทิศทางความสัมพันธ์ พิจารณาโดยถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์กันในทางลบหรือทิศทางตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก 
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือทิศทางเดียวกัน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1.   สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
  1.1  หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม 
  1.2  หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)  
 2.   สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  2.1 ค่าความถ่ี  
  2.2 ค่าร้อยละ  
  2.3 ค่าเฉลี่ย  
  2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson)  
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า 
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  1.1 ในภาพรวมภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ได้แก่ 
ผู้นําแบบช้ีนํา ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และผู้นําแบบสนับสนุน ตามลําดับ 
  1.2 ด้านภาวะผู้นําแบบช้ีนํา ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบช้ีนํา อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบช้ีนํา สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการกําหนด
ตัวบุคคลในการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) ผู้บริหารเป็นผู้กําหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และ 3) ผู้บริหารให้ครูปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และ
ระเบียบต่างๆ ที่ได้กําหนดขึ้น ตามลําดับ   
  1.3 ด้านภาวะผู้นําแบบสนับสนุน ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบสนับสนุน สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้มีการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือวิทยฐานะให้สูงข้ึน 2)  ผู้บริหารให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนครูในการพัฒนาความสามารถและวิชาชีพ และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูเข้าพบ
เพ่ือปรึกษาหารือเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวได้โดยสะดวก และ 3) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในองค์กรต่างๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ตามลําดับ   
  1.4 ด้านภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
เน้นความร่วมมือในการทํางานร่วมกันของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 2) ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระในการ
ทํางานแก่ครูทุกคน และ 3) ผู้บริหารเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตามลําดับ   
  1.5 ด้านภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบมุ่งความสําเร็จอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่  
1) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ 2) ผู้บริหารเน้นความสําคัญไปที่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ 3) ผู้บริหารมีการ
วิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนางานให้ดีขึ้น ตามลําดับ   
 2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบว่า 
  2.1 ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และด้านการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ตามลําดับ 
  2.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มี
การดําเนินงานสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดบริการการศึกษาและเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2) การจัดบริการการศึกษาและเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษด้านต่างๆ 3) การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือนําผลมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
  2.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการ
ดําเนินงานสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การดําเนินการวางแผนพัฒนาและการใช้ครูอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับความต้องการ 2) การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ในโอกาสต่างๆ 3) การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามลําดับ 
  2.4 ด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ ในภาพรวมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการดําเนินงานสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อที่มี
คุณภาพ 2) การนํานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  
3) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามลําดับ 
  2.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อ 
ที่มีการดําเนินงานสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันศาสนา ร่วมพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 2) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชนในการบริหารสถานศึกษา 3) การบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และคํานึงถึงความต้องการและความจําเป็นเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษ 
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน กับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  
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ในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สูงกว่าภาวะผู้นําแบบอ่ืนๆ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ไทยในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ผู้นําแบบช้ีนํา ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และผู้นําแบบ
สนับสนุน ตามลําดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีการแสดงภาวะผู้นําทุกแบบตาม
บริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เน้นไปในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเป็นการเฉพาะ ซึ่งให้ความสําคัญ
กับรูปแบบพฤติกรรมผู้นําทุกแบบ โดยดึงในส่วนที่ดีมาปรับใช้กับการปรับปรุงและพัฒนาในการ
บริหารงานในสถานศึกษา จึงทําให้ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักด์ิ ทิพย์สุบรรณ์ (2548) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้นําโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพันธ์ุเทพ ใจคํา (2546) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย 
เขต 1 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 มีพฤติกรรมภาวะผู้นํา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
  2. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบว่า 
สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ตามลําดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีการดําเนินงานที่ครอบคลุม 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้มีการนิเทศ กํากับ ติดตามโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้ภาพรวมการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย  อังกุละศรี (2546) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาการดําเนินงานการ
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนแกนนําปฏิรูป สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปมีสภาพการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรูญ  เทพสาร (2549) ที่ได้วิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาลําปาง เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษ 
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน กับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) สูงกว่าภาวะผู้นําแบบอื่นๆ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับภาพความสําเร็จของการดําเนินงานเป็นสําคัญ  
ใช้พฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย แสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น เน้นความเป็นเลิศ และแสดงให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเช่ือมั่นในตนเองสูง โดยผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะ
ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตติกรณ์  จงวิศาล (2556 : 8) ที่กล่าวว่า  
ภาวะผู้นําของบุคคลในองค์การจะทําให้องค์การมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ภาวะผู้นําของผู้นํา ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชาทุกๆ ระดับ และรวมถึงภาวะผู้นําของพนักงานหรือผู้ตาม มีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของกลุ่ม ขององค์การ และการทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ยังส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ การใช้
ศักยภาพ และแรงจูงใจในการทํางานของครู อาจารย์ บุคลากร รวมถึงการพัฒนาความสําเร็จของ
สถาบันการศึกษาเหล่าน้ันด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2544 : 38) ที่กล่าวว่า  
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามในทุกด้านจากบุคคลที่ เก่ียวข้อง  
ต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้นําทั้งของผู้บริหารและของคณะครู ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการยอมรับ
นับถือ และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ที่สําคัญก็คือต้องอาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เป็นทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของผู้บริหาร 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จํานวน 205 คน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้
ตามในระดับสูง, การเก้ือกูล การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม, การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล, 
การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน, การปลุกเร้าทางปัญญา และการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ตามลําดับ 
 2. ระดับสภาพการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ งานวัดผลและประเมินผล, งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, แผนกวิชา, งานสื่อการเรียนการ
สอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงรายด้าน กับการบริหารงานวิชาการ 
ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุก
เร้าทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานวิชาการมากกว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านอ่ืนๆ 
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to study relationship between 
transformational leadership of principals with the academic administration in school 
of Thai-tech college group. The samples were 205 teachers and education personnel 
in school of Thai-tech college group. Data collection tool was a 5-point rating scale 
questionnaire. Data analysis was done through percentage (%), means (X), standard 
deviation (S.D.) and Pearson’s product moment correlation. 
 The results were as follows:  
 1.  Transformational leadership of principals in school of Thai-tech college 
group was at a high level. According to each aspect it was at a high level starting 
from the top means: 1) The expected performance based on the high level 2 ) To 
support the adoption of the target group 3) Providing support on an individual basis 4) 
The vision clearly identified 5) Intellectual stimulation and 6) The exemplary 
appropriate. 
 2.  Academic administration in school of Thai-tech college group were at a 
high level. According to each aspect it was at a high level starting from the top 
means: 1 )  Measurement and evaluation 2) Curriculum development 3) Vocational 
education 4)  Department 5) Media teaching and 6) Resource center and library 
 3.  Positive relationship between transformational leadership of principals and 
academic administration in school of Thai-tech college group was at a moderate 
level while having statistical significance at the .01 level. Transformational leadership 
of principals and academic administration showed overall positive relationship. 
Principals’ transformational leadership in intellectual stimulation had more positive 
relationship than other transformational leadership aspects. 
 
Keywords: Transformational leadership, administration, Academic administration 
 

บทนํา 
 งานวิชาการจึงถือเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล 
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ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546. น. 35) 
 แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การจะมีประสิทธิผลสําเร็จมากน้อย
เพียงใด จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารเป็นสําคัญ การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  
เป็นเรื่องที่มีจุดมุ่งหมาย แต่ไม่อาจมองเห็นหรือวัดได้โดยตรง แต่เป็นเรื่องความสําเร็จตามเป้าหมาย 
ต้องอาศัยความพยายามของผู้อ่ืนซึ่งมีความสําคัญต่อองค์การด้วยเหตุผลทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ความสําเร็จหรือล้มเหลวในการดําเนินงานข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุด
คือผู้บริหาร (ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์.  2540. น. 64) ดังน้ัน ผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์ตัดสินใจ
โดยมองอย่างนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากาย ใจ และสมองเข้าสัมผัส
สามารถวางนโยบายที่ชัดเจน จัดแผนงาน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบอํานาจเป็นรวมทั้ง
ผลการปฏิ บั ติการเข้าใจบ ริบทอันหลายหลายในสังคม  และบริหารกิจการเพ่ือเป้าหมาย 
อย่างมีทิศทางที่มุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก โดยเลือกเดินตามทางท่ีมีอุปสรรคน้อยที่สุด  
(พรนพ พุกะพันธ์ุ. 2544. น. 63) 
 ภาวะผู้นําหรือความเป็นผู้นํา เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสามารถชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอ่ืน ให้
ปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (วิโรจน์ สารรัตนะ.  
2546. น. 25) นอกจากนี้ผู้นํามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร และการจัดการในทุกระดับ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ระดับโลก ชาติ และท้องถิ่น (สงวน  นิตยารัมภ์พงศ์.  2541. น. 83) ในระดับ
องค์กรมีการยอมรับว่า ความสําเร็จขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result – 
Based Management) ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ล้วนขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และ 
แนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้บริหาร (ทิพาวดี เมฆสวรรค์. 2545. น. 10) ซึ่งได้มีนักวิชาการศึกษา
หลายท่านกล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ หรือยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะผู้นําที่ดีและ
เข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการติดต่อสื่อสารในองค์กรที่ดี โดยเฉพาะเป็นผู้นําที่มีภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง หรือเรียกว่า ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป ซึ่งเป็นกลุ่มพฤติกรรมของผู้นําซึ่งแสดงออกถึงการ
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการยกระดับ และกระบวนการ ซึ่งผู้นําและผู้ตามต่างยกระดับซึ่งกันและกันในด้าน
ศีลธรรม และแรงจูงใจให้สูงขึ้น โดยผู้นําจะกระตุ้นจูงใจผู้ตามให้กระทํามากกว่าที่ผู้ตามคาดหวังไว้ว่า
จะกระทํา และผู้ตามจะสร้างความผูกพันต่อจุดประสงค์ขององค์การ โดยผู้นํากระตุ้นให้ผู้ตาม
ดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์ ขององค์การ และผู้ นําแสดง
คุณลักษณะที่เป็นตัวแบบหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผู้ตาม ตลอดจนการเพ่ิมอํานาจและช่วยเหลือ
ผู้ตาม (Leithwood and Jantzi.  1996. p. 510)   
 ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลและความสําเร็จ
ของสถานศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร ผู้บริหารยุคใหม่ที่จะสามารถนําพาองค์กร
ไปสู่ความสําเร็จได้ดี นอกจากจะมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นแล้วความสามารถในการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ก็ต้องมีด้วย โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา 
ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ เพราะงานวิชาการในสถานศึกษาถือได้ว่าเป็น
งานหลัก ที่เป็นหัวใจสําคัญโดยผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบวางแผนงานทุกระดับ ต้ังแต่งานวิชาการ
จนถึงการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งกล่าวได้ว่า เก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
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การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ีวัด
ความสําเร็จและความสามารถของผู้บริหารได้อย่างดี (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์.  2543. น. 1) 
 กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ที่ ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญ
บริหารธุรกิจชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนา
บริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ผู้บริหารของวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มี
ความพยายามศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ แล้วกํ าหนดกลยุทธ์และพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนําเชิงกลยุทธ์และพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาของ
ไทย-เทค เป็นคนเก่ง ก้าวล้ํา นําสมัย รวมท้ังเพ่ือให้การบริหารและการจัดการวิทยาลัยเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง อันสอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค โดยตรง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ภาวะผู้นําและคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนําไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของกลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค ให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค  
 2.  เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครอืไทย-เทค 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-
เทค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9 แห่ง จํานวน 404 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-
เทค จํานวน 205 คน 
 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 205 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) แบบ
เป็นสัดส่วน โดยใช้จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จํานวน 9 
แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีไทยเบญบริหารธุรกิจชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น เป็น
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม  
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่ 2  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-
เทค เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert. 1976. p. 247) ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert. 1976. p. 247) ดังน้ี 
   5 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ขั้นตอนการพฒันาและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
 การพัฒนาแบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-
เทค มีรายละเอียดดังน้ี 
  1.   ศึกษาหลักการสร้างจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ 
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  2.   ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอรับคําแนะนํา 
  3.   นําข้อมูลมาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถาม 
  4.   นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขและ
นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item objective congruence : IOC)  
  5.  หาคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที่ได้
จากการทดลองใช้มาคํานวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
  6.  ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.   ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ทั้ง 9 แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 2.  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 205 ฉบับ พร้อมทั้ง
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย โดยผู้วิจัยใส่ซองติดแสตมป์และจ่า
หน้าซองถึงผู้วิจัยไปพร้อมกัน 
 3.   ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งกลับมาทั้งหมด แล้วนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ผล 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 1.   วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วย
การแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 2.   วิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ 
ไทย-เทค ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และค่า 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแก้ว.  
2535. น. 23-24) ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.   วิเคราะห์การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวม รายด้าน 
และรายข้อ โดยใช้สถิติพ้ืนฐานวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลความหมายของคะแนน  (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแก้ว.  2535. น. 23-24) ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4.   หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson product moment correlation) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550. 
น. 314) ดังน้ี 
  มากกว่า .90 ขึ้นไป  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
  ค่า .70-.90  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
  ค่า .30-.69  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า 
  ค่าตํ่ากว่า .30 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
สําหรับทิศทางความสัมพันธ์ พิจารณาโดยถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์กันในทางลบหรือทิศทางตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก 
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือทิศทางเดียวกัน 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
  1.1  หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม 
  1.2  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 2.  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
  2.1  ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
  2.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.3  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.4  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson) 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ 
ไทย-เทค พบว่า 
  1.1 ในภาพรวมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค อยู่ในระดับมาก (X= 4.13) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง, การเกื้อกูล การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม, การให้การสนับสนุน 
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ผู้ตามเป็นรายบุคคล, การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน, การปลุกเร้าทางปัญญา และการเป็นแบบอย่าง 
ที่เหมาะสม ตามลําดับ 
  1.2 ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก  
(X= 4.10)  โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การทําให้คณะครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกเก่ียวกับการมี
เป้าหมายร่วมกัน 2) การทําให้คณะครูมีความรู้สึกต้องการปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้บริหาร และ 3) การ
แสดงศักยภาพของตนเพ่ือนําพาองค์การสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ตามลําดับ   
  1.3 ด้านการเกื้อกูล ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค  
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเก้ือกูล อยู่ในระดับมาก (X= 4.24) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อ
ที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเก้ือกูล สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การกระตุ้นให้คณะครูทุกคน 
ทํางานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาเป้าหมาย
ของโรงเรียน และ 3) การร่วมกับคณะครูใช้วิธีการคิดแบบแก้ปัญหาในการสร้างเป้าหมายของโรงเรียน 
ตามลําดับ   
  1.4 ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล 
อยู่ในระดับมาก (X= 4.11) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการให้
การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดให้คณะครูเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะอย่างกว้างขวาง 2) การแสดงให้เห็นการสนับสนุนเป็นรายบุคคล ช้ีให้เห็น
ถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียน และ 3) การให้ความสนใจในผลการปฏิบัติงาน ความรู้สึก และ
ความต้องการส่วนตนของบุคลากรทุกคน ตามลําดับ   
  1.5 ด้านการปลุกเร้าทางปัญญา ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ
ไทย-เทค มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทางปัญญา อยู่ในระดับมาก (X= 3.94) โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทางปัญญา สูงสุดลงมา 3 
อันดับ ได้แก่ 1) การกระตุ้นให้คณะครูตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น หาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ปัญหาในโรงเรียนเพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 2) การส่งเสริมให้คณะครูได้เข้าใจและยอมรับ
บทบาท สร้างความมั่นใจให้คณะครูมีความพยายามและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความ
เรียบร้อย  และ3) การสร้างความเช่ือมั่นให้กับคณะครูว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จาก
ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของคณะครูทุกคน ตามลําดับ   
  1.6 ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก  
(X= 3.87) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแบบอย่างที่
เหมาะสม สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การคอยแนะนํา ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรใน
โรงเรียน 2)  คณะครูยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาต่อการบริหารงานของผู้บริหาร จนสามารถปฏิบัติตามได้
ด้วยความพึงพอใจ  และ 3) การพยายามสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่คณะครูในโรงเรียนได้กระทําตามใน
เร่ืองของค่านิยมและคุณธรรม ตามลําดับ   
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  1.7 ด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ในภาพรวมผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการคาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง อยู่ในระดับมาก (X= 4.45) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง สูงสุดลงมา 3 อันดับ 
ได้แก่ 1) การแสดงออกถึงความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีจากคณะครูในโรงเรียน 2) การให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู และ 3) การ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีม ตามลําดับ   
 2. ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค พบว่า 
  2.1 ในภาพรวมสภาพการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ
ไทย-เทค อยู่ในระดับมาก (X= 3.98) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ งานวัดผลและ
ประเมินผล, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, แผนกวิชา, งานส่ือ
การเรียนการสอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามลําดับ 
  2.2 ด้านแผนกวิชา ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค  
มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 3.93)  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียรายข้อที่มีการบริหารงาน
วิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน 
ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 2) การจัดการ
ฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบแบบแผน 
และ 3) การควบคุมดูแล ส่งเสริม กํากับ ติดตาม และการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
ตามลําดับ  
  2.3 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 4.06) โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการบริหารงานวิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดทํา รวบรวมและ
ตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 2) การรวบรวมและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และ 3) 
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย ตามลําดับ                     
  2.4 ด้านงานวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ
ไทย-เทค มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 4.17) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการ
บริหารงานวิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การกํากับ ดูแลจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 2) การเก็บรักษาและทําลายเอกสารหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล และ 3) ความถูกต้องแม่นยําของ
ผลการตัดสินผลคะแนนในการอนุมัติผลการเรียน ตามลําดับ                     
  2.5 ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 3.78) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มี
การบริหารงานวิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การกําหนดผู้รับผิดชอบงานท่ีตรงกับความรู้
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ความสามารถ 2) การสํารวจความต้องการหนังสือ ตํารา จากครูผู้สอน และผู้ใช้บริการ และ 3) การ
จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน ตามลําดับ                     
  2.6 ด้านงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 4.03) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มี
การบริหารงานวิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 2) การติดต่อ
ประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพ่ือการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา และ 
3) การร่วมกับสถานประกอบการในการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กํากับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ 
การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ตามลําดับ                     
  2.7 ด้านงานสื่อการเรียนการสอน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ
ไทย-เทค มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 3.90) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการ
บริหารงานวิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การวางแผนจัดหา จัดทํา 
การให้บริการสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ 
และ 3) การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการอํานวยความสะดวกในการใช้ห้องโสตทัศน
ศึกษา ตามลําดับ                     
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ 
ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (.778) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รายด้าน กับการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ( r = .664) ด้านการเกื้อกูล การยอมรับ
เป้าหมายของกลุ่ม ( r = .694) ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล ( r = .764) ด้านการ
ปลุกเร้าทางปัญญา ( r = .793) ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ( r = .761) และด้านการคาดหวัง
ผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ( r = .567) มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการใน
ทางบวก โดยมีค่า r อยู่ระหว่าง .567-.793 โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทาง
ปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานวิชาการมากกว่าภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังน้ี 
 1. ด้านภาวะผู้ นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ 
ไทย-เทค ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีความเห็นว่า ผู้บริหาร
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สถานศึกษามีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง, การเก้ือกูล การยอมรับเป้าหมายของ
กลุ่ม, การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล, การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน, การปลุกเร้าทางปัญญา 
และการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้แสดงออกถึงความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ 
งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีจากบุคลากรในโรงเรียน บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน มีการ
ทํางานเป็นทีมการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ทํา และการเป็นบุคคลที่ผู้อ่ืนสามารถยอมรับว่าเป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมควร ไกรพน (2546) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาแบบภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศุภกิจ  สานุสัตย์ (2547) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในทุกด้าน 
เช่นเดียวกัน 
  2. ด้านการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่  
งานวัดผลและประเมินผล, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 
แผนกวิชา, งานสื่อการเรียนการสอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามลําดับ จากผลการศึกษา
ดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีการส่งเสริม
สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  
มีการกํากับ ดูแลจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดหา 
รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดข้ึนเพ่ือความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่ง
จัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนใน
สถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจน
ระเบียบการจัดการศึกษา มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการจัดการเรียน
การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และการให้ความสําคัญในการประสานงานและให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรพรรณ  
ทองป้ัน (2552) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอินทุอร โควังชัย (2554) ที่ได้วิจัยเรื่อง
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ระดับคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รายด้าน กับการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในทางบวก โดยภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทางปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
บริหารงานวิชาการมากกว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้สร้างความท้าทายให้แก่บุคลากรในเรื่องการทบทวน และ
ตรวจสอบการทํางานของตนเองในปัจจุบันว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องอย่างไร และหาวิธีการคิด
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย อันเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและยอมรับใน
บทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นผลให้ครูและบุคลากรเกิดความ
พยายามในการปฏิบัติงานมากข้ึน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอินทุอร  โควังชัย (2554) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 พบว่า พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐพงศ์  บุณยารมย์ (2553) ที่ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนที่ เปิดสอนช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม มี
ความสัมพันธ์กัน เช่นเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําด้านการเป็นแบบอย่าง 
ที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารควรสร้างตัวอย่างที่
ดีให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้กระทําตามในเรื่องของค่านิยมและคุณธรรม คอยแนะนํา 
ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลครูและบุคลากรในโรงเรียน เพราะผู้บริหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุคลิกภาพ จะมีผลสูงต่อการ
ยอมรับของบุคลากร ทําให้เกิดความเช่ือถือศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามได้ด้วย
ความพึงพอใจ 
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 2) การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็
ตาม จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค 
ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารควรมีการวางแผน
พัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือรองรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
การจัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2)  ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 3)  ควรศึกษาถึงบทบาทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดเก่ียวกับการสร้างเสริมการ
พัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาการศึกษา 
นอกโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษา 
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1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษาชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้าน

ครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (2) ศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) สร้างสมการ
พยากรณ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนก ต้ังแต่ .27 ถึง .93 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .95  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ stepwise  ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาในภาพรวม ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ปัจจัยด้าน
ครูผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาศึกษาการศึกษา  นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยปัจจัยด้านผู้เรียนความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากที่สุด ได้แก่ เจตคติต่อการ
เรียน (X2) มีค่าความสัมพันธ์ (rx2y ) = .657 รองลงมาเป็นความรับผิดชอบในการเรียน (X4) มีค่า
ความสัมพันธ์ (rx4y) = .598 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (X1) มีค่าความสัมพันธ์ (rx1y) = .585  ส่วน
ปัจจัยด้านสถานศึกษา การบริการของสถานศึกษา (X6) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
น้อยที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ (rx6y ) = .156 3) สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักศึกษาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (X2) ความรับผิดชอบในการเรียน 
(X4) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เท่ากับ .700 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 
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48.50 และการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี 

 
Y’ = .839 +.333X2 +.188X4+.230X1  ,  Z’

y = .371Z X2  +.213 Zx4 +.203 Zx1 
 
คําสําคญั: ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ABSTRACT 
This propose of this thesis was to investigates factors and the relationships 

between factors affecting the learning achievement of students under investigation. 
These factors were functions of number of aspects, viz., the aspects of students, 
teachers and academic. The number of the sample population were selected 
through on application of simple random sampling method of 364 lower secondary 
Level Non-formal Education of Chachoengsao Provincial Office of Non-formal and 
Informal Education. The research instrument was five-rating scales questionnaire that 
discrimination . 2 7 -. 93, reliability .95. The statistic analysis were mean, standard 
deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and multiple regression 
analysis were used in selection independent variables 

Findings were as follows: 1) The level of the factors pertaining to 
students, teachers and academic were overall at a moderate level. When considering 
each factor separately, it was found that the student factor to be at high level, 
teachers and academic to be at moderate level. 2) The relationship between the 
factors of students, teachers, academic and academic achievement found to be 
positively at a statistically significant of 0.05. Such as conducive to accurate 
forecasting were as follows : attitudes toward learning (x2) (rx2y=.657) responsibility of 
learning (x4) ( rx4y=.598)  and achievement motivation (x1) ( rx6y=.156)  In conclusion        
3) Factors which could be used to predict the acadimic achievement of these 
students at statistically significant level, of 0.05 in descending order of variables has 
the power most predicting at .700 accounting for 48.50% of the variance in academic 
achievement. The corresponding forecast equations can be written as follows : 

 
Y’ = .839 +.333X2 +.188X4+.230X1  ,  Z’

y = .371Z X2  +.213 Zx4 +.203 Zx1 
 
Keywords: Factor  related, academic achievement, Non- formal students   

Office of Non-formal and Informal Education 
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บทนํา 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียน สามารถหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือนําความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือ
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ลดความเลื่อมล้ําเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท (นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ) ซึ่งการจัด
การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จําเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นความสําคัญทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาต้องจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน ครูต้องรู้เป้าหมายของ
หลักสูตร และเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยครูต้องมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร จัดทําแผนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้การสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) ดังน้ัน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นภารกิจของสถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรต่าง ๆ เป็นเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ ทั้งในด้าน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล (เรณุกา 
หนูวัฒนา, 2551) โดยมีผลการศึกษาว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของ
การศึกษา (หฤษฎ์ เลิศอนันตกร, 2554) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าสาเหตุที่
ทําให้นักเรียนไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนมาจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมทางด้าน
พุทธิพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนและมีมาก่อนที่จะได้รับการเรียน เป็นความถนัด
และ  พ้ืนความรู้เดิมของผู้เรียน 2) พฤติกรรมทางด้านทางด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพที่ผู้เรียน
แสดงออกเมื่อผู้เรียนได้เรียน เป็นความสนใจและเจตคติต่อวิชาที่เรียน การยอมรับความสามารถและ
บุคลิกภาพ 3) คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพซ่ึงผู้เรียนได้รับผลสําเร็จในการเรียนรู้ ผลจาก
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (สํานักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา) พบว่า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เกรดเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.20 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เกรดเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.08 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 
เกรดเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.19  และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เกรดเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 
2.12 (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557) 
ซึ่งในภาพรวมลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษาของสํานักงาน 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ จึงสนใจที่จะ
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ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน ทั้งสิ้น 3,597 คน ของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง Yamane ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 364 คน เน่ืองจากลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างมีความใกล้เคียงกันจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างให้ครบตามจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในด้านนิยาม องค์ประกอบ และได้สร้างแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ วัดระดับปัจจัยด้านผู้เรียน จํานวน 43 ข้อ แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยด้านครูผู้สอน จํานวน  
22  ข้อ แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยด้านสถานศึกษา จํานวน 31 ข้อ ซึ่งมีการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คัดเลือกข้อที่มีค่า  IOC ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ได้จํานวน 96 ข้อ หลังจากน้ันนําไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง .27 ถึง .93 และวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ ปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93, ปัจจัยด้านครูผู้สอนมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.93 ปัจจัยด้านสถานศึกษามี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 จากน้ันนําแบบสอบถามที่มี
คุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น  
ระหว่างวันที่  10 – 25  กุมภาพันธ์ 2559 หลังจากน้ันนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ stepwise   
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา   
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน                     

และปัจจัยด้านสถานศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษา X  S.D. ระดับปัจจัย 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 3.50 0.26 มาก 

ปัจจัยด้านครูผู้สอน 3.46 0.34 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านสถานศึกษา 3.40 0.31 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.45 0.27 ปานกลาง 

 จากตารางที่  1 พบว่าระดับของปัจจัยด้านผู้ เรียน  ด้านครูผู้สอน  และด้าน
สถานศึกษา ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ( X = 3.50, S.D.= 0.26) ปัจจัยด้านครูผู้สอน 
ค่าเฉลี่ยอยู่  ในระดับปานกลาง ( X = 3.46, S.D.= 0.34 ) และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ    ปานกลาง ( X = 3.40, S.D.= 0.31 )  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านผู้ เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้าน
สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษา
ตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจยัด้าน

สถานศึกษากบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน   
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้าน

สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
rxy Sig 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) .585* .000 
เจตคติต่อการเรียน (X2) .657* .000 
ความพร้อมในการเรียน (X3) .584* .000 
ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) .598* .000 
ปัจจัยด้านครูผู้สอน  
พฤติกรรมการสอน (X5) .465* .000 
ปัจจัยด้านสถานศึกษา 
การบริการของสถานศึกษา (X6) .156* .003 
ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน (X7) .426* .000 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X8) .531* .000 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยปัจจัยด้านผู้เรียนความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มากที่สุด ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (X2) มีค่าความสัมพันธ์ (rx2y ) = .657 รองลงมาเป็นความ
รับผิดชอบในการเรียน (X4) มีค่าความสัมพันธ์ (rx4y) = .598 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (X1) มีค่า
ความสัมพันธ์ (rx1y) = .585 ส่วนปัจจัยด้านสถานศึกษา การบริการของสถานศึกษา (X6) มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อยที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ (r rx6y ) = .156 

3. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ความสมัพันธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุ (R) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์การอธิบาย (R2 ) และการ     

ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 
R R2 Adjusted R2 SEE F P 

.700 .490 .485 .215 115.076* .000 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางท่ี 3 พบว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เท่ากับ .700 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 48.50 และ
การทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
ตารางที่ 4  สัมประสิทธ์ิการถดถอย (b) สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β) และการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ  

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t p 

 
 

β Std.Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) .859 .164  6.524* .000   

X1 .260 .087 .248 2.823* .000 .342 3.932 
X2 .353 .062 .371 6.134* .000 .546 2.922 
X3 .180 .440 .080 2.823 .055 .383 5.942 
X4 .198 .045 .190 3.794* .000 .512 5.490 
X5 .117 .956 .012 2.400 .017 .648 4.254 
X6 .044 .052 -.030 1.086 .278 .970 4.818 
X7 .062 .035 -.028 1.268 .206 .656 2.803 
X8 .141 .045 -.146 2.555 .011 .512 4.042 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4 ค่าสัมประสทิธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตัวแปรทีส่่งผลมาทีสุ่ด คือเจตคติต่อ
การเรียน (X2) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (X1) และ ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) โดยมีค่า
นํ้าหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .353 .260 .198  ตามลําดับ ส่วนตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนน้อยที่สุด คือ การบริการของสถานศึกษา (X6)  โดยมีค่านํ้าหนักในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .044 

 
ตารางท่ี 5 สัมประสทิธ์ิการถดถอย (b) และการทดสอบนัยสําคญัทางสถิติ ของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
แบบ stepwise   

 

Model 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p 

β Std.Error Beta 

3 

(Constant) .839 .153  5.496* .000 
X2 .333 .052 .371 6.356* .000 
X4 .188 .048 .213 3.897* .000 
X1 .230 .060 .203 3.825* .000 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คือปัจจัยด้านผู้เรียน โดยมีตัวแปรย่อยที่เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากมากไปน้อย ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (X2)  รองลงมาคือ ความรับผิดชอบในการ
เรียน (X4) และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (b) เท่ากับ 
.333 , .188 และ .230 ตามลําดับ และค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 
.371, .213 และ .203 ตามลําดับ สัมประสิทธ์ิถดถอยพบนัยสําคัญทางสถิติทั้งหมด 3 ค่า เขียนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี 
 

Y’ = .839 +.333X2 +.188X4+.230X1  ,  Z’
y = .371Z X2  +.213 Zx4 +.203 Zx1 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมรักษ์  รินรุด (2552) พงศ์ไกร วรรณตรง 
(2555) ที่พบว่า ระดับของปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียนที่ เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 15-25 ปี ซึ่งมีอายุสูงกว่าผู้เรียนในระบบโรงเรียน และผู้เรียน
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แต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างผู้เรียนทั้งอายุ อาชีพ พ้ืนฐานทางการศึกษาจึงต้องมีความพร้อมใน
การเรียน ความรับผิดชอบในการเรียนค่อนข้างมาก จึงจะประสบความสําเร็จทางการเรียน ส่วนระดับ
ของปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรศรี  พุทธานนท์ (2550) ที่พบว่าระดับของปัจจัยด้านวิธีการสอนและปัจจัยด้าน
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก วิธีการเรียนการสอน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ครูและสถานศึกษาเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนเท่าน้ัน มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง และสถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในชุมชน มีทั้งเป็นอาคารศูนย์การเรียนชุมชน 
อาคารขององค์การบริหารส่วนตําบล ห้องเรียนภายในโรงเรียน หรือสถานท่ีของวัด ที่ได้มีการจัดต้ัง
เป็นศูนย์การเรียนการเรียนชุมชน 

2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน และด้านสถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน รองลงมา ความรับผิดชอบในการเรียน และ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร  สุริยา (2551) พบว่าปัจจัยส่วนตัวของผู้เรียน ได้แก่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ระดับชาติ โดยมีค่าความสัมพันธ์ต้ังแต่ .126 ถึง .852 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรณุกา 
หนูวัฒนา (2551) พบว่าปัจจัยผู้เรียนด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (r =0.415) มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรักษ์ รินรุด (2552) พบว่าปัจจัย
ด้านผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมในการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ค่อนข้างสูงกับผลการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 
(2554) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของผู้เรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อการเรียน มีค่าความสัมพันธ์ต้ังแต่ 
.278 ถึง .360 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เบญจกมล  สังข์ศิริ (2555) พบว่า ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งอภิปรายได้ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน โดยเฉพาะเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียนน้ันมีความจําเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการเรียนการศึกษานอกโรงเรียนผู้เรียนมีความ
ต้องการที่จะเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ 
ของตนเอง ดังน้ันสถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดเรียนการสอนตามความแตกต่าง ความ
ต้องการของผู้เรียน เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีเจตติต่อการเรียนดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่ดีขึ้นด้วย ทั้งน้ีรวมถึงความรับผิดชอบในการเรียนโดยผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนมีความต้ังใจ 
มุ่งมั่น พยายาม พากเพียร และเต็มใจ ไม่ละทิ้ง รู้จักหน้าที่ของตนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีความตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์ รักษาสัจจะต่อคําพูด มีความกล้าที่จะรับผิดชอบ 
ยอมรับผลการกระทําของตนทั้งที่ เป็นผลดี และผลเสีย และหากมีข้อผิดพลาดก็ใจใส่ใจแก้ไข
ข้อบกพร่องด้วยความเต็มใจ จึงทําให้เจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับมาก 
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 3. สมการของปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ตามตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
เจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณกับตัวแปรเกณฑ์ เท่ากับ .371, .213 และ .203 สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ได้ร้อยละ 48.50 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ .215 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (behavioral 
psychologists) เช่ือว่า คนเราทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ามีตัวกระตุ้น และการ
เสริมแรง การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการด้านกลไกท่ีถูกควบคุมจากสิ่งต่างๆ ภายนอก แต่นักจิตวิทยา
กลุ่ม ความคิด ความเข้าใจ (cognitive psychologists) เช่ือว่าผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้ 
ความรู้ และสติปัญญา ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียน ครูเป็นเพียงผู้รับผิดชอบในการสอน แต่ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเอง     
(ฉัตรชัย บุษบงค์, 2555) และงานวิจัยของพรรณทิภา คําพรหม (2551) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะ การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือปัจจัย
ด้านตนเอง ได้แก่ ตัวแปรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนรู้ ร่วมกับอธิบายทักษะการ
เรียนรู้ ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ได้ร้อยละ 32.9 พรทิพย์  ธุระพันธ์ (2551) 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 คือด้านแรงจูงใจ        
ใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านเจตคติต่อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
เกล้า จักทอน (2553) พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาภาษาไทยและปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้ร้อยละ 72.80 กรรณิการ์  ภิรัมย์รัตน์ (2554) 
พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 คือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .632 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย (R2 ) เท่ากับ .400 สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนได้ร้อยละ 40.00 McCrory and Zhang (2009) พบว่าเจตคติ ใช้เป็นตัวแปร
ทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งอาจอภิปรายได้ว่า ในการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครูและผู้เรียนต้องวางแผนการ
เรียนรู้รายบุคคลร่วมกันให้ครบทั้งหลักสูตร รายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ก็ให้ทําการเทียบโอน ส่วน
รายวิชาที่เทียบโอนไม่ได้ก็ลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และนํามาจัดทําแผนการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามเง่ือนไขการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ วิธีเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การ
เรียนรู้แบบพบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบช้ันเรียน และการ
เรียนรู้แบบอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละรายวิชาผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
หรือหลายรูปแบบก็ได้ ทั้งน้ีมีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง ซึ่งผู้เรียนน้ันต้องมี
ความพยายามมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มากกว่าผู้เรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนตามปกติ เน่ืองจากในแต่ละ
สัปดาห์จะมาพบครูผู้สอนเพียง 6 ช่ัวโมง นอกจากน้ันผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผล
ทําให้ปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบไปด้วย เจตคติต่อการเรียน 
ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดังน้ัน สถานศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมเจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้กับผู้เรียน ต้ังแต่
เริ่มการแนะแนวในการเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง และมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ตลอดหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศให้กับผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความมุ่งหวังในการศึกษา
เพ่ือพัฒนาตนเอง โดยให้ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการศึกษา เล่าประสบการณ์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ 
และทําให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีการช้ีแจงขั้นตอนในการเรียนตามหลักสูตร วัตถุประสงค์ 
หรือรายวิชาที่จะเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการเรียน และปลูกฝังความรับผิดชอบในการ
เรียน 
  2. ควรพัฒนาปรับปรุงปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และศึกษาระดับปัจจัย
ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา อีกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น โดยจ าแนกจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ล าดับการเกิด รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู และการมีแฟน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นวัยรุ่น ที่มีอายุ 12  – 25 ปี อยู่ใน
จังหวัดปทุมธานี ตอบแบบสอบถามออนไลน์กลับมาได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 498 คน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความโดดเดี่ยว สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ  สถิติทดสอบเอฟ (F-test) หรือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และ สถิติทดสอบที (t-test)  ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จาก
แบบวัดความโดดเดี่ยว ผลการวิจัย พบว่า 
 1. วัยรุ่น จ านวน 498 คน มีความโดดเดี่ยวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 2. วัยรุ่น ที่มีเพศ อายุ ล าดับการเกิด และการที่มีแฟนที่แตกต่างกันมีความโดดเดี่ยวไม่
แตกต่างกัน  
 3. ระดับการศึกษาของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน มีความโดดเดี่ยวต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 4. การเลี้ยงดูของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน ท าให้วัยรุ่นมีความโดดเดี่ยวที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยวัยรุ่นที่มีญาติเลี้ยงดูมีความโดดเดี่ยวสูงกว่าวัยรุ่นที่มีบิดาและมารดาเลี้ยงดู
ร่วมกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และวัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 
หรือ Authoritarian Parenting Style มีความโดดเดี่ยวสูงกว่า  วัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่หรือ Authoritative Parenting Style อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความโดดเดี่ยว ว้าเหว่ เหงา วัยรุ่น 
 

ABSTRACT 
 The present research aimed to study loneliness in adolescents categorized 
by sex, age, educational background, birth order, parenting style, and relationship 
status. The sample of the study was 498 12-to-25-year-old adolescents who lived in 
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Pathum Thani Province and asked to complete an online questionnaire. The samples 
were selected by simple random sampling method. The instrument was a loneliness 
measurement questionnaire. The quantitative data were analyzed by f-test or One-
way ANOVA, and t-test for testing the difference between the samples. The results of 
the study were as follows. 
 1. The 498 adolescents had the loneliness at the high level. 
 2. The loneliness of the adolescents with different sexes, ages, birth 
orders, and relationship statuses was not significantly different.   
 3. The adolescents with different educational backgrounds had 
significantly different loneliness at the .05 level. 
 4. The adolescents who were raised by relatives had a higher level of 
loneliness than those who were raised by both of their father and mother at the .05 
level. Moreover, the loneliness of the adolescents who were raised with Authoritarian 
Parenting Style was significantly higher than those who were raised with Authoritative 
Parenting Style at the .05 level.     
 
Keywords:  Loneliness, Adolescent 
 

บทน า 
 ความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา ว้าเหว่ เป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่จ าเพศ วัย 
สภาพแวดล้อม หรือคนกลุ่มใดโดยเฉพาะ ไม่ว่าคนชรา หนุ่มสาวในวัยฉกรรจ์ วัยรุ่น ตลอดจนเด็กเล็ก
วัยเยาว์ ไม่เลือกสถานที่ไหน ตามเมืองใหญ่ ในบ้านที่มีคนอยู่เยอะแยะ หรือไม่มีคนอยู่ด้วยก็สามารถ
เกิดความรู้สึกนี้ได้ ยิ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ท า
ให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัว
ขยายมาเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว จึงท าให้สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง สัมพันธภาพขาดหายไป
ในครอบครัว เกิดความรู้สึกว้าเหว่เพ่ิมขึ้น (สมัย   พรหมประดิษฐ์ , 2546)  ความเหงาถูกมองว่าเป็น
ปัญหาหนึ่งของสังคมสมัยใหม่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวด (Spitzberg & Hurt. 1989  : อ้างใน
วสันต์  ลิมป์เฉลิม, 2552) ความเหงาเป็นสภาพที่บุคคลขาดความสัมพันธ์ทางสังคมที่พึงพอใจ (Baron 
& Byrne. 2004 อ้างใน วสันต์  ลิมป์เฉลิม, 2552)  ความเหงา คือ ความรู้สึกเศร้าที่มากับการรับรู้
ความโดดเดี่ยว (A sad feeling that comes with a perception of aloneness)  ได้แก่ ความรู้สึก
เศร้า และความโดดเดี่ยว ความรู้สึกเศร้าสื่อถึงสภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซา (Deflated, Wilted state 
of mind) ความเหงาเป็นสภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซาในลักษณะหนึ่ง สภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซาที่จะ
เป็นความเหงานี้ต้องประกอบควบคู่กับคุณลักษณะส าคัญคือ การรับรู้ความโดดเดี่ยว (วสัตน์  ลิมป์
เฉลิม, 2552) ความเหงา และภาวะแปลกแยกในทางจิตวิทยา เกิดจากการที่คน ๆ นั้นรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยค่า ไม่มีความสุขในความหมายของการมีชีวิต หรือถ้ามีก็มีน้อยกว่าคนอ่ืน ๆ นอกจากนี้คนที่รู้สึก
เหงา มักจะเก็บตัว หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเอง เรียกว่ายิ่งรู้สึกเหงาเท่าไหร่ ก็
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จะยิ่งเก็บตัวมากขึ้น และเมื่อเก็บตัวมากขึ้น ก็จะท าให้รู้สึกแปลกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมรอบ
ข้าง ซึ่งก็ยิ่งจะมีผลให้เหงามากขึ้นตามไปด้วย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559)  
 วัยรุ่น (Adolescent) เป็นวัยที่เด็กจะพ้นจากสภาพของความเป็นผู้เยาว์ และเริ่มเข้าสู่
ภาวะของความเป็นหนุ่มสาว มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่
เต็มตัว มีการแปรปรวนของอารมณ์และจิตใจ ซึ่งความแปรปรวนของอารมณ์เป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรม
แปลกๆ มีความต้องการที่จะให้เป็นที่ยอมรับในสังคม (สุพัตรา สุภาพ , 2541) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีขั้น
พัฒนาการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  1) ระยะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น (Puberty) เริ่มตั้งแต่อายุ 13-15 ปี 2) 
ระยะวัยรุ่นตอนต้น (Early Adolescent) เริ่มตั้งแต่อายุ 15-18 ปี 3) ระยะวัยรุ่นตอนปลาย (Late 
Adolescent) เริ่มตั้งแต่อายุ 18-21 ปี (สุชา จันทร์เอม, 2521) และวัยรุ่น (13-20 ปี)  ลักษณะอัต
ลักษณ์แห่งตนแย้งกับการไม่เข้าใจตนเอง (identity vs identity diffusion) ลักษณะพัฒนาการที่พึง
ประสงค์ (Strong ego) ด้วยใจบริสุทธิ์และจงรักภักดี ส่วนลักษณะพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์ (Weak 
ego) ขี้อาย ไม่ชอบสังคม ต่อต้านสังคม อัตลักษณ์สับสน เหงาหงอย (ศรีเรือน แก้วกังวาน , ม.ป.ป. ) 
ความเหงาในวัยรุ่น/วัยเด็กตอนปลายรู้สึกเหงา เป็นเรื่องธรรมดาที่ในแต่ละช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียว
ในบางขณะ บางบรรยากาศ หรือสถานการณ์ เราจะเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมา เช่น บางครั้ง ที่เราฟัง
เพลงเศร้า ๆ หรือถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพังนาน ๆ โดยมิได้ติดต่อกับใคร ในช่วงที่เราห่างไกลเพ่ือนฝู ง 
ญาติพ่ีน้อง หรือคนใกล้ชิด ความเหงาเป็นเรื่องธรรมดาส าหรับวัยรุ่น และส าหรับคนทั่วไปด้วย 
บางครั้งคนเราก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาเฉย ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศเป็นใจ เช่น บรรยากาศตอน
ใกล้ค่ า หรือช่วงที่ต้องอยู่คนเดียว (สืบค้นวันที่ 16 ธ.ค. 58 จาก : http://www.pccl.ac.th) ความ
ว้าเหว่ในเด็กวัยรุ่นนับเป็นปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงปัญหาหนึ่ง เมื่อเกิดกับเด็กวัยรุ่นก็จะก่อให้เกิด
ความทุกข์ใจ การปล่อยให้เด็กวัยรุ่นอยู่ในบ้านอย่างขาดรักความอบอุ่นมีพ่อแม่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดเสมือนไม่
มีพ่อแม่ ท าให้เด็กเกิดความว้าเหว่ อ้างว้าง ไปโรงเรียนครู อาจารย์ ก็ขาดการดูแลและไม่ได้ใกล้ชิดเด็ก 
ท าให้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจการเรียน รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพ่ึงใครหรือปรึกษาใคร การ
ปล่อยให้เด็กอยู่ขาดความอบอุ่นขาดความใกล้ชิดกับบุคคลที่บ้าน และขาดการดูแลจากครู อาจารย์ 
ย่อมท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขาภาพจิตในเด็กวัยรุ่นได้  (ผกา   สัตยธรรม , 2543) สาเหตุของความ
เหงาของวัยรุ่น อยู่ห่างบ้าน ไกลพ่อแม่ แฟนทิ้ง การอยู่ เป็นโสด เบื่อบ้าน ไม่ถูกกับคนในบ้าน 
บรรยากาศในบ้านไม่อบอุ่นไม่ถูกใจ เบื่อโรงเรียน ไม่ชอบครู ไม่ชอบเพ่ือน หรือการเรียนไม่มีความสุข 
(วิทยา นาควัชระ,  2548) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาทางจิตเวชสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ใน
บรรดาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นนั้น ภาวะซึมเศร้า (depression) จัดเป็นปัญหาที่ส าคัญ ทั้งนี้
เพราะความชุกและอัตราตายที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 
วชิระ ลาภบุญทรัพย์, และปิยลัมพร หะวานนท์, 2540) ภาวะซึมเศร้ามีผลต่อการเรียนรู้ การท าความ
เข้าใจ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ มีผลต่อสัมพันธภาพ การเข้าสังคมกับเพ่ือน ครู และสมาชิกใน
ครอบครัว โดยเด็กมักแสดงความรู้สึกเศร้าหรือไม่สบายใจอย่างมาก ไม่สนุกสนาน และไม่มีความสุข 
รู้สึกทนไม่ได้อาจแสดงออกด้วยการร้องไห้ เด็กไม่สนใจที่จะเล่น ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความสนใจต่อ
การเรียนและการท างาน ที่โรงเรียนลดลง แยกตัว ไม่สุงสิงกับเพ่ือน มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 
ไม่มีความมั่นใจในตนเอง รู้สึกล้มเหลว มองโลกในแง่ร้าย และมีความคิดอยากตาย (กรมสุขภาพจิต 
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กระทรวงสาธารณสุข, 2548) ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุส าคัญของการฆ่าตัวตาย จากรายงาน ผลการ
ประเมินโครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายปี พ.ศ. 2547 ของกรมสุขภาพจิต พบว่าประชากรไทยมี 
อัตราการพยายามท าร้ายตนเองมากถึง 43.7 ต่อแสนประชากร และมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
เท่ากับ 7 ต่อแสนประชากร และในผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จพบว่า ร้อยละ 50 มีปัญหาโรคซึมเศร้า (ส านัก
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2548) นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลบางประการน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้า ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียน สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษาและอาชีพของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว ประวัตการดื่ม
สุราของ บุคคลในครอบครัว ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดามารดา และความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน (เตือนใจ โคตรสมบัติ , 2544; นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ
โกวิท นพพร, 2527; วิจารณ์ วิชัยยะ, 2533)  
 ความเหงาหรือความโดดเดี่ยวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ แม้กระทั่งอยู่
ท่ามกลางผู้คนมากๆ ก็สามารถรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวได้ (อโนมา ใจอุดม, 2548)  ความว้าเหว่เกิดขึ้น
เมื่อบุคคลมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยกว่าที่ต้องการ หรือเมื่อความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่สนองความ
ต้องการตามที่ปรารถนาไว้ ความว้าเหว่ไม่เหมือนกับการใช้เวลาอยู่ตามล าพัง บุคคลสามารถรู้สึก
ว้าเหว่ได้แม้อยู่ท่ามกลางบุคคลอ่ืน เช่น อยู่ในงานปาร์ตี้ หรือคอนเสิร์ต ในทางตรงกันข้ามบางคนก็
ชอบที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและพอใจกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมน้อยกว่าที่บุคคลส่วนใหญ่เป็นกัน 
ดังนั้นความว้าเหว่จึงเป็นอัตวิสัยและความรู้สึกส่วนตัวในระดับสูง (Weiten, Lloyd and Lashley, 
1990 :  อ้างในมณีนุช  วรรณรัตน์ , 2552) ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดความว้าเหว่ ได้แก่ ลักษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล และค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม โดยลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล
แต่ละคนจะมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมตามบุคลิกภาพแตกต่างกันไป เช่น ลักษณะขี้อายหรือการขาด
ทักษะทางสังคม อาจรบกวนการสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพทางสังคมที่พึงพอใจและเป็นจุดเริ่มต้น
ของความว้าเหว่ส่วนค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมนั้นจะแตกต่างไปตามแต่ละสังคม เช่น 
วัฒนธรรมตะวันตกเน้นให้บุคคลพ่ึงพาตนเองสูงและพยายามท าเป้าหมายให้ส าเร็จด้วยตนเอง 
วัฒนธรรมเอเชียจะเน้นการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันภายในสมาชิกของครอบครัว ซึ่งค่านิยมและ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี้สามารถส่งผลต่อความว้าเหว่ได้ (Peplau and Perlman, 
1982 อ้างใน จุฑามาศ ฉัตรโอฬารกุล , 2547) แม้ว่าความโดดเดี่ยวจะเป็นความบกพร่องในจิตใจ
สามารถน าไปสู่ภาวะทางจิตเวชได้ แต่ทว่าความโดดเดี่ยวมักไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรทั้งนี้เนื่องจาก
อาการที่เกิดจากความโดดเดี่ยวหรือความเหงามิได้เป็นอาการที่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดรุนแรง เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาการที่เกิดจากปัญหาทางจิตชนิดอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ความโดดเดี่ยวจึงถูกมองข้าม หรือ
ละเลยไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร  จากการความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมา และมองเห็นผลกระทบ
อันใหญ่หลวงที่จะเกิดข้ึนตามมา ทั้งโรคซึมเศร้า และปัญหาสังคม   
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น   เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความโดด
เดี่ยวของวัยรุ่น อาจเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการเผชิญความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป อีกทั้งผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน าเอาข้อมูลความรู้ที่ได้ไปเป็น
แนวทางป้องกันปัญหาอันเกิดจากความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นตลอดจนเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิต 
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การเสริมสร้างการเผชิญความโดดเดี่ยว  สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความรักและความอบอุ่นมากขึ้น  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงการลดปัญหาที่จะเกิดกับ
ครอบครัว  สังคม และประเทศชาติในระยะยาวอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 .เพ่ือศึกษาระดับความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา  
สถานภาพสมรสของบิดามารดา  ล าดับการเกิด รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการมีแฟน 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น 
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  
ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่วัยรุ่นที่มีอายุ 12 – 25 ปี อยู่ในจังหวัดปทุมธานี 
จ านวนประมาณ 206,882  คน (ข้อมูลมาจากระบบสถิติทางทะเบียน สืบค้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 
จาก stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php. ข้อมูล ธันวาคม 2558)  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ วัยรุ่นที่มีอายุ 12 – 25 ปี อยู่ในจังหวัดปทุมธานี 
ตอบแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 547 คน  
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบแล้วคัดเลือกข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน์กลับมาได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 498 คน  ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 498 คน ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมที่จะไปอ้างอิงยังประชากรและยังสอดคล้อง
กับสถิติที่ใช้ในการทดสอบ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  (Yamane, 1973 อ้างใน จักรกฤษณ์  
ส าราญใจ. 2544)  
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ  (Accidental  Selection)  
โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดตัวอย่างยามาเน่  (Yamane, 1973  อ้างใน  มารยาท  โยทองยศ และ
คณะ)  ระดับความคลาดเคลื่อนหรือตั้งระดับนัยส าคัญที่ .05 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู และการมีแฟน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความโดดเดี่ยว      
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความโดดเดี่ยว ลักษณะค าถามเป็นข้อค าถามเชิงประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีระดับความคิดเห็น 6 ระดับ 
  1  หมายถึง    ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกเลย 
  2  หมายถึง    ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกเล็กน้อย 
  3  หมายถึง    ข้อความตรงกับความรู้สึกบ้างเป็นบางครั้ง 
  4  หมายถึง    ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกค่อนข้างมาก 
  5  หมายถึง    ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกมาก 
  6  หมายถึง    ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกมากที่สุด 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายความโดดเดี่ยว (Wright & Master, 1982 อ้าง
ใน รังสรรค์  โฉมยา, 2551) แปลผลคะแนนความโดดเดี่ยว มีรายละเอียดดังนี้ 
  ระดับความโดดเดี่ยว   ความหมาย 
  5.50 - 6.00   หมายถึง  โดดเดี่ยวมากที่สุด 
  4.50 - 5.49   หมายถึง  โดดเดี่ยวมาก 
  3.50 - 4.49   หมายถึง  โดดเดี่ยวค่อนข้างมาก 
  2.50 - 3.49  หมายถึง  โดดเดี่ยวค่อนข้างน้อย 
  1.50 - 2.49  หมายถึง  โดดเดี่ยวน้อย 
  1.00 - 1.49  หมายถึง  ไม่โดดเดี่ยวเลย 
 

ผลการวิจัย 
 วัยรุ่น จ านวน 498 คน มีความโดดเดี่ยวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความโดดเดี่ยวในวัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความโดดเดี่ยวมีความโดดเดี่ยวในวัยรุ่นไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย 
 ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความโดดเดี่ยวในวัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปีมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างอายุ 
21 ปีขึ้นไป 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับการเลี้ยงดู ของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับอบรมเลี้ยงดู จ านวน ร้อยละ 

1.    บิดาและมารดาเลี้ยงดูร่วมกัน 376 75.5 
2.    บิดาหรือมารดาเลี้ยงดู 84 16.9 
3.    ญาติเลี้ยงดู 38 7.6 

รวม 498 100.0 
จากตารางที่ 1 พบว่าการเลี้ยงดูของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นการอยู่อาศัยกับครอบครัวหรือ

การอบรมเลี้ยงดูของบิดาและมารดาร่วมกันเป็นส่วนใหญ่จ านวน 376 คนหรือร้อยละ 75.5 รองลงมา
เป็นการอบรมเลี้ยงดูโดยบิดาหรือมารดาจ านวน 84 คนหรือร้อยละ 16.5 และตามด้วยญาติเลี้ยงดู
จ านวน 38 คนหรือร้อยละ 7.6 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างการเลี้ยงดูกับความโดดเดี่ยว   

ความแปรปรวน SS MS df F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.657 1.829 2 3.313* .037 
ภายในกลุ่ม 273.177 .552 495   

รวม 276.834  497   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 1 คู่ คือ การเลี้ยงดูมีผลต่อความโดดเดี่ยวที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับความโดดเดี่ยว   

ความแปรปรวน SS MS df F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 18.345 9.172 2 17.559* .000 
ภายในกลุ่ม 258.055 .552 494   

รวม 276.400  496   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 1 คู่ คือ รูปแบบการเลี้ยงดูมีผลต่อความโดดเดี่ยวที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งต้องท าการเปรียบเทียบรายคู่ในตารางที่ 4 ต่อไป และเลือก
วิธีในการทดสอบความแตกต่างเป็น Scheffe เนื่องจากความแปรปรวนเท่ากัน  

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

602 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับความโดดเดี่ยว   
รูปแบบการเลี้ยงดู 
I 

J 

การอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุม 
 �̅�= 4.51 

การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส ่ 
�̅�= 3.91 

 การอบรมเลี้ยงดู
แบบตามใจ 
�̅�= 3.92 

การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม �̅�= 4.51 - -.60013* -.59554* 
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส ่�̅�= 3.91 - - -.00459 
 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ �̅�= 3.92 - - - 

จากตารางที่  4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หรือ 
Authoritarian Parenting Style (ค่าเฉลี่ย = 4.51)  มีความโดดเดี่ยว  สูงกว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มี
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่หรือ Authoritative Parenting Style (ค่าเฉลี่ย = 3.91)  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตารางท่ี 5 แสดงความโดดเดี่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
โดดเด่ียว 

1. ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคณุค่า 4.68 1.516 มาก 
2. ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกนี้ 5.07 1.325 มาก 
3. ฉันไม่พอใจในสัมพันธภาพทางสังคมกับผู้อื่น 4.83 1.355 มาก 
4. ฉันรู้สึกว่าการอยู่คนเดยีวเป็นสิ่งที่มีความสุข 4.12 1.516 ค่อนข้างมาก 
5. ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ส าคญัเวลาที่อยู่กับคนอ่ืน 4.39 1.478 ค่อนข้างมาก 
6. ฉันรู้สึกขาดเพื่อนข้างกาย  4.76 1.517 มาก 
7. ฉันรู้สึกว่าสัมพันธภาพที่ได้รับจากผู้อื่นตรงกับความ
ต้องการของตนเอง  

3.55 1.517 
ค่อนข้างมาก 

8. ฉันรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากคนอ่ืนแม้ว่าจะอยู่
ท่ามกลางคนหมูม่ากที่ล้อมรอบตัวเองก็ตาม 

4.58 1.556 
มาก 

9. เมื่ออยู่คนเดยีว ฉันรู้สึกเหงา 3.58 1.688 ค่อนข้างมาก 
10. ฉันไม่เคยรูส้ึกโดดเดีย่ว อ้างว้าง 3.16 1.573 ค่อนข้างน้อย 
11. ไม่มีใครเข้าใจในตัวฉันอย่างแท้จรงิ 3.83 1.672 ค่อนข้างมาก 
12. ฉันเป็นคนคบยาก 4.57 1.581 มาก 
13. ฉันรู้สึกไม่สนิทสนมกับใคร 4.83 1.497 มาก 
14. ฉันรู้สึกเหงาใจ ในขณะที่อยู่กับคนหลายคน 4.71 1.457 มาก 
15. ฉันไม่สามารถเข้ากับคนอ่ืนได้ในเวลารวดเร็ว 4.18 1.521 ค่อนข้างมาก 
16. ฉันมีความสมัพันธ์แบบผิวเผินกับคนอ่ืน 3.80 1.491 ค่อนข้างมาก 
17. ฉันรู้สึกว่าตนเองดูแปลกและแตกต่างจากคนอ่ืน 4.52 1.550 มาก 
18. ฉันชอบอยู่กับคนหมู่มาก มากกว่าอยู่คนเดียว 3.18 1.637 ค่อนข้างน้อย 
19. ไม่มีใครสักคนทีส่ามารถพูดคุย ปรกึษากับฉันได ้ 4.42 1.384 ค่อนข้างมาก 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ข้อความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความโดด

เด่ียว 
20. ฉันรู้สึกว่าไม่มีใคร ทั้งๆ ที่มีผู้คนมากมายอยูร่อบข้าง
ตัวฉัน 

4.59 1.547 มาก 

21. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ฉันรู้สึกโดดเดีย่ว 4.74 1.499 มาก 
22. ไม่มีใครที่ ฉันสามารถพึ่งพาได ้ 4.10 1.436 ค่อนข้างมาก 
23. ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จัก และเข้าใจฉันดีพอ  3.79 1.669 ค่อนข้างมาก 
24. ฉันรู้สึกไม่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพือ่น 4.54 1.343 มาก 
25. ฉันรู้สึกไม่สนิทสนมกับคนอ่ืนได้ง่าย 4.24 1.461 ค่อนข้างมาก 
26. ฉันรู้สึกถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดยีว   4.82 1.465 มาก 
27. ฉันไม่อยากสุงสิง พูดคุยกับใคร 4.63 1.512 มาก 
28. ฉันไม่รูส้ึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่กับครอบครัว 4.57 1.816 มาก 
29. ฉันรู้สึกไม่มีความสุข สบายใจเวลาอยู่กับครอบครัว 5.10 1.365 มาก 
30. ฉันรู้สึกว่าไม่มีคนรักฉันอย่างแท้จรงิ 4.71 1.529 มาก 
31. ฉันรู้สึกอุ่นใจเวลาที่ได้อยูค่นเดยีว  2.93 1.613 ค่อนข้างน้อย 
32. ฉันรู้สึกไม่สนุกสนานเมื่ออยู่กับผู้คนรอบข้าง  4.69 1.508 มาก 
33. ฉันมักอยู่คนเดียว  4.06 1.660 ค่อนข้างมาก 
34. ฉันเข้ากับเพื่อนๆ ได้ยาก 4.79 1.439 มาก 
35. บ่อยครั้งที่ฉันไม่อยากพบหรือพูดคุยกับใคร 4.06 1.556 ค่อนข้างมาก 
36. ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท ากิจกรรมคนเดียว 4.23 1.612 ค่อนข้างมาก 
37. ฉันไม่ชอบเข้าสังคมและรู้จักกับคนจ านวนมาก 4.30 1.534 ค่อนข้างมาก 
38. ฉันเคยคิดฆ่าตัวตายเวลาที่อยู่คนเดียว 5.27 1.407 มาก 
39. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ฉันเครียด อึดอัดใจ  5.12 1.258 มาก 
40. ฉันไม่มเีพื่อนสนิทที่พูดคุยด้วยอย่างสบายใจ 4.85 1.475 มาก 
41. ฉันเหงาเมื่อต้องอยู่ล าพังคนเดียว 3.62 1.694 ค่อนข้างมาก 
42. เมื่ออยู่ในบ้านไมม่ีใครสนใจฉัน 5.17 1.355 มาก 
43. ไม่มีใครในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจ
แก่ฉัน 

5.18 1.352 
มาก 

44. ฉันเข้ากับคนอ่ืนๆ ได้ไมด่ ี 2.51 1.326 ค่อนข้างน้อย 
45. ฉันไม่ใช้เวลาในการพูดคุยเรื่องส่วนตัวกับคนใน
ครอบครัว  

4.25 1.611 
ค่อนข้างมาก 

46. ฉันไม่ค่อยเปดิใจที่จะพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว   4.19 1.688 ค่อนข้างมาก 
47. ฉันมีสัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับสมาชิกในครอบครัว 5.10 1.293 มาก 
48. ฉันและสมาชิกในครอบครัวไม่มีกจิกรรมร่วมกัน 4.63 1.564 มาก 
49. ฉันไม่ค่อยได้ตดิต่อกับครอบครัว 5.13 1.313 มาก 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ข้อความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความโดด

เด่ียว 
50. ถ้าเป็นไปได้ฉันพยายามหลีกหนีท่ีจะเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกครอบครัว 

5.27 1.287 
มาก 

51. ฉันมีความสมัพันธ์ที่ห่างเหินกับครอบครัว 5.23 1.302 มาก 
52. สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยสนใจฟงัสิ่งที่ฉันพูด 4.86 1.523 มาก 
53. ฉันไม่ใส่ใจผู้คนรอบข้าง และคนอืน่ๆ  4.69 1.270 มาก 
54. ฉันแสดงออกถึงความไม่อบอุ่นเปน็มิตรให้กับทุกคนท่ี
ฉันรู้จัก 

4.82 1.200 
มาก 

55. ฉันมักจะไม่มสี่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่ม 4.69 1.241 มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามวัดความโดดเดี่ยวในวัยรุ่น เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี ้1) ถ้าเป็นไปได้ 
ฉันพยายามหลีกหนีที่จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว และฉันเคยคิดฆ่าตัวตายเวลาที่อยู่คนเดียว 2) 
ฉันไม่ค่อยได้ติดต่อกับครอบครัว 3) ไม่มีใครในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ฉัน 
ในขณะที่ข้อค าถามของแบบสอบถามที่บอกว่า ฉันเข้ากับคนอ่ืนๆ ได้ดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และ
คะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.420 อยู่ในระดับความโดดเดี่ยวมาก  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นที่ได้เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีบางประเด็นน่าสนใจควร
น ามาอภิปรายผลดังนี้ จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นที่ได้เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีบางประเด็น
น่าสนใจควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลจากการศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า วัยรุ่นมี 
คะแนนความโดดเดี่ยวโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ สอดคล้องกับงานวั ยของ 
เซียร์ ฟรีดแมน และ เปบพอล (Sears, Freedman and Peplau, 1985 อ้างใน รัชนี เบญจธนัง, 
2537) กล่าวว่า ความว้าเหว่มีความสัมพันธ์กับอายุ คนส่วนมากมักจะพูดว่า วัยชรามีความว้าเหว่มาก 
แต่จากการศึกษาพบว่า ความว้าเหว่สูงสุดพบในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น ความว้าเหว่น้อยที่สุดพบใน
ประชาชนที่อายุมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบพบว่ามีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ นั่นคือ 
วัยรุ่นเพศหญิงมีความโดดเดี่ยวมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับวัยรุ่นเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ เต๋า (Tao. 1999, อ้างใน ลลนา  ปิยะอารีธรรม, 2552) ท าการศึกษาระยะยาว 3 ปี ในเรื่องความ
ว้าเหว่ในวัยรุ่นตอนต้น (ประสบการณ์ทางสังคม) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 183 คน เป็นนักเรียนชั้นเกรด 
6-8 ผลการศึกษาพบว่า ความว้าเหว่สัมพันธ์กับบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ความซึมเศร้า แต่ไม่
สัมพันธ์กับปัญหาภายนอก ผลการศึกษานี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวีร์ ธนประกฤติ (2545) ศึกษาความว้าเหว่และการเผชิญกับความว้าเหว่
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ของนักเรียนประจ า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประจ าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 312 คน 
พบว่า เพศและภูมิหลังทางครอบครัวที่แตกต่างมีความว้าเหว่ที่ไม่แตกต่าง  

3. ผลการเปรียบเทียบพบว่า วัยรุ่นที่มีอายุแตกต่างกันมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปีมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
อายุ 21 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา ว้าเหว่ เป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้
กับทุกคน ไม่จ าเพศ วัย สภาพแวดล้อม หรือคนกลุ่มใดโดยเฉพาะ ไม่ว่าคนชรา หนุ่มสาวในวัยฉกรรจ์ 
วัยรุ่น ตลอดจนเด็กเล็กวัยเยาว์ ไม่เลือกสถานที่ไหน ตามเมืองใหญ่ ในบ้านที่มีคนอยู่เยอะแยะ หรือไม่
มีคนอยู่ด้วยก็สามารถเกิดความรู้สึกนี้ได้ (สมัย   พรหมประดิษฐ์, 2546) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 
เซียร์ ฟรีดแมน และ เปบพอล (Sears, Freedman and Peplau, 1985 อ้างใน รัชนี เบญจธนัง, 
2537) กล่าวว่า ความว้าเหว่มีความสัมพันธ์กับอายุ คนส่วนมากมักจะพูดว่า วัยชรามีความว้าเหว่มาก 
แต่จากการศึกษาพบว่า ความว้าเหว่สูงสุดพบในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น ความว้าเหว่น้อยที่สุดพบใน
ประชาชนที่อายุมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยซึ่งศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุที่
กว้าง นั่น คือ อายุ 12-25 ปี  

4. ระดับการศึกษาของวัยรุ่นจะมีระดับการศึกษาของแต่ละบุคคลต่างกัน ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า วัยรุ่นที่
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเฉลี่ย = 4.5780) มีความโดดเดี่ยวสูงกว่า  วัยรุ่นที่ศึกษาใน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย = 4.3529) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรวีร์ ธนประกฤติ (2545) ได้ศึกษาความว้าเหว่และการเผชิญกับความว้าเหว่ของนักเรียน
ประจ า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประจ าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 312 คน พบว่า นักเรียน
ประจ าวัยรุ่นที่มีระดับชั้นแตกต่างกันมีคะแนนความว้าเหว่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมณีนุช  วรรณรัตน์ (2552) ได้ศึกษาถึงระดับการสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และความว้าเหว่ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอด
เปรียบเทียบความว้าเหว่ของนักเรียนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับความว้าเหว่ของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับความ
ว้าเหว่ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ศึกษา
ในโรงเรียนสอนคนตาบอด ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 142 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความว้าเหว่อยู่ในระดับต่ า นักเรียนที่มีระดับชั้น
การศึกษาแตกต่างกันมีความว้าเหว่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

5. ล าดับการเกิดของวัยรุ่นกับความโดดเดี่ยว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ แสดงว่า ล าดับการเกิดไม่มีผลต่อความโดดเดี่ยวในวัยรุ่น   

6. การเลี้ยงดูมีผลต่อความโดดเดี่ยวที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติวัยรุ่นที่มี
ญาติเลี้ยงดูมีความโดดเดี่ยวสูงกว่า  วัยรุ่นที่มีบิดาและมารดาเลี้ยงดูร่วมกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   สอดคล้องกับการวิจัยของศลักษณา กิติทัศน์เศรณี และคณะ (2552) ได้ศึกษาภาวะ
ซึมเศร้าส่งผลต่อการเรียนและการด าเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่น ท าให้รู้สึกเศร้า เหงา โดดเดี่ยวอ้างว้าง 
และขาดความสุข และเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น การอบรมเลี้ยงดูของ
บิดามารดามีผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่
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เหมาะสมจะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา และส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างบิดามารดา และความสัมพันธ์กับเพ่ือน มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการ เลี้ยงดูของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

7. วัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หรือ Authoritarian Parenting 
style มีความโดดเดี่ยวสูงกว่า วัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่หรือ Authoritative 
Parenting Style อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของศลักษณา กิติทัศน์
เศรณี และคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อการเรียนและการด าเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่น 
ท าให้รู้สึกเศร้า เหงา โดดเดี่ยวอ้างว้าง และขาดความสุข และเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในวัย รุ่น การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดามีผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมของ
เด็ก ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมจะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา และส่งผลให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าได้ รูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของซอล์ส และ มัวร์ 
(Schultz & Moore, 1986 อ้างใน Schultz & Moore, 1989) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง
ชายและหญิงที่มีบิดาลักษณะควบคุม หรือ ปฏิเสธ มีความโดดเดี่ยวมากกว่านักศึกษาที่บิดายอมให้
เป็นตัวของตัวเอง และยอมรับ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหญิงที่มีมารดาลักษณะควบคุมหรือ
ปฏิเสธมีความโดดเดี่ยว มากกว่านักศึกษาที่มารดายอมให้เป็นตัวของตัวเองและยอมรับ 

8. ผลการเปรียบเทียบพบว่าวัยรุ่นมีแฟนและไม่มีแฟนมีความโดดเดี่ยว ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ นั่นคือ วัยรุ่นที่มีแฟนมีความโดดเดี่ยวมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แฟน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ความเหงาหรือความโดดเดี่ยวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ 
แม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนมากๆ ก็สามารถรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวได้ (อโนมา ใจอุดม , 2548) อีกทั้ง
ความเหงาในวัยรุ่น/วัยเด็กตอนปลายรู้สึกเหงา เป็นเรื่องธรรมดาที่ในแต่ละช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียว
ในบางขณะ บางบรรยากาศ หรือสถานการณ์ เราจะเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมา เช่น บางครั้ง ที่เราฟัง
เพลงเศร้า ๆ หรือถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพังนาน ๆ โดยมิได้ติดต่อกับใคร ในช่วงที่เราห่างไกลเพ่ือนฝูง 
ญาติพ่ีน้อง หรือคนใกล้ชิด ความเหงาเป็นเรื่องธรรมดาส าหรับวัยรุ่น และส าหรับคนทั่วไปด้วย 
บางครั้งคนเราก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาเฉย ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศเป็นใจ เช่น บรรยากาศตอน
ใกล้ค่ า หรือช่วงที่ต้องอยู่คนเดียว (สืบค้น ณ วันที่ 16 ธ.ค. 58 จาก  http://www.pccl.ac.th  ) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอในการน าผลวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป 
 1. จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ช่วงอายุ และระดับชั้น  มีความโดดเดี่ยว
แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรให้ความส าคัญกับวัยรุ่นที่มีอายุในช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น วัยรุ่นกลุ่มนี้มีความโดดเดี่ยวมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความโดดเดี่ยวได้ในอนาคต 
 2. การอบรมเลี้ยงดู พบว่า การอบรมเลี้ยงดูที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หรือ  
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(Authoritarian Parenting Style) อยู่ ในระดับสูง มีความสัมพันธ์กับความโดดเดี่ยว ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเพ่ือน มีส่วนช่วยให้วัยรุ่นเกิดความโดดเดี่ยวน้อยลง 
โดยการให้ความรัก ความเข้าใจ ให้ก าลังใจกันและควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่ง
ความใกล้ชิด ความผูกพันเหล่านี้จะช่วยลดความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นลงได้ 
 3. ในการเก็บข้อมูลความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น ควรจะมีการเก็บซ้ าอีกครั้ง ภายในระยะ  3 
เดือนอีกครั้ง 
 4. จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า วัยรุ่นมีความโดดเดี่ยวสูง มีลักษณะทางอารมณ์ ทาง
ความคิด และทางพฤติกรรมในทางลบ และยังไม่สามารถเผชิญกับความโดดเดี่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าใดนัก คือ ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดการกับปัญหาโดยตรง และไม่ค่อยได้ใช้ก าร
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม จึงควรน าผลจากการวิจัยไปใช้ในการช่วยเหลือจัดการความโดดเดี่ยว
ของเด็กวัยรุ่นต่อไป  เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การให้การปรึกษากลุ่ม หรือ การให้การปรึกษาเป็น
รายบุคคล เพ่ือลดลักษณะทางลบ เพ่ิมลักษณะทางบวก ทั้งในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของวัยรุ่น และเรียนรู้ที่จะมีวิธีการเผชิญปัญหา เผชิญกับความโดดเดี่ยว ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือที่จะช่วยเอ้ือให้เกิดความกระจ่างชัดในตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และ
มองเห็นแนวทางในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ว่ามีผลต่อความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นหรือไม่ เช่น บุคลิกภาพ  
การปรับตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคม ทักษะทางสังคม 
เป็นต้น  
 2. ควรมีการศึกษาความโดดเดี่ยวของกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยท างาน วัย 
ผู้สูงอายุ   
 3. ควรมีการทดลองให้การปรึกษาไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เพ่ือลดลักษณะทาง 
ลบ เพิ่มลักษณะทางบวก ทั้งในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่น และเรียนรู้ที่จะมี
วิธีการเผชิญปัญหา เผชิญกับความโดดเดี่ยว ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความ
กระจ่างชัดในตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึน และมองเห็นแนวทางในการจัดการ
หรือแก้ไขปัญหาได้ 
 4. ควรมีการศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นกับกลุ่มตัวอย่างที่แคบลง เช่น ระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียน ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือศึกษาดูความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างฟังก์ช่ันทํานายสมรรถนะของครูที่จัด

การศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จํานวน  338  คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ตามการจัดทําโครงการ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนที่มีการจัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จํานวน  165  คน  เพ่ือศึกษาสมรรถนะครูที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มที่ 
2 กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีการจัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จํานวน  173  คน ใช้ในการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของครูในโรงเรียนที่มีการจัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94  ค่าความยาก-ง่ายอยู่ในช่วง  0.37 – 0.97  
ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง  0.21 – 0.88  2) ด้านทักษะ ความสามารถ  มีความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.94   
3) ด้านลักษณะนิสัยมีความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.88  4) ด้านเจตคติ มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88  
แบบทดสอบชุดนี้มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของเครื่องมือเท่ากับ.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  t-test  และการวิเคราะห์จําแนก ( Discriminant  analysis ) แบบStepwise  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  มีดังน้ี   ตัวแปรที่สามารถทํานายกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมและกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ประกอบด้วย 2  ตัว
แปรย่อย  คือ  1) ด้านความรู้   2) ด้านทักษะ ความสามารถ  สามารถเขียนฟังก์ช่ันทํานายสมรรถนะ
ครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ได้ดังน้ี  Z = .918(X1)-.400(X2) ฟังก์ช่ันทํานายสมรรถนะครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ทํานายการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ร้อยละ 82.42  และ
กลุ่มที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ร้อยละ 47.40 ฟังก์ช่ันน้ีสามารถทํานายการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 64.50  
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คําสําคญั: สมรรถนะครู   การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

ABSTRACT 
The purposeof this research was to create a prediction of teacher 

competency in inclusive education management in The Sakaeo Primary Education 
Service Area Office 1.  The samples consisted of 338 teachers’  competency in 
inclusive education management in The Sakaeo Primary Education Service Area 
Office 1. This study are divided into 2 groups depending on project management of 
inclusive education; group 1 165 teachers from inclusive education management 
school to study the performance of teachers competency in inclusive education 
management and group 2 173 teachers used to compare the performance of 
teachers competency in inclusive education management.  Collect data by using test 
and questionnaire the performance of teachers’ competency in inclusive education 
management consists of 1) knowledge, has the confidence of 0.94 difficulty - easy to 
fall in the 0.37 - 0.97 discrimination in the 0.21 - 0.88. 2) skill and the ability to have 
the confidence of 0.94. 3) the character has the confidence of 0.88. 4) in attitude, 
reliability of 0.88 this set of test reliability coefficient of the tools of .91. The data 
were analyzed by using percentage, t-test and discriminant analysis, stepwise type. 

The results of the Study were as follow : Variables that could predict the 
group that organized the school management, inclusive education and the school 
does not project management inclusive education consists of two sub-variants:  1) 
knowledge  2) skill and the capabilities can write a function to predict performance 
teacher inclusive education in The Sakaeo Primary Education Service Area Office 1 is 
Z =  . 918( X1) -. 400( X2) . The function to predict performance teacher inclusive 
education predicted the membership of the inclusive education management was 
82.40 and the non management of the inclusive education management was 47.42, 
this function can predict membership of the group by the average percentage 64.50. 
 
Keywords: teacher competency   inclusive education 
  

บทนํา 
หัวใจที่สําคัญของการพัฒนาคนในสังคม คือ การศึกษาองค์ประกอบสังคมของคนไทยต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน จะประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ ไม่มีสังคมใดจะสามารถจัดคนพิการออกไปจากสังคมได้ รัฐบาลจึงควรจัดการศึกษาให้
ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดการศึกษา 2 วิธี คือ จัดโรงเรียนเฉพาะ และ
จัดเรียนรวมกับเด็กปกติเพ่ือให้การเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติเป็นการ
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จัดการศึกษาที่เหมาะสมและให้ความเสมอภาคแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีโอกาสเรียนได้มากที่สุด 
ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และต้องคํานึงถึงความต้องการเป็นที่ยอมรับของ
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ความต้องการที่สําคัญ คือ ความรู้สึกว่าเป็นคนมีค่ามี
ความหมาย และเด็กที่มีความต้องการอันสูงสุด ซึ่งโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะต้องจัดให้มี
บริการพิเศษตามความจําเป็น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเหล่าน้ีได้มีโอกาสเรียนรู้และดํารงชีวิตในสังคมไทยได้
อย่างมีความสุข(พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์,2547) ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ กล่าวคือ ครูเป็นผู้มีภาระหน้าที่ผูกพันอยู่กับความดี ความ
ถูกต้อง ความมีคุณธรรม ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ (สมเพชร  ปันซางคอน
,2551) การจัดการศึกษา ได้มีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของเด็กแต่ละคนที่
มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง จึงทําให้ครูในสังคมยุค
โลกาภิวัฒน์ มีการต่ืนตัว พัฒนาตนเองสม่ําเสมอ พร้อมที่จะรับฟังและแก้ไขปัญหา ( พิมพ์พรรณ  
เทพสุเมธานนท์และคณะ, 2553)  สมรรถนะเป็นคุณลักษณะ ในด้านต่างๆที่ครูจําเป็นต้องมีในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์สําคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาการทุก
ด้านของผู้เรียน ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2536) สอดคล้องกับภาสกร  
เตวิชพงศ์ ( 2544 ) ได้กล่าวว่าสมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่บุคลากรในองค์การจําเป็นต้องมีในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อ่ืนๆที่จําเป็นที่จะสามารถส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ( อํานวย  สุวรรณกิจบริหาร,2522 ) 
โดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบดูแลเด็กพิเศษท่ีเรียนร่วมกับเด็กปกติที่จะต้องทํางานหนัก หรือมากกว่าการ
รับผิดชอบเด็กปกติ ดังน้ันลักษณะของครูที่ต้องสอนหรือรับผิดชอบกับห้องเรียนที่มีเด็กเรียนร่วมน้ีก็
น่าจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากคุณลักษณะของครูโดยทั่วไป
เน่ืองจากต้องบริหารจัดการช้ันเรียนที่มีเด็กซึ่งแตกต่างกันสองกลุ่มแล้วยังต้องสอนให้เด็กทั้งสองกลุ่มน้ี
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างเดียวกัน  

จากสถิติจํานวนนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในปี
การศึกษา 2557  มีจํานวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษจํานวน 1,926 คน ปีการศึกษา 2558  มี
จํานวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษจํานวน 2,118  คน ปีการศึกษา 2559 มีจํานวนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษจํานวน 2,198 คน (กลุ่มนิเทศและติดตาม สพป.สระแก้ว เขต1) พบว่าจํานวนนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละปีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 เพ่ิมมากขึ้นทําให้ครูโรงเรียนในสังกัด มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูจึงเป็นบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนา นักเรียนเหล่าน้ี ครูที่ทําการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึง
ควรมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปกติ การ
สร้างฟังก์ช่ันทํานายกลุ่มในการค้นหาสมรรถนะของครูที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
จะทําให้การมอบหมายงานให้กับครูได้ตรงกับสมรรถนะของงานและเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนา
เด็กนักเรียน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือสร้างฟังก์ช่ันทํานายสมรรถนะของครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จํานวน 146  โรงเรียน จํานวน 1,725 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
จํานวน  146  โรงเรียน โดยประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี จากจํานวนประชากร
จํานวน 1,725 คน ตามตาราง Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (สุวิมล ติรกานันท์,2549) และ
ความคลาดเคลื่อน 5% ตามตารางขนาดประชากรเท่ากับ 1,500  คน  จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
316  คน  และเมื่อขนาดประชากรเท่ากับ 2,000  คน จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 333 คน เพ่ือให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรท่ีดีผู้วิจัยเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 320 คน โดย
แบ่งเป็น  2  กลุ่ม ตามการจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มที่ 1 ครูที่จัดโครงการ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จํานวน 70  โรงเรียน ครู 964 คน  กลุ่มที่ 2 ครูที่ไม่จัดโครงการการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จํานวน 76  โรงเรียน ครู 761 คน ทําการจับสลากโรงเรียนที่จะทําการ
เก็บข้อมูลแต่ละกลุ่ม จับสลากได้โรงเรียนใดครูในโรงเรียนน้ันทุกคนจะต้องเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  
จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมจํานวนเป็น 338  คน เครื่องมือที่ใช้ในคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบวัดด้านความรู้ 
ในเร่ืองลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หลักในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบ
ผลสําเร็จ รูปแบบของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ลักษณะและประเภทของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท  จํานวน 25 ข้อ เกณฑ์ในการให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด 0  
คะแนน และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะอีก 3 ด้าน ได้แก่
ด้านทักษะความสามารถ  ในเรื่องการนําเทคนิคมาใช้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดทํา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจํานวน 21 ข้อ 
เกณฑ์ในการให้คะแนน  มี 4 ระดับ ด้านเจตคติในเร่ืองการจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และ
ส่งเสริมให้เข้ารับการแข่งขันในงานมหกรรมทางการศึกษาต่างๆ จํานวน 13 ข้อ เกณฑ์ในการให้
คะแนนมี 5 ระดับ และด้านลักษณะนิสัย ในเร่ืองความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพครู มีความคิดสร้างสรรค์  
ความอดทน  ความมั่นคงทางอารมณ์ ความรัก เมตตาต่อศิษย์ จํานวน 9 ข้อ เกณฑ์ในการให้คะแนนมี  
4 จากน้ันนําเคร่ืองมือเสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตลอดจนวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา ความเข้าใจและการใช้ภาษา แล้วนําเคร่ืองมือการวิจัย
ไปปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป หลังจากน้ัน
นําไปทดลองใช้ (try out) กับครูโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่า
อํานาจจําแนก รายข้อ  ค่าความยาก-ง่าย และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ได้ผลวิเคราะห์ดังน้ี  สมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ประกอบด้วย (1) ด้านความรู้ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ค่าความยาก-ง่ายอยู่ในช่วง 
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0.37 – 0.97 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.21 – 0.88 (2) ด้านทักษะ ความสามารถ  มีความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.94  (3) ด้านลักษณะนิสัยมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 (4) ด้านเจตคติ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.88  แล้วนําแบบทดสอบและแบบสอบถามที่มีคุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม 
Discriminant Analysis แบบ Stepwise 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะของครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในกลุ่มโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
ตารางที่ 1 สมรรถนะของครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในกลุ่มโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 

สมรรถนะ 
จํานวน

ข้อ 
คะแนน
รวม 

กลุ่มโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี          
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

จัดการศึกษาแบบเรียน
รวม 

ไม่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 25 25 15.88 63.53 12.68 50.72 
ด้านทักษะ ความสามารถ 21 63 34.18 54.25 38.54 61.18 
ด้านลักษณะนิสัย 9 27 20.07 74.34 20.04 74.24 
ด้านเจตคติ   13 65 49.27 75.80 47.69 73.38 

ค่าเฉล่ีย 68 180 119.40 66.34 118.95 66.09 
  
จากตารางที่ 1 พบว่า สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมทุกด้าน

( =119.40) สูงกว่าสมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ( =118.95) ร้อย
ละ 0.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ( = 15.88>12.68) ด้านลักษณะ
นิสัย ( = 20.07>20.04) และด้านเจตคติ ( = 49.27>47.69) ของกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่วนในด้านทักษะความสามารถ 
( = 34.18<38.54) สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมตํ่ากว่ากลุ่มโรงเรียน
ที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
2. ผลเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการศึกษารายด้านของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการศึกษาของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมกับครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแยกเป็น
รายด้าน 

 
สมรรถนะการจัดการศึกษาของครูผู้สอน 

ที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียน 
N (  ) S.D.    t Sig. 

ด้านความรู้  ความเข้าใจ      
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 165 15.885 4.060 

6.000* 0.000* 
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 173 12.682 5.595 
ด้านทักษะ ความสามารถ 

     
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 165 34.182 15.468 

-2.612* 0.009* 
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 173 34.549 15.266 
ด้านลักษณะนิสัย 

     
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 165 20.073 5.473 

0.045* 0.964 
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 173 20.046 5.415 
ด้านเจตคติ 
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 165 49.272 6.360 

2.393* 0.017* 
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 173 47.699 5.721 
* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะการจัดการศึกษาของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะความสามารถ 
และด้านเจตคติ ของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กับครูผู้สอนกลุ่ม
โรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนในด้านลักษณะนิสัย ครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับ
ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มสมรรถนะด้วยวิธีการจําแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบ variance-covariance matrix ระหว่างกลุ่ม 
 

Box’s M F Approx Df 1 Df 2 Sig 
20.987 6.951 3 2.188 0.000 

  
ผลการทดสอบระหว่างกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างของ variance-covaraince matrix 

ระหว่างกลุ่ม ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้น  จึงต้องมีการคํานวณแยกความแปรปรวนร่วม 
(covaraince) แยกในแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที่ 4  การคัดเลือกตัวแปรในการสร้างฟังก์ช่ันทํานายการเข้ากลุ่มครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมใน
ความเป็นครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ด้วยวิธี Stepwise  estimation 

 

นตอนที่ 
ตัวแปรที่เข้าสู่

ฟังก์ช่ัน 
Wilks’Lambda Exact F df 1 df 2 Sig 

1 X1 .903 35.996 1 336.000 0.000 
2 X2 .887 21.309 2 335.000 0.000 

จากตารางที่ 4  พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ฟังก์ช่ัน  มี 2 ตัวแปร คือ  สมรรถนะด้าน
ความรู้  (X1) สมรรถนะด้านทักษะ ความสามารถ (X2) 

 
        ตารางที่  5  Discriminant loading ของตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ Loading 
สมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ .918 
สมรรถนะด้านทักษะ  ความสามารถ -.400 

  
จากตารางที่ 5 ตัวแปรที่มีนํ้าหนักสูงสุดในฟังก์ชันทํานายกลุ่ม คือ สมรรถนะด้านความรู้ 

ความเข้าใจ (X1) และสมรรถนะด้านทักษะ  ความสามารถ( X2) โดยมีสมการฟังก์ช่ันทํานายดังน้ี 
 Z = .918 (X1) - .400 (X2) 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม centroid 
 

การจัดทําโครงการ Centroid 
จัดโครงการ .364 

ไม่จัดโครงการ -.347 
 
จุดตัด = (165)(.364) – (173)(-.347)                                                                         
                    165+173

 

 
 

                 =   .355 
จุดตัดที่ได้จากการคํานวณ คือ .355  จุดก่ึงกลางของกลุ่มข้อมูลจัดโครงการ คือ .364   จุดก่ึงกลาง
ของกลุ่มข้อมูลที่ไม่จัดโครงการ คือ -.347  
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ตารางที่ 7  ผลการทํานายกลุ่ม (Hit ratio) 
 

การจัดโครงการการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

ทํานายการเป็นสมาชิกกลุ่ม รวม 
จัด ไม่จัด 

โรงเรียนที่จัดโครงการ 136 29 165 
ร้อยละการทํานายได้ถูกต้อง 82.42 17.58 100 
โรงเรียนไม่จัดโครงการ 91 82 173 
ร้อยละการทํานายได้ถูกต้อง 52.60 47.40 100 
ทํานายการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 64.50 

 ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นทํานายสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 64.50       
{( 136+82)/338]x100} 
 การตรวจสอบความแม่นยําในการทํานายด้วย proportional chance  criterion 

 จากสูตร  c
PRO 

 = p
2
 
 
+ ( 1-P)

 

2
 

                  
 = 

 
(165/338) 

2
 + ( 173/338 ) 

2 
                                                            

= .240 + .260
 
 = .50 

ค่า Hit ratio  มากกว่าค่า C
PRO

   ¼  ของ C
PRO 

 = 1.25 x .50 = ร้อยละ 62.50 

ค่า Hit ratio ที่คํานวณได้ร้อยละ  64.50 ซึง่มากกว่าค่า C
PRO

 แสดงว่าผลการทํานายเป็นที่ยอมนับได้
 
 

จากตารางที่ 6 ฟังก์ช่ันทํานายการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ พบว่า ครูที่อยู่ในกลุ่ม
จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 165 คน ได้รับการทํานายให้อยู่กลุ่มนี้ 136 คน และ
อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 29 คน จึงทํานายได้ถูกต้องร้อย
ละ 82.42 และทํานายไม่ถูกต้องร้อยละ 17.58 ส่วนครูที่ไม่จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม  173  คน ได้รับการทํานายให้อยู่ในกลุ่มน้ี 82 คน และอยู่ในกลุ่มที่จัดทําโครงการการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 91 คน จึงทํานายได้ถูกต้องร้อยละ 47.40 และทํานายไม่ถูกต้องร้อยละ  
52.60  ฟังก์ช่ันทํานายกลุ่มสามารถทาํนายการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้อง โดยเฉล่ียร้อยละ 64.50 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สมรรถนะของกลุ่มครูโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมทุกด้าน สูงกว่าสมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านลักษณะนิสัย และด้านเจตคติ ของกลุ่ม
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่วนในด้าน
ทักษะความสามารถ สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมตํ่ากว่ากลุ่มโรงเรียนที่
ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิกา เพชรทับ(2550) ได้ศึกษา
สมรรถนะครูผู้สอนห้องเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วมว่าประกอบด้วยองค์ประกอบด้านทักษะ 
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ความสามารถ  ด้านความรู้  และงานวิจัยของสมนึก ดุริยศักด์ิ (2545) ได้ศึกษาเจตคติต่อการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ควรจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีความเข้าใจต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้เพียงพอและเป็นความต้องการใน
ระดับมากต่อการจัดการเรียนร่วม รวมถึงงานวิจัยของพิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์(2547) ได้ศึกษา
ความต้องการของครูที่มีต่อการเรียนร่วมทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการ
สอนและอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ส่วนเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับดีทั้งด้านเจตคติต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเจตคติต่อการศึกษาแบบเรียน
ร่วม สําหรับเจตคติทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง ขณะเดียวกันงานวิจัยต่างประเทศ ของวาร์ดานี 
(Wardani) ได้มีการศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษกับครูที่สอนเด็กปกติที่มีต่อเด็กความต้องการ
พิเศษและการเรียนร่วม ซึ่งโดยภาพรวมครูส่วนใหญ่มีเจตคติในทางบวกต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และต่อการเรียนร่วมทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะ
ประสบความสําเร็จได้จําเป็นต้องอาศัยครูผู้สอนท่ีเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้ประสบ
ความสําเร็จ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของครูทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ  
ความสามารถ  ด้านลักษณะนิสัย และด้านเจตคติให้สามารถนําไปดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูที่จัดโครงการการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมกับครูที่ไม่จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในแต่ละด้าน พบว่า
สมรรถนะการจัดการศึกษาของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับ
ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะความสามารถ และด้านเจตคติ ของครูกลุ่ม
โรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กับครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านลักษณะนิสัย 
ครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัด
โครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์ เขื่อนคํา
(2551)ได้ศึกษาสมรรถนะด้านความรู้  ทักษะ ของครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยสมรรถนะท่ีจําเป็นของครูด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสหภัทร เจริญยศ (2540) ที่
ศึกษาความต้องการปัญหาและเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียน ที่พบว่าครูที่อยู่ใน
โรงเรียนที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการต่อการเรียนร่วมแตกต่างกันแต่มีปัญหาและเจตคติต่อ
การเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์ (2547) ได้ศึกษา
ความต้องการ ปัญหา และเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียนพบว่า เมื่อเปรียบเทียบเจตคติ
ของครูที่มีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนที่มีสถานภาพและ
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประภาพิมล  ทิมวัฒนา (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เก่ียวข้องในการ
จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนและพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วมของบุคคลที่เก่ียวข้องใน
การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนและพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
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ต่อการจัดการเรียนร่วมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเพราะการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจําเป็นต้อง
อาศัยคุณลักษณะของครูผู้สอนในด้านความรู้  ด้านทักษะ ความสามารถ  และเจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นหลักจึงจะทําให้ครูเกิดความสามารถในการจัดการเรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะของครูผู้สอนด้านลักษณะนิสัยอาจไม่มีผลต่อการจัดทําการวางแผนการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเมื่อเทียบกับสมรรถนะของครูผู้สอนในด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ 
ความสามารถ และเจตคติ 

การนําตัวแปรทั้ง 3 ด้าน มาสร้างฟังก์ช่ันทํานายด้วยการวิเคราะห์จําแนก(Discriminant  
analysis ) แบบStepwise เพ่ือสร้างฟังก์ช่ันในการทํานายครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมในความเป็นครูที่
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่าตัว
แปรที่มีนํ้าหนักสูงสุดในฟังก์ชันทํานายกลุ่ม คือ สมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ(X1) และสมรรถนะ
ด้านทักษะ ความสามารถ(X2) โดยมีสมการฟังก์ ช่ันทํานายดังน้ี Z = .918(X1)-.400(X2) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรี โพธิมามกะและคณะ(2553) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจําแนก
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยได้ร้างสมการจําแนกกลุ่ม พยากรณ์การเป็นสมาชิกของ
กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้ร้อยละ 82.10  
และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร้อยละ 86.30 สมการน้ีสามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
เฉลี่ยได้ร้อยละ 84.40 และงานวิจัยของเยาวภา แสนเขียว (2557) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการกํากับตนเองในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยได้สร้างสมการพยากรณ์การกํากับตนเองในการเรียนจากตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ความวิตกกังวล ในการพยากรณ์การกํากับตนเองในการ
เรียนของนักศึกษาทั้งน้ีการสร้างฟังก์ช่ันในการทํานายครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมในความเป็นครูที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือเป็นการ
มอบหมายงานให้กับครูได้ตรงกับสมรรถนะของงานและเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ผลจากการศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะพบว่าครูที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มี
การจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละรวมสมรรถนะสูงกว่ากลุ่มครูที่ไม่ได้
จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ข้อมูลดังกล่าวผู้เก่ียวข้องควรให้ความสนใจและให้
ความสําคัญในการส่งเสริมให้ครูจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

2.  ควรมีการศึกษากลุ่มผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนเช่น 
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครอง  
นอกเหนือจากครูผู้สอนเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่กว้างขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น 

3. ควรมีการขยายผลการวิจัยด้วยการนําไปศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 แล้วนําผลมาเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาและ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 3) 
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ โดยนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 9 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือพิจารณาและประเมินรูปแบบ
การเรียนรู้ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบคําถามปลายเปิด จากน้ันปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เรียกว่า ViSPA Model มีองค์ประกอบของรูปแบบ 10 องค์ประกอบ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงค์ 2) 
การแนะนําบทเรียน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) เน้ือหาที่เรียน 5) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 6) สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 7) สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน 8) บทบาทผู้เรียน 
9) บทบาทผู้สอน และ 10) การวัดและประเมินผล และมีขั้นตอนของกระบวนการเรียน 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อนการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะท่ี 3 ขั้นการวัด
และประเมินผล ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญจํานวน 9 คน พบว่า ผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมดให้การยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้อง สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ 
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คําสําคญั: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมอืน การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบโครงงาน การ
คิดวิเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to synthesize, examine and evaluate blended learning 
model which integrated two types of learning methods: virtual science lab and 
project based learning for developing analytical thinking skill of secondary school 
students.  The research was divided and conducted in 3 phases: firstly, studying and 
synthesizing related theories to draw a conceptual framework of the model; 
secondly, developing a learning model integrated virtual science lab with project 
based learning to develop analytical thinking of the students; thirdly, evaluating the 
model by in-depth interview with 9 educational experts who were selected by 
purposing sampling.  The interview questions were open-ended questions.  The 
suggestions from all the experts were taken into account to improve the model.   
 The outcome of the study was the blended learning model which 
integrated virtual science lab with project based learning for developing analytical 
skill of secondary school students so called ViSPA model.  The ViSPA model is 
consisted of 10 factors which are 1) objective setting 2) lesson introduction 3) 
learning activities 4) lesson and learning content 5) communication and interactive 6) 
media technology and learning resources 7) learning facilities and supports 8) role of 
learners 9) role of teachers and 10) evaluate and assessment and it has three 
learning processes: first is learning preparation process; second is learning activities 
process; and third is evaluate and assessment process.  The result of the model 
evaluated by 9 educational experts was that the model was approved and qualified 
to apply for learning and classroom management in a school.   
 
Keywords: VIRTUAL SCIENCE LABORATORY, BLENDED LEARNING, PROJECT-BEASED 
LEARNING, ANALYTICAL THINKING  
 

บทนํา 
 การคิดเป็นกระบวนการทางปัญญาที่บุคคลจะกระทําต่อข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เดิมและข้อมูลที่
รับรู้เข้ามาใหม่ เพ่ือการสร้างความเข้าใจ ช่วยในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการคิดที่
มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความชํานาญในการคิดหรือมีทักษะการคิด สามารถดําเนินการ
หรือกระทําต่อข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  การคิดวิเคราะห์เป็นหน่ึงในรากฐานที่สําคัญของ
การเรียนรู้และการดําเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้าน
อ่ืนๆ เหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการดําเนินชีวิต  ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สําคัญ 
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คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจําแนกแยกแยะ
ประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
ทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการคิดทั้งมวลทั้งการคิดวิจารณญาณ
และการคิดแก้ปัญหา (Beyer, 1987; Ruggiero, 1988; ฤทัยรัตน์ ธรเสนา, 2546)  
 การจัดการเรียนการสอนจําลองแบบเสมือนจริงจึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกกําลังให้ความสนใจ และจะขยายตัวมากข้ึนในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การเรียนการสอนในระบบนี้อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลักที่เรียกว่า Virtual Classroom หรือ Virtual Campus (หริพล ธรรมนารักษ์ 
และปรัชญนันท์ นิลสุข , 2553) บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2553) กล่าวว่า ห้องเรียนเสมือน (Virtual 

Classroom) เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เป็นการจัด
ประสบการณ์เสมือนจริงแก่ผู้เรียน ซึ่งทําให้มีผู้เรียนในระบบห้องเรียนเสมือนสามารถเช่ือมต่อเข้าไป
ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาและเมื่อนําห้องเรียนเสมือนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการทดลองสมมติฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งสังเกตผลที่ได้จากการทดสอบทําให้ผู้เรียน
ไม่เสี่ยงกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทดลองจริง หรือสถานการณ์จริงที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดลองในห้องปฏิบัติการจริงบนหน้าจออย่างง่ายๆ จะอนุญาตให้ผู้เรียน
ควบคุมการทดลองได้และเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ให้คล้ายคลึงกับห้องปฏิบัติการจริงมากข้ึน ในบางกรณี
อาจใช้แทนห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพราะการลงทุนในห้องปฏิบัติการเสมือนครั้งเดียวก็สามารถ
ใช้ได้อีกนาน นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการเสมือนยังสามารถออกแบบสําหรับเน้ือหาที่เป็นนามธรรม
หรือไม่สามารถทดลองในชีวิตจริงได้ ในที่สุดห้องปฏิบัติการเสมือนยังช่วยช้ีแนะผู้เรียนให้ค้นพบ
หลักการต่างๆ สําหรับตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (ถนอมพร  เลาหจรัส
แสง, 2545) 
 

 นอกจากน้ีการเรียนแบบผสมผสาน เป็นการเรียนจากการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับศาสตร์การสอนเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น เป็นการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดระหว่างกัน ผสมผสานกับจัดการศึกษาแบบด้ังเดิม (traditional 

education) ในการวิจัยครั้งน้ีได้นําการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมด้วยเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นทีมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มากข้ึน ซึ่งการเรียนแบบ
โครงงาน เป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสนใจ 
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ภายใต้การดูแลและให้คําแนะนําจากผู้สอน เพ่ือให้ได้คําตอบ
หรือผลงานที่มีคุณค่า ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํางานน้ันด้วยตนเอง ลักษณะการสอน
คล้อยตามสภาพจริงของสังคม เป็นการทํางานที่เริ่มต้นด้วยปัญหาและดําเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือ
ทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกระบวนการคิดที่สูงขึ้น 
(ประนอม เดชชัย, 2531 อ้างถึงในวนิดา ฉัตรวิราคม, 2554) อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
ทํางานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อีกด้วย 
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 ดังน้ันผู้ วิจัยจึงทําการศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมุ่งหวังว่ารูปแบบการเรียนน้ี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทําโครงงานของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 2. เพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มี
รายละเอียดวิธีการวิจัยดังน้ี 

 ระยะที่ 1 การศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รูปแบบการเรียน
การสอน การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบโครงงาน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และ
ทักษะการคิดวิเคราะห ์

 2. ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน เป็นการศึกษาข้อมูลด้านการจัดการ
เรียนการสอนกับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 400 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบหลายช้ัน (multi-stage randomization) เลือกตัวแทนสถานศึกษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตละ 8-10 คน จากจํานวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) เลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยคําช้ีแจงเก่ียวกับแบบสอบถาม คํานิยามท่ี
เก่ียวข้อง และข้อคําถาม 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และตอนที่ 
3 ความต้องการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ลักษณะของคําถามที่ใช้มีทั้งคําถามปลายปิดในลักษณะตรวจสอบรายการ 
(Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) และคําถามปลายเปิด 
 3. สร้างกรอบแนวคิดโดยนําข้อมูลเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการในปัจจุบันมาวิเคราะห์ หลังจากน้ันนํา
กรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

626 

ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือขอคําแนะนํา พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงกรอบแนวคิดตาม
คําแนะนํา โดยกรอบแนวคิดที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วย 5 โมดูล คือ 1) โมดูลผู้เรียน (Student 

Module) 2) โมดูลผู้สอน (Instructor Module) 3) โมดูลการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning Module) 

4) โมดูลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง (Virtual Laboratory Module) และ 5) โมดูลของการ
ประเมินผล (Assessment Module) (ดังรูปที่ 1)  

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง 
มาใช้ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน 
 
 ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
มี 2 ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis step) ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้อง 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design step) นําข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอนในระยะที่ 1 มากําหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 
 3. ขั้นการพัฒนา (Development step) 
  3.1 ร่างรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
กรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น  
  3.2 นํารูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแบบไม่มีโครงสร้าง จํานวน 5 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา 
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จํานวน 1 คน ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 คน และด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
จํานวน 2 คน เพ่ือขอคําแนะนํา พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตาม
คําแนะนํา   
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 
 1. นําเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นที่ปรับแก้จาก
ข้อเสนอแนะในข้ันตอนที่ 1 มาสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนแบบผสมผสาน ด้านการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมทั้งมี
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
เก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ ลักษณะของคําถามที่ใช้เป็นคําถามปลายเปิด ประกอบด้วย คําช้ีแจง
เก่ียวกับแบบสัมภาษณ์ คํานิยามที่เก่ียวข้อง และข้อคําถาม 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้เช่ียวชาญ และตอนที่ 2 ประเด็นคําถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) กรอบแนวคิด
ของรูปแบบ (2) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ และ (3) ขั้นตอนของกระบวนการเรียน 
 2. พิจารณาและประเมินรูปแบบการเรียนรู้  
 3. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเรียกว่า 
ViSPA Model  (นําเสนอดังรูปที่ 2) ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ด้าน ได้แก่ 1. องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2. ขั้นตอนของกระบวนการเรียน
แบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 
 1.1 กําหนดวัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จากการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน ซึ่งให้นักเรียนเรียนเนื้อหารายวิชา
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ในห้องเรียนแบบปกติ เข้ามาศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่บนเครือข่าย ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือบนเครือข่าย 
 1.2 การแนะนําบทเรียน 
 เป็นการอธิบายรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้งาน การวัดและประเมินผล รวมถึงกติกาที่ใช้ในการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน 
 1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิธีการสอนโดยใช้การเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อนการเรียนการสอน ระยะ
ที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะท่ี 3 ขั้นการวัดและประเมินผล โดยในระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมก่อน
การเรียนการสอน จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ 2) ทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 3) ศึกษาข้อมูลและทดลองปฏิบัติ 4) จัดกลุ่มเพ่ืออภิปรายผลการทดลอง
และทําโครงงาน โดยแบ่งกลุ่มละ 4 คน โดยให้ผู้เรียนคละกันโดยไม่มีเง่ือนไข ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) นําเสนอเน้ือหาที่เรียน 2) ต้ังคําถามหรือปัญหา 
3) ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน 4) อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง 
5) สรุปผลการทดลอง พร้อมทั้งตอบคําถาม 6) ผู้เรียนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และระยะที่ 3 ขั้น
การวัดและประเมินผล จะเป็นการประเมินจากการทดลอง การมีส่วนร่วมในการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 1.4 เน้ือหาที่เรียน 
 เป็นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเน้ือหาที่สอนในห้องเรียนแบบ
ปกติ และการเรียนบนเครือข่าย 
 1.5 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
 จัดให้มีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเน้ือหา เป็น
การให้ผู้เรียนเรียนด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และกําหนดแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่าย
เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน ทั้งรูปแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา เป็นการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนอภิปราย สรุปผลการทําทดลอง การทําโครงงานร่วมกัน และการปรึกษาผู้สอน โดยใช้แหล่ง
ทรัพยากรต่างๆ บนเว็บเป็นเคร่ืองมือ 
 1.6 สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบน้ี จะต้องมีความพร้อมของคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะต้องมีการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายต่างๆ  ที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเข้าใจเน้ือหามากย่ิงขึ้น 
 1.7 สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน 
 สําหรับการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียน
แบบโครงงาน จะใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนและแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นหลักใน
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การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 1.8 บทบาทผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีหน้าที่ในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนแบบปกติและการเรียนบนเครือข่าย โดย
ดําเนินการเรียนตามขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน โดยผู้เรียนต้องมีความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือส่งเสริมการคิด เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ที่ติดมาด้วย เพราะ
เครื่องมือเหล่าน้ีจะช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ง่ายข้ึน และผู้เรียนจะต้องเข้าใจกระบวนการเรียน
แบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน เพ่ือให้กิจกรรม
การเรียนสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ นอกจากน้ีผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับสมาชิกภายในทีม
ต้องร่วมกันต้ังข้อสงสัย อภิปรายและนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบห้องเรียนแบบปกติและการเรียนบน
เครือข่าย 
 1.9 บทบาทผู้สอน 
 ผู้สอนจะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ อํานวยความสะดวก แนะนําวิธีการเรียน มีส่วนร่วมในการ
อํานวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ประเมินผล และให้ผลป้อนกลับ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการสืบค้นข้อมูล แสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิก สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ช้ีแนะตลอดจนกระตุ้น และ
สร้างแรงจูงใจตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน 
 1.10 การวัดและประเมินผล 
 วัดและประเมินผลจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไป 
อีกทั้งยังมีการประเมินผลงานจากการทําโครงงาน สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม รวมถึงสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนภายหลังจบการ
เรียนรู้ 
 2. ขั้นตอนของกระบวนการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ  
 2.1 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
  1) การปฐมนิเทศ ในสัปดาห์แรกของการเรียน จะมีการแนะนําการเรียน รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องทํา เน้ือหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
ที่ใช้งาน เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน การสนทนาออนไลน์ การต้ังกระทู้อภิปราย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทํางานร่วมกันบนเว็บ เป็นต้น รวมท้ังบอกรายละเอียดการวัดและประเมินผล  
  2) ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน เพ่ือให้ทราบความรู้พ้ืนฐาน
ของผู้เรียน 
  3) ศึกษาข้อมูลและทดลองปฏิบัติก่อนใช้งานจริง  
  4) จัดกลุ่มเพ่ืออภิปรายผลการทดลองและทําโครงงาน ผู้เรียนจะต้องจัดกลุ่มการ
เรียน สําหรับการอภิปรายการทดลองและการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค์ของการทําโครงงาน 
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และลงมือปฏิบัติงาน ทําโครงงานจนเสร็จสิ้นได้ผลงานสําหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนต่อไป 
แบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยให้ผู้เรียนคละกันโดยไม่มีเง่ือนไข 
 2.2 ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ‘ 
  1) นําเสนอเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนเรียนรู้เน้ือหาของรายวิชาในห้องเรียนแบบปกติ 
และศึกษาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองบนเว็บไซต์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นและสามารถเรียนได้ทุก
ที่ทุกเวลา โดยผู้เรียนต้องเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์การเรียนต้ังแต่สัปดาห์แรก 
  2) ต้ังคําถามหรือปัญหา ผู้สอนระบุปัญหาหรือคําถามที่เก่ียวข้องกับการทดลอง 
เพ่ือให้ผู้เรียนหาคําตอบหลังจากการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และทําให้ผู้เรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 
  3) ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน โดยผู้เรียนจะต้องทดลอง
แบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อน ถ้าการทดลองในข้ันตอนใดไม่สามารถผ่านได้ จะมีตัวช่วยเหลือ 
หรือแหล่งการเรียนรู้ขึ้นมาช่วย เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าผิดตรงไหน และผ่านไปยังข้ันตอนต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  4) อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง ผู้เรียนจะมีรูปแบบการอภิปรายและ
บันทึกผลการทดลองทั้งรูปแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งรูปแบบประสานเวลา และไม่
ประสานเวลาร่วมกับผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทําโครงงาน 
ทั้งน้ีผู้เรียนจะนําความคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการอภิปรายมาสรุปความรู้และตอบ
คําถามหรือปัญหาที่ได้จากผู้สอน หากผู้เรียนมีปัญหาใดๆ เก่ียวกับการเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เสมือน การทําโครงงาน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกผลการทดลอง 
ผู้สอนจะเป็นผู้คอยอํานวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 5) สรุปผลการทดลอง พร้อมทั้งตอบคําถาม หลังจากผู้สอนตรวจสอบผลการบันทึกการ
ทดลองของผู้เรียนในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะสรุปผลการทดลองที่ถูกต้องให้ผู้เรียนทราบ พร้อมทั้งช้ีแจง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือช่วยให้การทดลองในสัปดาห์ครั้งต่อไป   
 6) ผู้เรียนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องจัดกลุ่มเพ่ือร่วมกันทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่เรียนรู้ไป โดยการประยุกต์ใช้จากสิ่งที่เรียน หรือคิดข้ึนมาใหม่นอกเหนือจาก
ที่เคยเรียนมาแล้ว ตามข้ันตอนการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 8 ขั้นตอนดังนี้ 6.1) ศึกษาเอกสาร
เพ่ือเลือกหัวข้อโครงงานตามความสนใจของผู้เรียน 6.2) ระบุปัญหาหรือคําถามโครงงาน 6.3) 
ต้ังสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 6.4) ออกแบบและวางแผนการดําเนินการทําโครงงาน 
6.5) ดําเนินการทดสอบสมมติฐานตามแผนการดําเนินการทําโครงงานพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.6) วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 6.7) การสรุปผลทําโครงงานให้สอดคล้องกับคําถาม สมมติฐาน และ
วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน และ 6.8) เขียนรายงานและนําเสนอผลการทําโครงงาน   
 2.3 ระยะที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลของผู้เรียน เป็นการประเมินจากการทดลอง การมีส่วนร่วมใน
การเรียน ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยออกข้อสอบ 4 ตัวเลือก จากเน้ือหารายวิชา
วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และประเมินความสามารถในการทําโครงงาน โดยแบ่งการ
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ประเมินเป็น 3 ส่วน คือ ความสามารถด้านกระบวนการทําโครงงาน ความสามารถด้านผลผลิตหรือ
ผลงานโครงงาน และการทํางานเป็นทีม  
 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน 
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
 ผู้วิจัยนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 9 
คน เพ่ือขอคําแนะนําเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้ และประเมินรูปแบบการเรียนรู้ในประเด็นยอมรับ
หรือไม่ยอมรับในหัวข้อต่อไปน้ี 1) ความสอดคล้องของกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้กับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 2) ความสอดคล้องขององค์ประกอบการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน 3) ความสอดคล้องของขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบ
โครงงาน และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนกับการเรียนแบบโครงงาน  
 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 คน มีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบและขั้นตอนการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกัน และให้การยอมรับว่ารูปแบบการเรียนรู้น้ีมีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาบทเรียนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ นอกจากน้ียังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนํา
รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ในครั้งน้ีไปพัฒนาให้เกิดผลในระยะต่อไปดังน้ี 
 1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนควรมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนหรือคล้ายกับ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จริงที่ผู้เรียนใช้งาน และควรสร้างบริบทรอบข้างให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่
เรียนในขณะน้ัน 
 2) ผู้เรียนควรใช้เวลาในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนให้มากกว่า 1 คร้ังต่อ 1 การ
ทดลอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนผู้เรียนสามารถ
ทําซ้ําได้ และควรมีการประเมินในระหว่างเรียนเป็นระยะๆ 
 3) ควรให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ 
 4) ข้อคําถามที่เป็นปัญหาหรือคําถามในการทดลองต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถวัดผลได้ 
 5) ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้งาน โดยไม่ต้องให้ผู้เรียนติดต้ังโปรแกรมเสริม เพราะจะทําให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้อัน
เน่ืองมาจากปัจจัยภายนอก  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้เช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน 
ให้การยอมรับและเห็นด้วยว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรูปแบบการเรียนรู้ควรประกอบด้วยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 10 องค์ประกอบ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงค์ 2) การ
แนะนําบทเรียน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) เน้ือหาที่เรียน 5) การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ 6) สื่อ 
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 7) สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน 8) บทบาทผู้เรียน 
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9) บทบาทผู้สอน และ 10) การวัดและประเมินผล สําหรับข้ันตอนของกระบวนการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ควรประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อน
การเรียนการสอน ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตวีร์ คล้ายสังข์ และประกอบ กรณีกิจ (2552) ได้นําเสนอการจัดการ
เรียนรู้แบบอีเลิร์นนิงที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้วย
การนําการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project-Based Learning) มาใช้กับการเรียนแบบผสม
สาน เพราะการเรียนรูปแบบน้ีจะทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีย่ิงขึ้น 

 การวิจัยในระยะต่อไป คือ การนํารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นไปพัฒนา และทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group pretest 
posttest design กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช 
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการทําโครงงาน รวมไปถึง
การศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านค่าอํานาจจําแนก  ค่าความ
เช่ือมั่นและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42  (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี) จํานวนนักเรียน 720 คน ซึ่งผู้วิจัย
กําหนดตัวอย่างโดยพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบของ Hair และคณะ (2010) โดยมี
อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 10-20 :1 โดยยึดจาก
จํานวนข้อคําถามจากการวิจัย  ได้มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ 1.ด้านความรับผิดชอบ   
2.ด้านเคารพกฎหมาย 3.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.ด้านรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 5.เคารพสิทธิ 
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ และ
แบบวัดชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือก จํานวน 25 ข้อ สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อํานาจ
จําแนก  ความเช่ือมั่นและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.65 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.93 ส่วนแบบวัดชนิดสถานการณ์  มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.36-0.72 มีค่าความเช่ือมั่น 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92   

2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัด
คุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ( 2X =752.37 , df= 487, GFI = 0.95 , p=0.4 , AGFI = 0.96 , RMSEA = 0.034 , 
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SRMR = 0.017 , CFI = 0.925 , NNFI =0.890) และแบบวัดชนิดสถานการณ์มีค่าสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2X = 43.07, df= 38 , GFI = 1.00, p = 0.26 , AGFI = 0.96 , RMSEA = 
0.014 , SRMR = 0.033  ,CFI = 1.00 , NNFI =1.00) 

 
คําสําคัญ:  แบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 , คุณภาพของแบบวัด ,  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน , การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
  

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to create and verify the characteristics  
measurment of the 21 century  for high school student discrimination, reliability and 
construct validity.  The sampling was 720  students in secondary school of 
educational service office area 42  in 2016, selected by two stage random sampling. 
The tools used consisted of  measured attributes of good citizenship in the 21 
century of secondary school students consist of  five areas : responsibility, respecting 
the law, moral, hearing  and respectind the rights and liberty. Statistics were used to 
analyze the data were discrimination, reliability and confirmatory factor analysis. 
      The major findings revealed as follows: 
    1. The discrimination  index (r) of the five-point rating scale items were 0.22  
to 0.65.   The reliability in each part was 0.74 to 0.80 and the overall scale was  0.93. 
As for the situation form, the discrimination  index (r) were 0.36 to 0.72 The reliability 
in each part was  0.65-0.84 and the overall scale was  0.92. 
 2. The construct validity of both the five point rating scale and the situation 
form analyzed  by  CFA  found that the model fitted well with  the empirical data. 
For five point rating scale, it was found that the goodness of  fit  measured  for  the 
model  were (  = 752.37 , df= 487 , /df = 1.54 , p = 0.4 , GFI = 0.95 , AGFI = 
0.96 , RMSEA = 0.034 , SRMR = 0.017  CFI = 0.925 , NNFI =0.890). For the situation 
form, it was found that the goodness of  fit  measured  for  the model  were  
(  =  43.07 , df= 38 , /df =1.13 , p = 0.26 , GFI = 1.00 , AGFI = 0.96 , RMSEA = 
0.014 , SRMR = 0.033  CFI = 1.00 , NNFI =1.00). 
  
Keywords: The characteristic assessment  of  good  citizenship in the 21st century,  
Quality Measure , Confirmatory factor analysis , Confirmatory second order factor 
analysis 
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บทนํา 
  โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลานอกจากน้ีทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม และค่านิยมต่างๆ  
ได้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น  และเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ละประเทศจึง 
มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาประเทศตามไปด้วย   โดยปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวรองรับและเป็นเง่ือนไข
ผลักดันความก้าวหน้าก็คือ พลเมืองของประเทศ   หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะต่างๆ  และมีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ ประเทศน้ันย่อมมีศักยภาพท่ีจะแข่งขันกับ 
ประเทศอ่ืนอย่างเข้มแข็ง  จึงปฏิ เสธไม่ ได้ ว่าพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศย่อม ข้ึนอยู่ที่ 
การจัดการศึกษา  โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้รับการศึกษา 
ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554 :7-8) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้กําหนดกรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไว้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-
10  โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยเน้นคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม 
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมท้ังเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) การศึกษาของไทยในศตวรรษท่ี 21 เน้ือหาหลักสูตร
รวมท้ังวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ปรับตัวไม่ทันกับศาสตร์หรือองค์
ความรู้สมัยใหม่ที่จําเป็นสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิตในสังคมและชุมชนยุคใหม่  นักเรียนจึง
เป็นเป้าหมายหลักในการเรียนรู้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของประเทศ  ต้องปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมือง
ที่ดี ทั้งต่อตนเอง   ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ  สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในศตวรรษท่ี 
21 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น Cogan and Derricott (1998) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) และสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2540) เป็นต้น 
   แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เราจะพบว่าเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะปัญหา
ของเด็กในสังคม  นับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤต และรุนแรงมากข้ึน  การแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้า 
และการกระตุ้นในลักษณะบริโภคนิยมผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้
โครงสร้างทางสังคมไทยอ่อนแอ ศาสนา วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกปฏิเสธจากเยาวชน  
ซึ่งส่วนหน่ึงได้รับการหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบน ล่อแหลมต่อการกระทําผิดกฎหมายหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ 
ไม่พึงประสงค์ 
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  จากปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันน้ี ส่วนหน่ึงเกิดมาจากเยาวชนที่ขาดคุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองดี ซึ่งการวัดความรู้สึกหรือความคิดเห็นน้ันเป็นการวัดสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานอันหน่ึงที่มีผลต่อ
พฤติกรรม เพราะการที่คนเราจะตัดสินใจลงมือกระทําสิ่งใดได้น้ันแสดงว่าต้องมีพ้ืนฐานความรู้สึก 
มาก่อน   ซึ่งหากเราสามารถวัดความรู้สึกของบุคคลออกมาได้อย่างแท้จริงก็จะสามารถนําผลของ
ความรู้สึกไปพยากรณ์การแสดงออกของบุคคลน้ันได้ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2543: 
189)  ซึ่งคุณลักษณะของพลเมืองดีน้ัน เราไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเนื่องจากส่ิงน้ีเป็นคุณลักษณะ
ภายใน ต้องวัดผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกโดยผ่านการกระตุ้นจากเครื่องมือวัดและกระบวนการวัดที่
ถูกต้อง (กรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ, 2555: 1) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบวัดคุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะ
ของความเป็นพลเมืองดีให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปใน
อนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21  
ด้านค่าอํานาจจําแนก  ค่าความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
   2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และชนิดสถานการณ์  3  ตัวเลือก 
   
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 42 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดอุทัยธานี 
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 59 โรงเรียน มีประชากรท้ังสิ้นจํานวน 22,851 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2559  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  42 จํานวน 8 โรงเรียน เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมจํานวนทั้งสิ้น 720 
คน ซึ่งผู้วิจัยกําหนดตัวอย่างโดยพิจารณาจากเกณฑ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ Hair และคณะ 
(2010) โดยมีอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 10-20 :1 
โดยยึดจากจํานวนข้อคําถามจากการวิจัย ซึ่งในงานวิจัยน้ีมีจํานวนข้อคําถามจํานวน 50 ข้อ ดังน้ัน
จํานวนกลุ่มตัวอย่างจึงควรอยู่ในช่วง 500-1,000 คน เน่ืองจากอาจเกิดปัญหาการสูญหายหรือมีความ
ไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจึงต้องมีการประมาณค่าสูญหาย  โดยได้มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน  
(Two-Stage Random Sampling) 
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2.ตัวแปรในการวิจัย 
  1.ตัวแปรต้น คือ คุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย 
 2.ตัวแปรตาม  คือ คุณภาพของของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้ 
   2.1 ด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
         2.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
         2.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
   2.2 ด้านค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) 
   2.3 ด้านค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีคือ แบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใน
การสร้างตัวเลือกของแบบวัดผู้วิจัยนําทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก  มาประกอบการ
สร้างแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การสร้างตัวเลือกจึงต้องมีความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการ 
แต่ละช่วงของนักเรียน  โดยเคร่ืองมือที่สร้างมีจํานวน 2 ฉบับ คือ 
 - ฉบับที ่1 แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด 
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด จํานวน 50 ข้อ 
 - ฉบับที ่2 แบบวัดชนิดสถานการณ์มีตัวเลือกตอบ 3 ตัวเลือก การให้คะแนนเป็น 3   2  
และ 1 คะแนน  จํานวน 25 ข้อ 
4.สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ 
    4.1 สถิติพืน้ฐาน 
 4.1.1 ค่าเฉลี่ย(Mean)  
 4.1.2 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 4.1.3 สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน  (coefficient of variation)  
 4.1.4 การวัดความเบ้ (Skewness) 
 4.1.5 การวัดความโด่ง (Kurtosis) 
   4.2 สถิติที่ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 4.2.1 ความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญหาได้จากดัชนีวัดความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence : IOC)  พิจารณาจากค่า IOC  โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
 4.2.2 ความเช่ือมั่นของแบบวัดสูตรสัมประสทิธิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach)  โดยเกณฑ์การแปลผล ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 ย่ิงใกล้
1.00 ย่ิงมีความเช่ือมั่นสูง (ล้วน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2543: 218) 
            4.2.3 ค่าอํานาจจําแนกของของแบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้ออ่ืนๆที่เหลือทั้งหมด (Item-total Correlation 
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Coefficient) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พียร์สัน (Pearson  product – moment 
Correlation) 
           4.2.4 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory  second  order  factor  analysis)  โดยใช้
โปรแกรม LISREL  
 
       ผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก ค่าความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยได้นําแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ทั้ง  
2 ฉบับ ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดอุทัยธานี) จํานวน 
8 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 720 คน  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้วยค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ค่าอาํนาจจําแนกและ
ค่าความเชื่อม่ัน 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมือง
ดีในศตวรรษที ่21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและชนิดสถานการณ์    

คุณลักษณะ 
มาตราส่วน 
ประมาณค่า แปล

ความหมาย 
สถานการณ์ แปล 

ความหมาย 
k X  SD k X  SD 

1.ความรับผิดชอบ 12 4.18 0.80 ค่อนข้างสูง 7 2.73 0.48 สูง 
2.เคารพกฎหมาย 11 4.15 0.88 ค่อนข้างสูง 5 2.69 0.58 สูง 
3.คุณธรรม จริยธรรม 11 4.19 0.76 ค่อนข้างสูง 5 2.58 0.55 ค่อนข้างสูง 
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 8 4.09 0.84 ค่อนข้างสูง 4 2.72 0.49 สูง 
5.เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

8 3.91 0.90 ค่อนข้างสูง 4 2.63 0.55 สูง 

รวม 50 4.10 0.83 ค่อนข้างสูง 25 2.67 0.53 สูง 
  จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นพบว่าแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีใน
ศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  มีค่าเฉล่ียทั้งฉบับเท่ากับ  4.10  ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 ส่วนแบบวัด
คุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์  มีค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ  2.67 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 
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ตารางที่ 2  ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีใน 
ศตวรรษที่ 21  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและชนิดสถานการณ์ 

คุณลักษณะ 

มาตราส่วนประมาณค่า สถานการณ์ 

k 
ค่าอํานาจ
จําแนก (r) 

ค่าความ
เชื่อม่ัน ( ) 

k 
ค่าอํานาจ
จําแนก (r) 

ค่าความ
เชื่อม่ัน ( ) 

1.ความรับผิดชอบ 12 0.35-0.50 0.76 7 0.44-0.72 0.84 
2.เคารพกฎหมาย 11 0.32-0.63 0.74 5 0.49-0.72 0.70 
3.คุณธรรม จริยธรรม 
4.รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
5.เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

11 
8 
8 

0.30-0.57 
0.22-0.65 
0.34-0.52 

0.79 
0.80 
0.79 

5 
4 
4 

0.37-0.63 
0.44-0.66 
0.36-0.69 

0.65 
0.67 
0.70 

รวม 50 0.22-0.65 0.93 25 0.36-0.72 0.92 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าอํานาจจําแนกแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.65 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.93 และแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.36-0.72 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 จากการวิเคราะห์พบว่าแบบวัด ทั้ง 2 ชนิด 
มีค่าอํานาจจําแนกและค่าความเช่ือมั่นที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแบบวัดชนิด
มาตราส่วนประมาณค่าด้านรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีค่าความเช่ือมั่นสูงที่สุด เท่ากับ 0.80  
รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน มีค่าเท่ากับ 0.79 
ส่วนแบบวัดสถานการณ์ด้านความรับผิดชอบมีความเช่ือมั่นสูงที่สุด เท่ากับ 0.84 รองลงมาคือ ด้าน
เคารพกฎหมายและด้านเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน เท่ากับ 0.70  
ตอนท่ี 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน 
 
ตารางที่ 3  ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ(b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ค่าการทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t) และค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ( 2R ) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองของแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
คุณลักษณะ B SE t   2R  
1.ความรับผิดชอบ 0.97 0.013 24.41 0.32 0.62 
2.เคารพกฎหมาย 0.92 0.014 30.01 0.43 0.84 
3.คุณธรรม จริยธรรม 0.82 0.014 25.54 0.37 0.68 
4.รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 0.83 0.017 05.29 0.42 0.70 
5.เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน 

0.79 0.018 23.42 0.41 0.62 

 2X =  752.37 , df= 487 ( p = 0.4)  , 2X /df = 1.54, GFI=0.95 ,  AGFI  = 0.96 
 RMSEA = 0.034  ,  SRMR = 0.017 ,  CFI = 0.925  NNFI = 0.890 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21  ชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรง  พบว่า
องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.97 องค์ประกอบ 
ด้านเคารพกฎหมาย  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.92  องค์ประกอบด้านคุณธรรม  
จริยธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.82  องค์ประกอบด้านรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
มีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.83  และองค์ประกอบด้านเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อ่ืน  มีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.79  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว และ
ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์  ( 2X  = 752.37 , df= 487 ( p = 0.4) , 2X /df = 1.54 , GFI = 0.95 ,  
AGFI = 0.96 , RMSEA = 0.034 , SRMR = 0.01  ส่วนในกลุ่มดัชนีเปรียบเทียบ พบว่า CFI = 0.925 
, NNFI =0.890) ซึ่งดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ ส่วนค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) มีค่าต้ังแต่ 0.013-0.018 และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามทั้ง 50 ข้อ มีค่า t ต้ังแต่ 05.29-30.01ส่วนค่า 2R  มีสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่นของข้อคําถามพบว่ามีค่าต้ังแต่ 0.62-0.84 จากค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องของ 
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าข้อคําถามทั้ง 50 ข้อ เหมาะสมที่จะใช้วัดคุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  แสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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ตารางที่ 4 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ(b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ค่าการทดสอบ    
นัยสําคัญทางสถิติ (t) และค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ( 2R ) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของแบบวัดชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือก 

องค์ประกอบ B SE t   2R  
1.ความรับผิดชอบ 0.99 0.06 17.83 0.99 0.97 
2.เคารพกฎหมาย 0.71 0.11 6.52 0.71 0.50 
3.คุณธรรม จรยิธรรม 0.96 0.12 7.90 0.96 0.91 
4.รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 0.98 0.07 13.82 0.98 0.97 
5.เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

0.64 0.08 8.49 0.64 0.41 

 2X =  43.07 , df= 38 ( p = 0.26)  , 2X /df = 1.13, GFI=1.00 ,  AGFI  = 0.96 
 RMSEA = 0.014  ,  SRMR = 0.033 ,  CFI = 1.00 
   
  จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21  ชนิดสถานการณ์  
3 ตัวเลือก สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรง  พบว่าองค์ประกอบด้าน
ความรับผิดชอบ มีค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.99 องค์ประกอบ  ด้านเคารพกฎหมาย   
มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงเท่ากับ 0.71   องค์ประกอบด้านคุณธรรม  จริยธรรม มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.96  องค์ประกอบด้านรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน  มีค่าสัมประสิทธ์ิความ
เที่ยงตรงเท่ากับ 0.98  และองค์ประกอบด้านเคารพสิทธิ   เสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน  มีค่า
สัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.64  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว และในดัชนีกลุ่ม
สัมบูรณ์ ( 2X = 43.07 , df= 38 ( p = 0.26) , GFI = 1.00 , AGFI = 0.96 , RMSEA = 0.014 , 
SRMR = 0.033  ส่วนในกลุ่มดัชนีเปรียบเทียบ พบว่า CFI = 1.00 , NNFI =1.00  ซึ่งดัชนีทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ ส่วนค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) มี
ค่าต้ังแต่ 0.06 – 0.12 และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของค่านํ้าหนักองค์ประกอบของข้อ
คําถามทั้ง 50 ข้อ มีค่า t ต้ังแต่ 6.52 – 17.83 ส่วนค่า 2R มีสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นของข้อคําถาม
พบว่ามีค่าต้ังแต่ 0.41 – 0.97 จากค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แสดงให้เห็นว่าข้อคําถามทั้ง 25 ข้อ เหมาะสมที่จะใช้วัดคุณลักษณะของพลเมืองดีใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  แสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพท่ี 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบวัดคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีใน 

ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดใน 
ด้านค่าอํานาจจําแนก  ค่าความเชื ่อมั ่น และความเที ่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วย 
วิธ ีว ิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน  
8 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 720 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน(Two-Stage 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบวัดคุณลักษณะ
ของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ มีค่าความ 
และแบบวัดชนิดสถานการณ์ จํานวน 25 ข้อ  
  จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 2 ฉบับ พบว่า   
  1. ค่าอํานาจจําแนกที่ได้จากการหาค่าสหสัมพันธ์ (r) พบว่าแบบวัดคุณลักษณะของพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนการประมาณค่า จํานวน 50 ข้อ มีค่าต้ังแต่0.22-0.65  ส่วนแบบวัด
คุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ จํานวน 25 ข้อ มีค่าต้ังแต่ 0.36-0.72 ซึ่ง
ค่าอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์สอดคล้องกับล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2538: 212) ที่ ว่า
โดยทั่วไปแล้วข้อสอบหรือข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปถือว่ามีค่าอํานาจจําแนกใช้ได้  
  2. ค่าความเช่ือมั่นแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21  ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.93 และพบว่าแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีใน
ศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือก มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. (2543: 209)  กล่าวว่าค่าความเช่ือมั่นควรมีค่ามากกว่า 0.70  
จึงจะเป็นแบบวัดที่มีความเช่ือมั่น 

  3.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  พบว่าองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน  
คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเคารพกฎหมาย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
และด้านเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  น้ันสามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้
อย่างมีความเที่ยงตรงวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลทั้ง 2 มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในดัชนี
กลุ่มสัมบูรณ์ ( 2X = 752.37 , df= 487 ( p = 0.4) , 2X /df = 1.54 , GFI = 0.95 , AGFI = 0.96 , 
RMSEA = 0 .034 , SRMR = 0.017  ส่ วน ในกลุ่ ม ดัช นี เปรียบ เที ยบ  พบ ว่า  CFI = 0 .925 ,  
NNFI =0.890) พบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบมีค่าต้ังแต่ 0.79-0.97 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 แบบวัดชนิดสถานการณ์ พบว่าในดัชนีกลุ่ม
สัมบูรณ์ ( 2X = 43.07 , df= 38 ( p = 0.26) , GFI = 1.00 , AGFI = 0.96 , RMSEA = 0.014 , 
SRMR = 0.033  ส่วนในกลุ่มดัชนีเปรียบเทียบ พบว่า CFI = 1.00 , NNFI =1.00 ส่วนในกลุ่มดัชนี
เปรียบเทียบ พบว่า CFI = 1.00 , NNFI =1.00 พบว่าค่านํ้าหนักองค์ประกอบมีค่าต้ังแต่ 0.64-0.99 มี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว ซึ่งดัชนีมีค่าผ่านเกณฑ์ที่ บ่งบอกได้ว่ามีความกลมกลืน 
เชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2537: 45-52) 

 
กิตติกรรมประกาศ  

 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.อรอุมา  
เจริญสุข ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้คําแนะนํา  ตลอดจนช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ในการทําวิจัยมาโดยตลอด  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ
คณาจารย์หลักสตูรวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน 
ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ ให้คําแนะนํา และกําลังใจ รวมถึงประสบการณ์ที่ดีตลอดระยะที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้วิจัยได้นํามาศึกษาและ
อ้างอิงในการทําปริญญานิพนธ์  ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล  และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสําหรับความ
ร่วมมือในการทําแบบวัดเป็นอย่างดี 
   ท้ายสุดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา ให้การอบรมเล้ียงดูเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็น
กําลังใจที่สําคัญที่สุด ที่ทําให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นและมีความพยายามจนทําให้การศึกษาครั้งน้ีประสบ
ผลสําเร็จ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสาเหตุต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จํานวนนักเรียน 915 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
ได้แก่   แบบทดสอบและแบบสอบถามจํานวน 7 ฉบับ ใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงเส้น 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์กับข้อมูล

เชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืน  ( 2 = 62.69,   df = 56, 		 2/ df = 1.12,   p = 0.25,  
GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.01, RMR = 0.02)  

2. การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ เจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ความถนัดด้านจํานวน และความถนัดด้านภาษา มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สว่นคุณภาพการสอน ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ  และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตัว
แปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 95   
  
คําสําคญั:  ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร,์ การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงเส้น  
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to inspect the goodness of fit of 

causal model of factors influencing on learning achievement in mathematics of 
Secondary 3 students and empirical data; 2) to study the influence of contributory 
factors towards learning achievement in mathematics of Secondary 3 students who 
were studying in the 2nd semester, academic year 2012. The research samples were 
915 students obtained by using Multi-Stage Random Sampling. Tools used in this 
research were 7 different tests and questionnaires. Data was analyzed by using Linear 
Equation Model Analysis technique.    

The results showed that:  
1. The causal model of factors influencing on learning achievement in 

mathematics was fitted with empirical data   (χ2 = 62.69, df = 56 ,	χ2/ df = 1.12,  
p = 0.25, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.01, RMR = 0.02). 

2. Parents’ encouragement on mathematics learning, achievement 
motive, attitude towards mathematics learning, numerical aptitude, and language 
aptitude had direct influences on learning achievement in mathematics with 
statistical significance at .05.  For instructional quality, it had indirect influence on 
learning achievement in mathematics through achievement motive and good 
attitude towards mathematics with statistical significance at .05. In addition, 
achievement motive had indirect influence on learning achievement in mathematics 
and good attitude towards mathematics with statistical significance at .05. All cause 
variables mutually explained learning achievement in mathematics at 95%. 
 
Keyword: factors Influencing on Learning Achievement in Mathematics, Linear 
Equation Model Analysis  
 

บทนํา 
คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้สถานการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 56) 

ผลการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
พ.ศ.2550 (TIMSS 2007)  พบว่า  ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ  441  คะแนน  
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  จัดอยู่ในลําดับที ่  29   ของประเทศท่ีเข้าร่วม 
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การประเมิน   สําหรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักเรียนไทย  มีคะแนนเฉลี่ย 
ตํ่ากว่านักเรียนจากจีน-ไทเป  เกาหลีใต้  สิงคโปร์  ฮ่องกง  ญี่ปุ่น  และมาเลเซีย (ปรีชาญ เดชศรี และ 
เกตุวดี กัมพลาศิริ, 2552: ก-ข) และ ผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2009) พบว่า ค่า
คะแนนเฉล่ียนักเรียนไทยรู้เร่ืองคณิตศาสตร์อยู่ทางปลายล่างของตารางนานาชาติ เมื่อวิเคราะห์ผล
การประเมินเป็นระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 6 ระดับ โดยกําหนดให้ระดับ 2 เป็นระดับพ้ืนฐานซึ่งถือ
เป็นระดับตํ่าสุดที่นักเรียนจะแสดงว่ามีศักยภาพจะสามารถใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงได้
ในอนาคต ผลการประเมินในภาพรวมท้ังประเทศช้ีว่านักเรียนมากกว่าครึ่ง (52.5%) แสดงว่า รู้เร่ือง
คณิตศาสตร์ไมถ่ึงระดับพ้ืนฐาน นักเรียนอีก 27.3% แสดงว่า รู้เร่ืองคณิตศาสตร์ที่ระดับพ้ืนฐาน และมี
เพียง 20.3% ที่แสดงว่า รู้เร่ืองคณิตศาสตร์ที่สูงกว่าระดับพ้ืนฐาน ส่วนสมรรถนะที่ระดับสูง (ระดับ 5 
กับระดับ 6) มีนักเรียนเพียง 1.3% ที่ระดับน้ี (มีนักเรยีนเพียง 1.0% ที่ระดับ 5 และอีก 0.3% ที่
ระดับ 6) นอกจากน้ีการประเมินวิเคราะห์ตามพ้ืนที่ภาคยังปรากฏอีกว่า นักเรียนในเขต กทม. และ
ปริมณฑล มีคะแนนสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ของประเทศ (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: 109-110, 121-130) 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยเฉพาะอนาสตาซี (Anastasi. 1970: 107) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่ง
องค์ประกอบทางปัญญาน้ัน ได้มีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎีสมรรถภาพสมองของมนุษย์น้ัน
นักจิตวิทยาหลายท่านได้มีศึกษามาเป็นเวลานานอย่างต่อเน่ือง และทฤษฎีหลายองค์ประกอบ 
(Multiple – Factor Theory) ของเธอร์สโตน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541 : 45-47; 
อ้างอิงจาก LL.Thurstone. 1933) เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยเธอร์สโตนได้ทําการวิจัย
โครงสร้างทางสมองด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ทําให้สามารถแยกแยะความสามารถทางสมอง
ออกเป็นส่วนย่อยๆได้หลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทําหน้าที่เป็นอย่างๆไปโดยเฉพาะหรืออาจจะทํางาน
ร่วมกันบ้าง ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 7 องค์ประกอบ คือ 1. องค์ประกอบด้านภาษา 2. 
องค์ประกอบด้านความคล่องแคล่วในการใช้ถ้อยคํา 3. องค์ประกอบด้านจํานวน 4. องค์ประกอบด้าน
มิติสัมพันธ์ 5. องค์ประกอบด้านความจํา 6. องค์ประกอบด้านสังเกตรับรู้ และ 7. องค์ประกอบด้าน
เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน (สุพิศ ตระกูลศุภชัย. 2547; กุลธร เสน่หา. 
2549 ; ศักด์ิชัย จันทะแสง. 2550) นอกจากองค์ประกอบทางด้านสติปัญญาแล้วตามที่อนาสตาซี
กล่าวไว้ ยังมีองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ทําการศึกษาว่ามี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง อันได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
พบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
(สุดฤทัย ศรีปรีชา. 2550)  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (พยอม กินจําปา. 2538) คุณภาพ
การสอน เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ คุณภาพการสอน 
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(สายสุนีย์ สว่างทรัพย์. 2540) การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน  พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการเรียน
ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงที่สุด คือ คุณภาพการสอน (จันทร์ชลี มา
พุทธ. 2545) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาครู ซึ่งจะส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งในปัจจุบัน การศึกษาต่อ และการดําเนินชีวิต
ในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุขององค์ประกอบทางด้านสติปัญญา 

ได้แก่ ความถนัดทางด้านจํานวน ความถนัดทางด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา 
ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการเรียน
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ความถนัดทางด้านจํานวน 
ความถนัดทางด้านภาษา   และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา    ได้แก่   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการเรยีนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 จํานวนจํานวน 50,674 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน และการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 20 เท่า ของจํานวนตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 
2542: 311; อ้างอิงจาก Hair. 1998: 12) ซึ่งในงานวิจัยนี้มีตัวแปรจํานวน 20 ตัวแปร จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน ต่อ 1 โมเดล เพ่ือความแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึงทําการเก็บ
ข้อมูลมากกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ดังน้ัน ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 915 คน 
เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวน 7 ฉบับ โดยทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง และโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จํานวน 100 คน โดยผลปรากฏดังน้ี ได้แก่   แบบทดสอบ
จํานวน 3 ฉบับ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22-0.78 ค่าอํานาจการจําแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.87 
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และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.82-0.88 และแบบสอบถามจํานวน 4 ฉบับ ค่าอํานาจการจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง 0.84-0.93  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ตามกําหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้ในแต่ละโรงเรียน จํานวน 8 
โรงเรียน จํานวน 915 คน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม แล้ว
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้และ
รายงานผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือพิจารณาลักษณะการแจกแจงของตัวแปรวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยแต่ละตัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และนําข้อมูล
ไปวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงเส้น 
 

 ผลการวิจัย 
   ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลท่ีสร้างขึ้น ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการเช้งเส้น 
 
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องและสถิติตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนี 2 df p-value GFI AGFI RMSEA RMR 
เกณฑ์ -   -  >0.05 >0.90 >0.90 <0.05 <0.05 
ค่าสถิติ 62.69 56   0.25 0.99 0.97 0.01 0.024 

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ที่
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 62.69, df = 56, p = 0.25) ดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ค่าแล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.01 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.024 จึง
กล่าวได้ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 2  
 

ภาพท่ี 1 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ตารางที่ 2 ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ตัว
แปร 
เหตุ 

ตัวแปรผล 
MOT ATT NUM LAN ACH 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
QUA 0.81* - 0.81* 0.11 0.66* 0.77* - 0.51* 0.51* - 0.59* 0.59* 0.02 0.51* 0.53* 
PAR - - - - - - - - - - - - 0.21* - 0.21* 
MOT - - - 0.82* - 0.82* 0.63* - 0.63* 0.73* - 0.73* 0.33* 0.24* 0.57* 
ATT - - - - - - - - - - - - 0.43* - 0.43* 
NUM - - - - - - - - - - - - 0.25* - 0.25* 
LAN - - - - - - - - - - - - 0.95* - 0.95* 
R2 0.66 0.82 0.40 0.53 0.95 

 
จากภาพที่ 2 และตารางท่ี 2 พบว่า ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.81 ซึ่งตัวแปรสาเหตุอธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) ได้ร้อยละ 66 

ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) 
ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.66 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) 

หมายเหตุ: *p  .05 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.82 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมด
ร่วมกันอธิบายเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) ได้ร้อยละ 82 

ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความถนัดทางจํานวน (NUM) ผ่าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.51 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความถนัดทางจํานวน (NUM) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.63 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกัน
อธิบายความถนัดทางจํานวน (NUM) ได้ร้อยละ 40 

ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความถนัดทางภาษา (LAN) ผ่าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
0.59 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความถนัดทางภาษา (LAN) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.73 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกัน
อธิบายความถนัดทางภาษา (LAN) ได้ร้อยละ 53 

ตัวแปรการส่งเสริมจากผู้ปกครอง (PAR) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) เจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (ATT) ความถนัดทางจํานวน (NUM) และความถนัดทางภาษา (LAN) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ACH) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ 0.21, 0.33, 0.43, 0.25 และ 0.95 ตามลําดับ ส่วนคุณภาพการสอน (QUA) ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ACH) ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ 0.51 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (MOT) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ (ACH) ผ่านเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.24 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ (ACH) ได้ร้อยละ 95 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลท่ีสร้างขึ้น 
ด้วยการโมเดลสมการเชิงเส้น พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 โดยมีตัวแปรองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ความถนัดด้าน
จํานวน ความถนัดด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง เป็น
ปัจจัยที่ร่วมกันส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ข้อที่ 1 ดังที่ อนาสตาซี 
(Anastasi. 1970: 107) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับศักด์ิชัย จันทะแสง 
(2550:  88-91) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่ามีทั้งองค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ความถนัดทางการเรียนด้านจํานวน ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา 
ความถนัดทางการเรียนด้านมิติสัมพันธ์ และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธ์ิ ความวิตกทางด้านการเรียน และสุดฤทัย ศรีปรีชา (2550: 79-80) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ค่านํ้าหนักความสําคัญ
ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
รองลงมาตามลําดับ คือ เชาวน์ปัญญา เจตคติต่อการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และ
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละเลย   

โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วย
การโมเดลสมการเชิงเส้น พบว่า มีตัวแปรปัจจัยจํานวน 6 ตัว ได้แก่ ตัวแปรองค์ประกอบทางด้าน
สติปัญญา ได้แก่ ความถนัดด้านจํานวน ความถนัดด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่
สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการ
เรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง โดยที่ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดสามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 95 สามารถเรียงลําดับตัวแปรสาเหตุตามอิทธิพลรวมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ จากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ ความถนัดด้านภาษา แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ คุณภาพการ
สอน เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านจํานวน และการสง่เสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของ
ผู้ปกครอง โดยมีค่าสัมประสทิธ์ิอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.95, 0.57, 0.53, 0.43, 0.25 และ 0.21 
ตามลําดับ เพ่ือทดสอบความมุ่งหมายของการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ้

จากผลการวิจัยแสดงว่า ตัวแปรความถนัดด้านภาษาเป็นตัวแปรที่สําคัญต่อการส่งเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่ว สามารถตีความจับใจความสําคัญได้ รวมไปถึงความถนัดด้านจํานวนที่นักเรียนต้อง
สามารถหาความสัมพันธ์ของตัวเลข ความแคล่วคล่องรวดเร็วในการใช้การดําเนินการทางคณิตศาสตร์ 
และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ดังน้ัน ครูและผู้ปกครองควรให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้นักเรียนเกิดความถนัดด้านภาษาและความถนัด
ด้านจํานวนอันจะเป็นความรู้พ้ืนฐานท่ีนักเรียนสามาถนําไปต่อยอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
เช่ือมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆในอนาคต  

ในส่วนคุณภาพการสอนที่ครูควรพัฒนานาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันยุคทันสมัยและ
เข้าถึงผู้เรียน โดยที่การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เป็นอีกสองปัจจัยที่
สําคัญ ที่ต้องส่งเสริมให้กับนักเรียนเกิดความมุ่งมั่น อยากหลีกหนีความล้มเหลว อยากประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เกิดความรู้คิด ความรู้สึก และแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างเต็มตามศักภาพของนักเรียน สําหรับผู้ปกครองควรมีการส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ ดูแลเอา
ใจใส่ในเร่ืองการเรียนของนักเรียน ทั้งการติดตามผลการเรียน การสอนการบ้านหรือให้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ การให้คําแนะนําหรือกําลังใจในการเรียนคณิตศาสตร์ การจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
หนังสือเรียนที่ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านให้เหมาะกับการ
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยทั้งหมดร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 95 แสดงว่า ยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สามารถอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่ามีตัวแปรหลายตัวที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้นํามาใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ันในการ
วิจัยคร้ังต่อไป อาจมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ เช่น 
การเรียนอย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศการเรียนรู้ เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เทคนิควิธีการ
สอน สื่อการเรียนการสอน ความรู้พ้ืนฐานเดิม เป็นต้น ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการนําตัว
แปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเหล่าน้ีมาคัดสรรเป็นตัวแปรปัจจัยเพ่ิมเติมอีก 
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เคร่ืองมือที่เหมาะสมและมีคณุภาพ  

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
เพ่ือจัดทําปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ซึ่งทําให้ผู้วิจัยสามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงด้วยดี  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ปริญญาโทสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กันด้วยดีตลอดมา  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อชัยณรงค์ สุขผล และคุณแม่สนธยา สถาพรวานิชย์ อันเป็นที่รัก
และเคารพ ที่ได้เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น ให้กําลังใจ ให้การอบรมส่ังสอน ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษา อีกทั้งเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังและช่ืนชมความสําเร็จของผู้วิจัย 
รวมทั้งญาติพ่ีน้องและกัลยาณมิตรอันเป็นที่รักทุกท่าน ที่เป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง ให้คําปรึกษา และชื่นชม
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ความสําเร็จของผู้วิจัยโดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กําลังใจในทุกๆ ด้านแก่ผู้วิจัย คุณค่า
จากปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร4 ด้าน  ได้แก่ การ
วางแผนการปฏิบัติงาน  การดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบประเมินผลและการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีขึ้น  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จํานวน  222 คน  ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ  ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์
สมการพหุคูณถดถอย  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานครในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ประสบการณ์ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญาสามารถร่วมกันพยากรณ์การดําเนินการประกันคุณภาพ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ร้อยละ 45.7อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were  1) to study the level of internal 

quality assurance with the Deming Cycle in child care centers in the Bangkok 
metropolitan area;  2) to study the level of transformational leadership elements in 
child care centers in the Bangkok metropolitan area;  3) to study the relationship 
between transformational leadership elements and the process of internal quality 
assurance in child care centers in the Bangkok metropolitan area   and 4) to study 
the biosocial factors and transformational  leadership elements that can predict 
internal quality assurance process in child care centers in the Bangkok metropolitan 
area, as well as the Department of Child and Youth and the Ministry of Social 
Development and Human Security. The research samples are included two hundred 
and twenty two care takers were chosen by multi-stage sampling random selection 
from private child care centers, the Department of Child and Youth and the Ministry 
of Social Development and Human Security.  A Likert-type rating scale questionnaire 
was used in collecting the data. The questionnaire was in overall had the reliability 
of 0.98.  The statistical methods used in the data analysis  included 1) Percentage, 2) 
Mean, 3) Standard Deviation,  4) Pearson’s Product Moment Correlation Cofficient 
and 5) Stepwise multiple regression analysis. 

The research findings were as follows : 
1.  The  elements and the level of transformational leadership among child 

care center administrators in the Bangkok Department of Child and Youth and the 
Ministry of Social Development and Human Security was at a high level as a whole. 
Moreover, in considering  each individual aspect, it was found that all the other 
aspects were also at a high level.  The aspect with the highest average score was 
respect and the Idealized Influence in the first place, followed by inspiration 
motivation, and then the intellectual stimulation and the individual stimulation. 
 2. The level of internal quality assurance processes in child care centers, 
Department of Child and Youth and the Ministry of Social Development and Human 
Security was at the high level as a whole. Moreover, after considering each individual 
aspect, it was found that all aspects were also at the high level, except checking with 
the Deming Cycle, which was at a middle level. The aspects with the highest average 
score are doing it in first place, planning in second place and action as the third step 
through the use of the Deming Cycle. 
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 3. Each individual aspect of transformational leadership elements relate 
positively to the process of the internal quality assurance in child care centers, as 
well as the Department of Child and Youth, the Ministry of Social Development and 
Human Security with a statistical significance at 0.05. The aspects on the whole  were 
at the middle level.  
 4. The study of biosocial facotors and transformational leadership elements 
that can predict the process of the internal quality assurance in child care centers 
using the Stepwise Multiple Regression Analysis method showed that the variable 
predicted the process of the internal quality assurance is gender, internal quality 
assurance experience, individual influence and intellectual stimulation. These four 
variables altogether  predicted the results of the process of the internal quality 
assurance in child care centers at 45.7 percent and were statistically significant at a 
level of 0.05 for all variables. 
 
Keywords: transformational leadership, quality assurance, childcare 

 
บทนํา 

 การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ (เหมวรรณ แตงอ่อน.  2550: 3)  หลักการและ
กระบวนการดังกล่าวใช้ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยจะต้องมีกระบวนการวางแผน  ทําตาม
แผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ  ซึ่งเป็นหลักการบริหารคุณภาพครบวงจร 
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามแนวคิดของวงจรเดมม่ิง 
(PDCA) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
นําไปใช้วางแผนกําหนดเป้าหมายและวิธีการ  ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน  มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือ
ร่วมกันตรวจสอบผลงาน  หาจุดเด่น  จุดที่ต้องปรับปรุงแล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งหวัง
ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 9) 
 จากรายงานการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (สํานักงาน สมศ. 2553 : 4-6)  พบว่าปัญหาได้แก่สื่อการเรียนการสอนที่
ไม่เพียงพอกับเด็ก  ไม่ทันสมัย  ไม่ได้มาตรฐานและไม่หลากหลาย  ปัญหาด้านอาคารสถานท่ีไม่ได้
มาตรฐาน  เด็กมีพัฒนาการช้าไม่เหมาะสมกับวัย  ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก  และเด็กมีปัญหาสุขภาพปากและฟัน  ปัญหาการบริหาร
จัดการไม่เป็นระบบและไม่คล่องตัว  ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  ไม่มีผู้เช่ียวชาญมาให้
คําแนะนําในการบริหารจัดการที่ดี  ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ขาดการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง  ไม่ได้เลือก
หัวข้อการฝึกอบรมเอง  รวมถึงปัญหาผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย 
นอกจากน้ีผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 67-72)  
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ได้ทําการวิจัยเชิงลึกเพ่ือประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัย  แบ่งเป็นช่วงอายุ 3-5 ปี  พบว่า  คุณภาพเด็ก
อายุ 3 ปี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพัฒนาการด้านอารมณ์ตํ่าทีสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน  
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ตํ่ากว่าที่กําหนด  ส่วนคุณภาพเด็กอายุ 4 ปี  พบว่า
พัฒนาการด้านอารมณ์ตํ่ากว่าที่กําหนด  รองลงมาคือการพัฒนาด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย
เท่ากันที่ต้องได้รับการพัฒนา  ส่วนคุณภาพเด็กอายุ 5 ปี  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์
ตํ่ากว่าที่กําหนด 
 นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ สมศ. (พ.ศ. 2455 – 
2548)    พบปัญหาคือ บุคคลกรในสถานศึกษาไม่ได้นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานและยังพบอีกว่าความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
ผู้ปกครอง-ชุมชนมีน้อย  บุคคลากรไม่เข้าใจเก่ียวกับขอบเขตและเน้ือหาของแบบทดสอบที่จะใช้
ประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน  ตลอดจนบุคลากรส่วนใหญ่ขาดจิตสํานึกในการประกันคุณภาพภายใน 
(นราจันทร์ กิตติคุณ 2553: ง) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรภา เพรสงคราม (2554:147-154) ที่
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  ตามความคิดเห็นของครู  พบว่า  มี
ปัญหาการจัดการเอกสารที่ไม่เป็นระบบ  ไม่นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง  บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและเกิดความเคยชินกับการทํางานตามรูป
แบบเดิมๆ ของบุคลากร  ครูบางส่วนขาดจิตสํานึกในการประกันคุณภาพภายใน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550:3)  ได้กําหนด
คุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย  การมีเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติงาน ความรู้  
ความสามารถและทักษะที่จะนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เก็จกนก เอ้ือวงศ์ (2549: 7-9) พบว่า  ผู้บริหารมี
คุณลักษณะมุ่งมั่น  ทุ่มเทและจริงจังต่อการทํางาน  มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ นําการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารท่ีเข้มงวด  คือปัจจัยด้านภาวะผู้นําที่
ส่งเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ เทวา ต้ังวานิชกพงษ์ 
(2555: 128-140)  พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงชัย หมื่นสา (2552:85-86)  พบว่าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากและวิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์     (2556: 7) ยัง
พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพการ
ดําเนินการภายในโรงเรียนเอกชน 
 จากสภาพปัญหาการบริหารจัดการที่กระบวนการบริการและประสิทธิผลจากการ
ดําเนินงาน ที่ยังต้องได้รับการพัฒนา  ในฐานะที่ผู้วิจัยทํางานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความสนใจท่ีจะศึกษา
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประกัน
คุณภาพการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน 
ตลอดจนปรับปรุงให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาการดําเนินงานบริการด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติและตรงตามความต้องการของชุมชน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรม
กิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์ 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานงานวิจัย 

 1.  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ด้าน  สามารถพยากรณ์  
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ครูผู้ดูแลเด็กใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต  รวม 102 แห่ง  รวมจํานวนทั้งสิ้น  481 คน  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารและครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมจํานวนทั้งสิ้น 
222 คน  ตามวิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (วรรณี แกมเกตุ. 2551: 285)  ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95  โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) ขั้นที่แรกแบ่งขนาด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  จากน้ันจับฉลากแบบไม่ใส่คืนตามแต่ละขนาดของศูนย์  แล้วกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการคํานวณตามสัดส่วนจํานวนประชากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ได้กลุ่มตัวอย่างครูผู้ดูแล
เด็กจํานวนทั้งหมด 222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเร่ืองการศึกษาปัจจัยชีวสังคม
และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัย   เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 38 ข้อจําแนกออกเป็น 3 ตอน  คือตอนที่ 1  
ข้อมูลปัจจัยชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร  มีลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
มี 5 ระดับ  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขต
กรุงเทพมหานครมีลักษณะคําถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ratien Scale) มี 5 ระดับผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ  จํานวน 5 คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและนํา
กลับมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  พบว่าได้ค่า IOC  = .60-1.00  หลังจากน้ันนําไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 30 คน  
และนําแบบสอบถามที่ ได้มาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ได้ค่าความเช่ือมั่น
รวมท้ังฉบับเท่ากับ 0.98  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ 1) ติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ออกหนังสือถึงผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะ
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  2) เตรียม
แบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3) ส่งแบบสอบถามจํานวน 222 
ฉบับ  ทางไปรษณีย์โดยส่งพร้อมซองและติดแสตมป์เพ่ือส่งกลับ  และมีบางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง  ได้รับกลับคืนจํานวน  190 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  86 ซึ่งถือว่า
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ (สิน พันธ์ุพินิจ. 2553: 215)   4) นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ  การศึกษานี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจริยธรรมในมนุษย์ สถานบัน
วิจัยยุทธศาสตร์ทางปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง : SWUE C/E – 
193/2558  
 

ผลการวิจัย 
ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

ภาวะผูน้ําการเปลีย่นแปลง ระดับภาวะผูน้ํา 
ของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย X  S.D. ระดับ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 3.80 0.47 มาก 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3.78 0.54 มาก 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 3.71 0.50 มาก 
ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3.64 0.56 มาก 

รวม   4.18 0.51 มาก 
 ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่
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ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด  คือ ด้านการมอิีทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาและดา้นการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามรายด้านและภาพรวม 
 

การดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน ระดับการดําเนินงาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   X  S.D. ระดับ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน 3.58 0.73 มาก 

การดําเนินงานตามแผน 3.67 0.61 มาก 

การตรวจสอบประเมินผล 3.46 0.79 ปานกลาง 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีขึ้น 3.57 0.69 มาก 

รวม   3.98 0.76 มาก 
 ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เขต
กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการ
ดําเนินการตามแผน,  ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานและด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้ว
ทําให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด  คือด้านการดําเนินการตาม
รองลงมาคือด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีตามลําดับ  
ส่วนด้านการตรวจสอบประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เขตกรุงเทพมหานคร   
 

ตัวแปร   r   P - value 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   .60*   < .001 

การสร้างแรงบันดาลใจ  .59* < .001 

การกระตุ้นทางปัญญา  .58* < .001 

การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   .53*   < .001 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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 องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05    มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ร่วมกันพยากรณ์
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เขตกรุงเทพมหานคร  โดย
วิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 

ตัวแปร   b 

 

 

 t 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( 5X ) 0.611 0.130 0.387 4.698* 
การกระตุ้นทางปัญญา ( 7X )   0.457 0.128 0.293 3.565* 

ประสบการณ์ในการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา  ( 4X ) 0.461 0.153 0.178 3.02* 

เพศ   ( 1X ) - 0.205 0.100 - 0.120 - 2.052* 
    R  = .668 F    =  90.067 
    2R = .432 a    =  - 0.440   

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยชีวสังคมด้านเพศและ
ประสบการณ์ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญาโดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การดําเนินการประกันคุณภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ร้อยละ 45.7 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2  และจากผลการวิจัยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังน้ี 
  

รูปแบบของสมการคะแนนมาตรฐาน 
  Ẑ  =  0.293( 7X ) + 0.387( 5X ) + 0.178 ( 4X ) – 0.12( 1X ) 
 รูปของสมการคะแนนดิบ 
  Ŷ  =  - 0.44 + 0.457( 7X ) + 0.611(

5
X ) + 0.461( 4X ) – 0.205 ( 1X ) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู้บ ริหารสถานพัฒนาเด็กปฐม วัยเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือด้านการ

bSE
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มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและ
ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของแบสและอาโวลิโอ (Bass and 
Avolio, 1999)  ที่สรุปไว้ว่า  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์เป็นอิทธิพลเกี่ยวกับอุดมการณ์ใน
ระดับสูงของจริยธรรม  คือความไม่เห็นแก่ตัว  ทั้งผู้นําและผู้ตามจะมีการอุทิศตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้  แนวความคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กําหนดว่ามาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นําและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย  โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2554ก: 13)  สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญตา เก้ือกูลรัตน์ 
(2554: 92)  พบว่าระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง  อําเภอโพ
ธาราม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมากทุกรายด้าน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี ซ้อนเพชร (2556 :บทคัดย่อ) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    เขต 4 โดยภาพรวม
อยู่ระดับมาก เช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงตามค่า
มัชฌิมาเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา 
 2. จากการศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการดําเนินการ
ตามแผนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด รองลงมาคือด้านการดําเนินการตามแผนและด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน,  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีขึ้น ส่วนด้านการตรวจสอบ
ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรา 47 ที่ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และตามมาตรา 48 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
เพ่ือเป็นสิ่งประกันว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เทวา ต้ังวานิชกพงษ์ (2555:134-135) พบว่า การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับแรก  คือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  กับด้านการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และด้านการจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามลําดับ  ส่วนด้านการจัดให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์นภา หุน
มาตรา (2553: 100) พบว่า การพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับ
มาก 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  สรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 อยู่ 4 คู่  โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 3.1  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  แสดงว่า  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผู้บริหารมีองค์ประกอบทางด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์สูง  การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ันน่าจะอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญตา เก้ือกูลรัตน์ (2554: 93) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสอดคล้องกับแนวคิดของแบส (รัตติ
กรณ์ จงวิศาล.  2556:247; อ้างอิงจาก Bass. 1994)  สรุปว่า  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม  โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความ
คาดหวัง  มีการพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  มีศักยภาพมากข้ึน  ทําให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจของกลุ่มและองค์กร  มีการจูงใจผู้ตามให้มองเกินกว่าความสนใจประโยชน์ส่วนตน
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม  องค์การและสังคม 
 3.2  การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  แสดงว่า  สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผู้บริหารมีองค์ประกอบทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจสูง  การดําเนินงานประกัน
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ันน่าจะอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน อาจเน่ืองจากว่าผู้บริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานทํางานได้บรรลุเป้าหมาย  สร้างเจตคติที่ดีและการ
คิดในแง่บวกแก่เพ่ือนร่วมงาน  ผู้บริหารเสริมสร้างกําลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อเขาต้องเผชิญต่อปัญหา
และอุปสรรค  มีการสร้างและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานอุทินตนเพ่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน  
ผู้บริหารเน้นให้ครูผู้ดูแลเด็กเห็นถึงความสําคัญของภารกิจงานเป็นสิ่งสําคัญและน่าภาคภูมิใจ  ทําให้
ครูผู้ดูแลเด็กเกิดกําลังใจในการทํางานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มูฮัมหมัดรออี มะลี (2553: 73)  พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01อยู่ใน
ความสัมพันธ์ระดับมาก 
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 3.3 การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  แสดงว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ผู้บริหารมีองค์ประกอบด้านการกระตุ้นทางปัญญาสูง  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยน่าจะอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันอาจเนื่องจากว่าผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแล
เด็กแสดงความวสามารถอย่างเต็มศักยภาพ   กระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็กใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา  
กระตุ้นกระบวนการคิด  เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย  จะเกรง (255:80) 
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงช้ันที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
เช่นกัน 
 3.4  ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  แสดงว่าสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่ผู้บริหารมีองค์ประกอบด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสูง  การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน่าจะอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่า
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  รวมท้ังภาระงานที่เพ่ิมข้ึนทําให้ครูเกิดความ
สับสนในแนวปฏิบัติ  ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่ต้องสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานทุก
คน  โดยทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องทําความเข้าใจใน
ความต้องการของทั้งตัวบุคคลและกลุ่มบุคคล  ผู้บริหารให้โอกาสครูผู้ดูแลเด็กในการทํางานให้บรรลุ
เป้าหมายทั้งของส่วนรวมและส่วนตน  ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้ดูแลเด็ก  แสดงการ
ยอมรับและช่ืนชมในความสามารถของผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลสําเร็จ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญชัย จะเกรง (2551:80)  พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทุกด้าน  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
กําหนดว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของ วิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์  (2556:107-108)  ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนกับสภาพการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  พบว่าภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเอกชน  อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
เทวา ต้ังวานิชกพงษ์   (2555:135-136)  ทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พบว่า
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์กันทางบวก    ทั้งน้ีอาจเน่ือง
มากจากพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจและเป้าหมายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  และมีการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลกรทุกคนเกิด
การยอมรับว่างานประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งเดียวกับงานประจําที่ต้องปฏิบัติ  รวมถึงการนําผล
การปฏิบัติงานในปัจจุบันไปใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายใน
อนาคต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย หมื่นสา (2552:87-88)  ทําการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาด
เล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3  พบว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
การเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
 5. การศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  เรียงลําดับตาม
สัมประสิทธ์ิการทํานาย  ได้แก่  ตัวแปรด้านเพศ,  ประสบการณ์ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญาโดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การดําเนินการประกันคุณภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ร้อยละ 45.7  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2  องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์และสามารถ
พยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  เรียง
ตามลําดับสัมประสิทธ์ิการทํานาย  ได้แก่  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ประสบการณ์ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  การกระตุ้นทางปัญญา และตัวแปรด้านเพศ  
 ตัวแปรทํานายด้านเพศพบว่าเพศหญิงสามารถทํางานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีกว่า
เพศชาย  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถนัดและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันระหว่างเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา พิพัฒน์สําราญ 
(2558: 108)  ทําการศึกษาเร่ืองการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า  การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศหญิง  มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานมากกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จีรภา เพชรสงคราม  (2554: 152)  พบว่า  ครูที่มีประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 10 ปี  กับมากกว่า 
15 ปี  มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี  อาจเน่ืองจากครูที่มีประสบการณ์การทํางานเป็นเวลานานได้สะสม
ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า  และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านต่างๆ  
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 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ตัวแปรทํานายด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
การกระตุ้นทางปัญญา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร
ตระหนักถึงความสําคัญการประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารได้แสดงออกถึง
การเป็นแบบอย่างที่ดี  มีอุดมการณ์  มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการบริหารและมีจริยธรรม  
กระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรเกิดการยอมรับและศรัทธา  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความพยายาม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ  ตลอดจนการสร้างความท้าทาย  มองปัญหาเป็นโอกาส  มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ    สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติซึ่งเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพ  คือการประกันคุณภาพภายในที่
หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์เด็กเล็กจะได้นําไปใช้ในการประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานเอง  กําหนด
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง  และดําเนินการปรับปรุงด้วยความร่วมมือของบุคลกร
ในศูนย์เด็กเล็ก  เพ่ือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  พร้อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องดําเนินการให้ทั่วถึงภายในปี 2559 (สํานักงาน สท. 2556: 2)  
สอบคล้องกับงานวิจัยของ  ขวัญตา  เก้ือกูลรัตน์ (2555 :  102 ) พบว่า  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง  อําเภอโพธาราม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบ
ขั้นตอน  พบว่า  ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง  อําเภอโพธาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2  โดยรวม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  มีจํานวน  4 ด้าน  
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  หรือการสร้างบารมี  ปัจจัยด้านการคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล  ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ  และปัจจัยด้านการกระตุ้นการใช้ใช้
ปัญญา  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทวา ต้ังวานิชกนกพงษ์  (2555: 138)  พบว่าภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ ร้อยละ  
50.80  โดยมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  คือการระบุวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน  และการกระตุ้นทางปัญญา สอดคล้องกับ พิสิฐธวัฒน์  กลิ่นไธสงค์ (2552:  226)  ศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3  ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวทํานายการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  มี 3  ด้าน  คือ  การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  การกระตุ้นทาง
ปัญญา  และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  โดยมีค่าอํานาจพยากรณ์ร้อยละ  52.40  อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยชีวสังคมด้านเพศและประสบการณ์ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา  สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้  จึงควรพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โดยเฉพาะในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญา 
  1.2  จากการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ในข้อ 13  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จัดให้มีบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  ดังน้ันสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจึงควรให้ความสําคัญกับการจัดให้มีบุคลากรในการตรวจสอบและประเมินผล  
  1.3  จากการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  องค์ประกอบด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  อยู่ในระดับน้อย
กว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ ดังน้ันผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควร
พัฒนาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลให้ทัดเทียมองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านอ่ืนๆ   
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เช่น  ภาวะผู้นําเชิงคุณธรรม ภาวะผู้นําทางวิชาการ เป็นต้น 
  2.2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกต  สัมภาษณ์  วิเคราะห์เอกสาร  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พ้ืนที่จริงให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นสรุปผลงานสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งน้ีอธิบาย
หรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นําแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อ่ืนและ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทํา
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครู และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อรูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ประชากร ของการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 809 คน การหากลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 268 คน โดยคํานวณตามสูตรของ Yamane และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน แล้วนําไป Try-out กับกลุ่มประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 
คน จากน้ันนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาครู
ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น 2) การใช้กระบวนการคิด 3) การพิจารณา 
กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และ 4) การสรุปผลการคิด จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ 
อายุ และความรู้ ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่สาขาวิชาเอกและเกรดเฉลี่ยมีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิงบวก 
 
คําสําคญั: ทักษะการคิด, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักศึกษาครู 
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ABSTRACT 
 The aim of this research was focused on developing the pre-service 
teachers’ critical thinking skills and mainly to 1) investigate the results of developing 
critical thinking skills of pre-services teachers of Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University; 2) compare the critical thinking skills of pre-services teachers; and 3) 
observe the pre-service teachers’ opinions and attitudes towards the critical 
thinking’s styles. The population of this research was 809 pre-services teachers from 
English Programme and Mathematics Programme of Faculty of Education of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The participants were 268 by using 
extrapolation from Taro Yamane’s table in conjunction with an application of the 
stratified random sampling method. The mixed methods of the questionnaires and 
the in-depth interview were first examined the qualities by three experts and were 
tried out to the population that was not the sampling group, in total 30 participants. 
After that, the questionnaires and the in-depth interview were used to collect the 
data from the sampling group. All the data gathered were analyzed and evaluated by 
the computer programme and the content analysis.  
 The research findings showed that the development of critical thinking skills 
of the pre-service teachers comprised: 1) identifying the problems or events 
occurred; 2) using thinking processes; 3) determination, screening, contemplation and 
evaluation; and 4) thinking summary. The hypothesis tests were found that genders, 
ages and knowledge were not influenced to critical thinking. However, major subjects 
and grade point averages (G.P.A.) were directly affected to their critical thinking and 
have statistically significant difference at .01. In the aspect of opinions and attitudes, 
it was found that most of the pre-service teachers had positive attitudes towards 
critical thinking’s styles.  
 
Keywords: Thinking skills, Critical thinking, Pre-service teachers 
 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และ
ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กําหนดให้สถานศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิต นักศึกษา 
ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้คิดหาเหตุผลและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
โดยการเสนอความรู้ ข้อคิดให้ผู้เรียนถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีหน้าที่
ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ วินัย ควบคุมความประพฤติของผู้เรียนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง แต่ครู
เป็นผู้เสนอความรู้ ความคิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความคิด สติปัญญา ผู้สอน
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สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ครูจําเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องกระบวนการการดํารงตนอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้ง
ความมั่นคงของชาติไทยขึ้นอยู่กับความสามารถของคนไทยในการดํารงตนอย่างวิจารณญาณ ในทุก
โอกาสเมื่อมีภาระงาน ปัญหาและอุปสรรคจะได้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อการ
พัฒนาทักษะต่างๆ น้ีก็คือ วัยเด็ก เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแล้ว คุณลักษณะเหล่าน้ีจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เป็นการเสริมความมั่นคงของชาติได้
อีกแนวทางหน่ึง ในขณะที่การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยในวัยเด็กเป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะจะเป็น
กลไกในการผลิตคนไทยให้ดํารงตนอยู่ได้อย่างมีวิจารณญาณอย่างย่ังยืน แต่จะใช้เวลาอย่างน้อย 16 - 
20 ปี ก่อนที่กลุ่มคนรุ่นน้ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีครูแม่แบบที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการ
วิจัยจริงเป็นผู้ ส ร้างสรรค์  ด้วยเหตุ น้ีประเทศไทยจึงไม่สามารถที่ จะละเลยผู้เรียนที่ อยู่ ใน
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ การปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาบัณฑิตโดยเฉพาะครูยุคใหม่ 
แบบระบบรวบยอดครบวงจรที่เหมาะกับกําลังของชาติ บุคคลกลุ่มน้ีจะช่วยให้ประเทศไทยได้กําลังคน
ที่เสริมความมั่นคงชองชาติได้ภายในเวลา 4 ปี นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่าง
ครบวงจรโดยใช้ทรัพยากร โจทย์ปัญหาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหัวข้อการเรียนรู้ตลอด 4 ปี ในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา   เพ่ือให้สามารถเป็นครูต้นแบบยุคใหม่ที่จะถ่ายทอดสู่เยาวชนในภูมิภาคเพ่ือ
เป็นเยาวชนยุคใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นความสําคัญของการพัฒนาครู ให้
มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงได้จัดทําวิจัยเร่ืองน้ีขึ้นซึ่งคาดหวัง
ว่า การวิจัยเร่ืองน้ีจะช่วยแนะแนวทางสําหรับครูในการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้เหมาะสมตามเอกัตภาพของนิสิต นักศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีต่อ

รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เช่ือม
โยงมหภาคและจุลภาค (Macro-micro Linking) ทําการศึกษาวิเคราะห์ทั้งข้อมูลเอกสาร ตํารา 
(Documentary Analysis) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ที่ใช้ทั้งเคร่ืองมือเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ในสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Current Problem) ที่ไม่สามารถหาคําตอบได้จาก
เอกสารเล่มใดเล่มหน่ึง จึงต้องเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น  

 ในการวิจัยเรื่องน้ี คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 4 ด้าน คือ 
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1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เป็นการวิจัยเก่ียวกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของบรู๊คฟีลด์ (Brookfield, 1991, pp. 5-7, 25-29), วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 
1980, pp. 10-15), ทิศนา แขมมณี (2548, น. 306), สุวิทย์ มูลคํา (2547, น. 14-16), สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 30-32), ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2545: 32-
37) และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบโยนิโสมนสิการ (พระธรรมปิฎก, ออนไลน์) ใน 4 
ขั้นตอน คือ 1) การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 2) การใช้กระบวนการคิด 3) การพิจารณา 
กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และ 4) การสรุปผลการคิด 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร (population)การวิจัยคร้ังน้ีมีหน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) เป็น

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 809 คน ส่วนการกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดผู้วิจัยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane , 1973: 580-581) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 และจากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 268 คน จึงถือ
ว่ามีขนาดมากเพียงพอที่จะใช้แทนประชากรได้ และผู้วิจัยทําการเลือกตัวอย่างตามความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ตามสัดส่วนประชากรจําแนกตามกลุ่มการเข้ารับการอบรมเพ่ือกระจายข้อมูล  

3. ขอบเขตด้านสถานที่ 
การวิจัยครั้งน้ีทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยเรื่องน้ี คณะผู้วิจัยได้ใช้เวลาต้ังแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการเป็นเวลา 12 เดือน ต้ังแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557  
 การวิจัยคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม และแนวการสัมภาษณ์
เชิงลึก  

1. แบบสอบถามทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เริ่มด้วยการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้คําถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยคําถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมคําสั้นๆ ลงในช่องว่าง   

ตอนที่ 2 เป็นคําถามเพ่ือให้ตอบว่าใช่หรือไม่ (Yes-No Questions) เกี่ยวกับความรู้ด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 20 ข้อ  

ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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2. แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก จะประกอบไปด้วยข้อคําถามที่เก่ียวกับทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือใช้สัมภาษณ์นักศึกษา
ตามสัดส่วนที่คณะผู้วิจัยกําหนดไว้หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลอ่ิมตัว 

แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ในด้านความครอบคลุมครบถ้วนของ
เน้ือหาในประเด็นและสาระสําคัญตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสมของสํานวน
ภาษา โดยการกําหนดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้
ผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับภาษาในข้อคําถามให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น หลังจากน้ันจึงนํา
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และแนวการสนทนากลุ่มที่มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหา
ความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งรายข้อ (Item Analysis) และในภาพรวมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งต้องมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ 0.71 ขึ้นไป โดยที่แบบสอบถามฉบับน้ีมีค่าความเช่ือมั่น 0.92 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 227 คน เป็นเพศหญิงมีร้อยละ 85.5 ส่วนเพศชาย
ร้อยละ 14.5 

2. นักศึกษาอายุ 21 ปี มีร้อยละ 59.9 รองลงมาอายุ 22 ปี มีร้อยละ 23.8 ลําดับที่สามอายุ 
20 ปี มีร้อยละ 11.9 ส่วนอายุ 23 มีร้อยละ 3.5 และอายุ 24 ปีมีเพียงร้อยละ 0.9 โดยมีอายุเฉลี่ย 
21.22 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) .730 มีฐานนิยม (Mode) = 21 ปี อายุตํ่าสุดสุด = 20 ปี อายุ
สูงสุด = 24 ปี 

3. นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษมีร้อยละ 83.3 และสาขาวิชาเอก
คณิตศาสตร์มีร้อยละ 16.7 

4. นักศึกษามีเกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 มีร้อยละ 87.7 และนักศึกษามีเกรดเฉลี่ย 2.00-2.99 มี
ร้อยละ 12.3 โดยมีเกรดเฉลี่ย  = 3.28 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) .329 มีฐานนิยม (Mode) = 
3.00 มีเกรดตํ่าสุดสุด = 2.00 มีเกรดสูงสุด = 4.00 

5. นักศึกษาครูมีความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาก จากการพิจารณา
จากคําตอบที่ถูกสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี 

ข้อที่ 1 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบรูปแบบหน่ึง 
นักศึกษาที่ตอบถูกมีร้อยละ 99.6 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 0.4 

ข้อที่ 6 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะประกอบไปด้วยเจตคติ ความรู้และทักษะ 
นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 97.8 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 2.2 

ข้อที่ 12 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจ แก้ปัญหา เป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีได้ นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 96.5 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 3.5 

และจากการพิจารณาจากคําตอบที่ผิดสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี 
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ข้อที่ 20 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ไร้จุดหมาย นักศึกษาครูที่
ตอบผิดมีร้อยละ 70.5 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 29.5 

ข้อที่ 5 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่สามารถนําไปสู่เป้าหมายท่ีดีได้ นักศึกษาครูที่ตอบ
ผิดมีร้อยละ 70.0 ส่วน นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 30.0 

ข้อที่ 2 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกิดขึ้นได้เมื่อประสบปัญหาหรือเหตุการณ์ที่
สลับซับซ้อนเท่าน้ัน นักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 64.4 ส่วน นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 35.2 

6. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการระบุปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  =3.72, SD=.56 

7. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการใช้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  =3.95, SD=.06 

8. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการพิจารณา 
กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.97, SD=.09 

9. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการสรุปผลการคิดมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  =4.00, SD=.14 

10. นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านบวก 
สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังน้ี 

10.1 การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยการระบุหรือกําหนดประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจน นักศึกษาจะทําความเข้าใจกับประเด็น
ปัญหาต่างๆ เสียก่อนโดยการโฟกัสจุดเด่นๆ ของปัญหาในแต่ละประเด็นด้วยการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ภาพรวมแล้วจึงนํามาวิเคราะห์แยกย่อยออกเป็นข้อๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนซึ่งจะทําให้ได้แนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจนสามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและ
เป็นลําดับข้ันตอน ต่อเน่ือง เป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยการระบุหรือกําหนดประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน 

10.2 การใช้กระบวนการคิด จะเกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนวิธีการทางกระบวนการคิดที่มี
และได้สั่งสมมาพิจารณาปัญหา อุปสรรคที่กําลังเผชิญ ซึ่งเป็นกระบวนการในการเช่ือมโยงปัญหา 
อุปสรรคด้วยกระบวนการสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และศึกษาวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในด้าน
บวกและด้านตรงกันข้ามที่ได้ใช้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึกเพ่ือเป็นการประเมินสภาพการณ์อย่างละเอียด
ครอบคลุมในทุกๆ ด้านรวมถึงกระบวนการนึกย้อนกลับ (backward recall) ไปยังอดีตที่เคยใช้
ประสบการณ์ต่างๆ ในกระบวนการคิดและความคิดที่ได้เคยใช้ในการแก้ไขปัญหา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การหาวิธีแก้ไขปัญหา 3) การลงมือแก้ไขปัญหา 
และ 4) การตรวจสอบคําตอบ จึงทําให้นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการคิดที่มีและได้สั่งสมมา
พิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่กําลังเผชิญ 

10.3 การพิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ ตามความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ที่มีของนักศึกษาแต่ละคน จึงเป็นการใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในขั้นตอนน้ีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริงที่ได้จาก
ประสบการณ์จริง รวมถึงได้แยกประเด็นปัญหาต่างๆ ออกเป็นข้อๆ เพ่ือให้สามารถจับต้นสายปลาย
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เหตุของเรื่องน้ันๆ ได้เสียก่อน เพ่ือทําให้เกิดความชัดเจนเป็นแนวทางในการสรุปผลการคิดในเร่ือง
น้ันๆ 

10.4 การสรุปผลการคิด จะเก่ียวข้องกับการพิจารณาเลือกแนวทางเพื่อการตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา เลือกแนวทางปฏิบัติ หรือให้ได้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบสมเหตุสมผล จึงเป็นการใช้
กระบวนการการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสรุปความคิดในเร่ืองน้ันๆ ที่นักศึกษาประสบอยู่ โดย
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนึกย้อนไปถึงต้นเหตุ สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วจึงมองหาวิธีแก้ไขที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ดีที่สุดในหลายวิธี และตัดสินใจเลือกวิธีที่ตนเองมั่นใจที่สุดในการนําไป
แก้ไขปัญหา ซึ่งก็คือ การสรุปผลการคิดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่กําลังเผชิญ 

11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เพศท่ีแตกต่างกันของนักศึกษาครู
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน น่ันคือ เพศมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่แตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ .05 

12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล อายุที่แตกต่างกันของนักศึกษาครู
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน น่ันคือ อายุไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ระดับนัยสําคัญ .05 

13 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สาขาวิชาเอกที่แตกต่างกันของ
นักศึกษาครูมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน น่ันคือ สาขาวิชาเอกมีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกันของ
นักศึกษาครูมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน น่ันคือ เกรดเฉลี่ยไม่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ระดับนัยสําคัญ .05 

15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยสนับสนุน ความรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา
ครูมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน น่ันคือ ความรู้ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งน้ี พบว่า  
1. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการระบุปัญหาหรือ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  =3.72, SD=.56 ด้านการใช้กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก  =3.95, SD=.06 ด้านการพิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรอง
และประเมินผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.97, SD=.09 ด้านการสรุปผลการคิดมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก  =4.00, SD=.14 เป็นการแสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนในการอบรม ส่งเสริม กระตุ้น
ให้นักศึกษาครูได้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การระบุปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน การใช้กระบวนการคิด การพิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และ
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การสรุปผลการคิด เป็นขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีได้ผลอีก
วิธีการหน่ึงที่สามารถกระตุ้นและทําให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้
พัฒนากระบวนการคิดอย่างมี วิจารณญาณของตนเอง และจะได้นํากระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่ได้รับการพัฒนาแล้วน้ีไปใช้ในการสอน การดํารงชีวิต การแก้ไขปัญหาทั้งในขณะท่ีออก
ฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาเต็มรูปและการออกไปเป็นครูประจําการยังสถานศึกษาต่างๆ 
เพราะเมื่อนักศึกษาครูสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว
จะสามารถพัฒนาการสอนของตนเองได้ใน 3 ลักษณะ คือ การสอนเพ่ือให้คิด (Teaching for 
Thinking) การสอนการคิด (Teaching of Thinking) และการสอนเก่ียวกับการคิด (Teaching 
about Thinking) (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2541) เพราะแนวคิดในลักษณะเช่นน้ีเป็นแนวคิด
เบ้ืองต้นของผู้เรียนที่จะต้องได้รับการฝึกและกระตุ้นให้เกิดมีในกระบวนการคิดเสียก่อนจึงจะสามารถ
ก้าวไปสู่กระบวนการคิดที่สูงขึ้นหรือสลับซับซ้อนมากขึ้นตามลําดับ อีกทั้งยังเป็นการสอนท่ีสอดคล้อง
กับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เน้นให้รู้จักตัวตนของตนเอง คือ จิต หรือให้เข้าใจกระบวนการคิด
ของตนเอง เมื่อนักเรียนได้มีจิตที่ดีหรือเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองแล้วจะให้นักเรียนคิดดี เพ่ือ
การทําดี เพ่ือประโยชน์เป็นสําคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ทําเก่ียวกับกระบวนการคิดเหล่าน้ี เช่น 
ผลของการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีมี ต่อการคิดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปีที่  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา ที่พบว่า นักศึกษามีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการและนักศึกษากลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยวิธีอ่ืน รวมถึงมอนโรล์ (Monroe, 1985) 
ที่ได้ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันปีที่ 1 ที่มีภูมิหลังมาจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะแตกต่างกัน 3 แบบ คือ กลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนรัฐอย่างน้อย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากลุ่มที่เรียนโปรแกรม Christian อย่างน้อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และกลุ่มที่อยู่ใน
โรงเรียน Accelerated Christian Education อย่างน้อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างของคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทั้ง 3 กลุ่มน้ีอาจ
เน่ืองมาจากนักศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม จะถูกจัดอยู่ทั้งในกลุ่มที่มีคะแนน CTA คือ คะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ รูปแบบ A และคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงและต่ํา จึงกล่าวได้ว่าข้ันตอนในการอบรม ส่งเสริม กระตุ้นให้นักศึกษาครูได้เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าว เป็นข้ันตอนและวิธีการในการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้ผลที่สามารถกระตุ้นและทําให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเอง รวมถึงการนําไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการสอน การดํารงชีวิต การแก้ไขปัญหาทั้งในขณะที่ออกฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษาเต็มรูปและการออกไปเป็นครูประจําการยังสถานศึกษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต 

2. ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และความรู้ ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่สาขา
วิชาเอกและเกรดเฉลี่ยมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ให้เห็นได้ว่า ในขั้นตอนของกระบวนการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครู เป็นขั้นตอนที่มีวิธีการที่สนุกสนานด้วยการเสริมแรงบวกด้านการคิดในหลายมิติที่
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สามารถเร้าความสนใจของนักศึกษาครูได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดอบรมแบบคละกลุ่มไม่ได้เลือกตาม
เพศ อายุและความรู้ รวมถึงการใช้คําถามปลายเปิด เช่น ทําไม (why) อย่างไร (how) เข้ามาเป็น
เครื่องมือในการกระตุ้นให้นักศึกษาครูได้ฝึกกระบวนการคิดแล้วนําความคิดที่ได้ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ มาต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1-4 คือ การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน การใช้กระบวนการคิด การ
พิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และการสรุปผลการคิด มาถ่ายทอดความคิดเห็นและ
เรียบเรียงความคิดก่อนที่จะเขียนบรรยายออกมาเป็นข้อๆ เมื่อนักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการคิดของ
ตนเองแล้วก็จะสามารถใช้ผลที่เกิดจากทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการ
เขียนเพื่ออธิบายถึงเหตุและผลในปัญหาที่ตนเองได้รับได้เป็นอย่างดี ภาพรวมคือ นักศึกษาครูสามารถ
วางแผนก่อนการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนฟังด้วยการเขียนออกมาเป็นข้อๆ ด้วยการให้
สมาชิกในกลุ่มของตนช่วยตรวจสอบความเช่ือมโยงต่างๆ ที่เขียนออกมาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ประเมินหลังจากปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเสร็จ ซึ่งแฮร์ริสและซิเป (Harris & Sipay, 1990) ได้กล่าวไว้ว่า 
กระบวนการคิดของผู้เขียนที่รู้ตัวว่ากําลังเขียนอะไรและทําไมต้องเรียนรู้สิ่งท่ีจะเขียนน้ัน ตลอดจนการ
ตระหนักถึงกระบวนการคิดของผู้เขียนอย่างรู้ตัวจะเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนกิจกรรมที่จะทําต่อไป 
จะทําให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจและเมื่อเสร็จสิ้นการเขียนแล้ว ผู้เขียนก็จะสามารถประเมินความเข้าใจ
ในการเขียนของตนเองได้ ทั้งน้ีในการจัดอบรมได้มีการจัดแบ่งเป็นรุ่นตามสาขาวิชาเอกจึงมีผลทําให้
เกิดความแตกต่างกันในด้านการพัฒนาทักษะการคิด เพราะนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาเอกจะมีความ
ถนัดและความเช่ียวชาญที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จะมีพัฒนาทางด้าน
สมองซีกซ้ายมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีพัฒนาการสมองในซีกตรงกันข้าม สอดคล้อง
กับเบรนด้า (Brenda, 1997) ที่ได้ทําวิจัยแล้วพบว่า พัฒนาการทางสมองของเด็กมีความสัมพันธ์กัน
อย่างสลับซับซ้อนและได้อธิบายถึงการพัฒนารูปแบบของการเจริญเติบโตของสมองไว้เป็นข้ันตอน คือ 
1) หน้าที่ของสมอง 2) ช่วงเวลาวิกฤตในการพัฒนาสมอง 3) วิธีการสอนเด็กให้สอดคล้องกับหน้าต่าง
แห่งการเรียนรู้ 4) พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพบต่อความสามารถทางสติปัญญา 5) วิธีการสอน
ที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมอง 6) พัฒนาการทางสมองมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็ก 
7) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ทําให้เห็นว่า พัฒนาการของสมองด้านภาษา
ของนักศึกษาครูจะได้รับการพัฒนาเร็วกว่าการพัฒนาสมองด้านคณิตศาสตร์ จึงทําให้เกิดความ
แตกต่างกันระหว่างการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูทั้งสองสาขาวิชาอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติดังกล่าว  

3. ส่วนเกรดเฉลี่ยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาน้ัน 
สามารถอธิบายได้ว่า ระดับผลการเรียนเฉลี่ยที่แตกต่างมีผลต่อความสนใจ ความรับผิดชอบและความเอา
ใจใส่ในการทํากิจกรรมและเข้าร่วมการอบรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาในแต่ละครั้งได้ รวมถึงข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากการตรวจกิจกรรมและการสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาครูทําให้พบว่า 
นักศึกษาที่เรียนเก่งหรือมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูงความกระตือรือร้นในการติดตามและดําเนินการตาม
คําสั่งที่วิทยากรได้มอบหมายอย่างเอาใจใส่แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มตรงข้าม จึงทําให้ขาดเป้าหมายที่
ชัดเจน ขาดองค์ประกอบที่แข็งแกร่ง ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โครงสร้างและเน้ือหาสาระที่ใช้ในการ
สื่อสารกับนักศึกษาคนอ่ืนมีความชัดเจนไม่เพียงพอ สอดคล้องกับฮาเวย์ (Harvey, 1998: 11-26) ที่ได้
กล่าวถึงลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพว่า ต้องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
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นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายน้ันต้องระบุภารกิจต่างๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
และต้องเช่ือมั่นว่า เป้าหมายน้ันสามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้ 2) องค์ประกอบ นักศึกษาต้องมี
ความชัดเจนในลักษณะของการทํางานและต้องมีการกําหนดบทบาทตามทักษะและความสามารถท่ีมี 
นอกจากนั้นต้องมีบทบาทมีความสมดุลกันระหว่างสมาชิกด้วย 3) ปฏิสัมพันธ์ นักศึกษาต้องมีความเชื่อ
ใจกัน มีการประสานความสัมพันธ์ เปิดรับความขัดแย้งโดยยึดหลักของข้อเท็จจริง มีการอภิปรายซักถาม
และรับฟัง อดทนต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางาน 4) 
โครงสร้างและเน้ือหาสาระ ต้องมีความชัดเจนจนเข้าใจและยอมรับได้ จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมกลุ่ม
หรือการทํางานเป็นทีมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ดังที่วูดค็อก (Woodcock, 1993, pp. 74-
76) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการทํางานต้องมีคุณลักษณะ 11 ประการ คือ 1) บทบาทท่ีสมดุล 2) 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 3) การเปิดเผยและเผชิญหน้า 4) การสนับสนุนและการไว้วางใจกัน 5) ความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง 6) มีวิธีการทํางานที่ดี 7) มีภาวะผู้นําที่เหมาะสม 8) การทบทวนการทํางานอยู่
เสมอ 9) การพัฒนาปัจเจกบุคคล  10) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม 11) การสื่อสารที่ดี สรุปได้ว่า เกรด
เฉลี่ยที่แตกต่างมีผลทําให้การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันได้เพราะเป้าหมายที่
แตกต่าง องค์ประกอบที่แตกต่าง  

4. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อรูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็นไปในทางบวก เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเก่ียวข้องกับการพิจารณาเลือกแนวทางเพื่อการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา เลือกแนวทางปฏิบัติ หรือการกระทําใดๆ ที่ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่รอบคอบ
สมเหตุสมผลที่นักศึกษาจะสามารถระบุประเด็นปัญหาที่นักศึกษาประสบ โดยการทําความเข้าใจกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆ เสียก่อนด้วยการโฟกัสจุดเด่นๆ ของปัญหาในแต่ละประเด็นด้วยการวิเคราะห์
ปัญหาโดยภาพรวมแล้วจึงนํามาวิเคราะห์แยกย่อยออกเป็นข้อๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการระบุปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้ได้แนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจนสามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมและเป็นลําดับขั้นตอน ต่อเน่ือง เป็นกระบวนการคิดที่เก่ียวข้อง สัมพันธ์กับการพิจารณา
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการระบุหรือกําหนดประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน แล้วจึงใช้
กระบวนการเช่ือมโยงปัญหา อุปสรรคด้วยกระบวนการสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และศึกษา
วิธีการแก้ปัญหา ทั้งในด้านบวกและด้านตรงกันข้ามที่ได้ใช้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึกเพ่ือเป็นการประเมิน
สภาพการณ์อย่างละเอียดครอบคลุมในทุกๆ ด้านรวมถึงกระบวนการนึกย้อนกลับ (backward recall) 
ไปยังอดีตที่เคยใช้ประสบการณ์ต่างๆ ในกระบวนการคิดและความคิดที่ได้เคยใช้ในการแก้ไขปัญหา แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การหาวิธีแก้ไขปัญหา 3) การลงมือแก้ไขปัญหา และ 
4) การตรวจสอบคําตอบ อีกทั้งกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในข้ันตอนน้ียังเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลตามความเป็นจริงทีไ่ด้จากประสบการณ์จริง รวมถึงทําให้ได้แยกประเด็นปัญหาต่างๆ ออกเป็นข้อๆ 
เพ่ือให้สามารถจับต้นสายปลายเหตุของเรื่องน้ันๆ ได้ ทําให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการต่างๆ ต่อไป 
จึงทําให้สามารถสรุปความคิดในเรื่องน้ันๆ ที่นักศึกษาประสบอยู่ได้ดีที่สุด และสามารถตัดสินใจเลือกวิธี
ที่ตนเองมั่นใจที่สุดในการนําไปแก้ไขปัญหา จึงกล่าวได้ว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะ
ทางด้านการคิดที่สําคัญของมนุษย์ในทุกระดับวัยเพ่ือให้การดําเนินชีวิตมีพัฒนาการได้ตรงตามเป้าหมาย
ของแต่ละบุคคลที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษาครูจําเป็นจะต้องมีทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนอย่างปรากฏชัด 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาเป็นเป้าหมายที่สําคัญประการหน่ึงของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ  แนวคิดหรือทฤษฎีทางปัญญา(cognitive theory)จึงเป็นแนวคิดทีมีอิทธิพล
อย่างมากในการจัดการศึกษา  บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดสําหรับการ
กําหนดจุดหมายการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลในการศึกษาอิสลามโดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการทางสติปัญญาของ Abdul-Rahman S. Abdullah  (1995) ซึ่งเป็นแนวคิดที่อิงจาก
คัมภีร์อัลกุรอาน ผลการศึกษาสังเคราะห์พบว่า กรอบแนวคิดสําหรับกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ด้านสติปัญญาและการประเมินผล ประกอบด้วย 7 ระดับ ได้แก่ 1) การรับรู้ (2)การจํา (3)การอนุมาน 
(4)การนิรนัย(5)การอุปนัย (6)การประเมิน (7) การคิดไตร่ตรอง   
 
คําสําคญั: การศึกษาอิสลาม การประเมินผล กระบวนการทางสติปัญญา 
 

ABSTRACT 
 To develop cognitive ability is the vital goals of education.  Subsequently, 
the cognitive theories play significant role in educational processes. Such theories 
have been employed for framing learning objective in order to distinguish the 
differential of cognitive learning outcome. This article intends to  synthesize the 
conceptual framework for formulating learning objective and assessment for Islamic 
education according to Abdul-Rahman S. Abdullah’s mental process theory. The 
study revealed that the conceptual framework  for framing cognitive learning 
objective and assessment composed 7 level respectively: there were 1) perception 2) 
remembering 3) analogy 4) deduction 5) Induction 6) evaluation 7)  
 
Keywords: Islamic education, Assessment, Taxonomy 
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บทนํา 
 การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาเป็นเป้าหมายที่สําคัญประการหน่ึงของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ  นักการศึกษาได้นําแนวคิดหรือทฤษฎีทางปัญญามาเป็นกรอบในการกําหนด
เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือเน้ือหาเพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ทางสติปัญญาท่ีมีระดับแตกต่างๆกัน  โดยทั่วไปทฤษฎีทางปัญญาจะจําแนก
ระดับความสามารถทางสติปัญญาออกเป็นหลายระดับ(Taxonomy) การนําทฤษฎีเหล่าน้ีมาเป็น
กรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการระบุว่าเมื่อ
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้เน้ือหาเหล่าน้ันไปแล้ว  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีความรู้ความเข้าในเน้ือหา
เหล่าน้ันในระดับใด   
ระดับขัน้ทางสติปัญญา(Taxonomy)กับการกําหนดมุ่งหมายการเรียนรู้ (Learning objective) 
 การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการจัดการเรียนรู้ในทุก
ระดับช้ัน เน่ืองจากจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของการเดินทาง ถ้าการ
เดินทางแต่ละครั้งสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ แสดงว่าการเดินทางนั้นประสบความสําเร็จ  
การจัดการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าการจัดการเรียนแต่ละเน้ือหาหรือหน่วยการเรียนรู้สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กําหนดได้ ก็หมายความว่าการจัดการเรียนรู้ในเน้ือหานั้นประสบผลสําเร็จ  การ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้วหรือบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่กําหนดไว้หรือไม่น้ัน 
ต้องอาศัยกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งยึดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นกรอบในการประเมิน 
เพราะฉะน้ันการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในกระบวนการทางการศึกษา 
อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ มีอยู่หลายด้าน  ทั้งด้านสติปัญญา ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แต่ละด้านดังกล่าวจําเป็นต้องยึดหลักแนวคิดหรือทฤษฏีเป็น
กรอบในการกําหนด โดยทั่วไป ผลการเรียนรู้ด้านสติปัญญามีอยู่หลายระดับ  ทั้งที่เป็นการจดจํา
ความหมายของคําศัพท์ ข้อเท็จจริง แนวคิดหลักการ การคิดวิจารณญาณ การใช้เหตุผล และการ
แก้ปัญหา ในการจําแนกผลการเรียนรู้ดังกล่าว นักการศึกษาได้พยายามพัฒนาแนวคิดระดับข้ันทาง
สติปัญญา หรือ Taxonomy ซึ่งเป็นระดับความสามารถทางสติปัญญาที่เรียงลําดับความซับซ้อนของ
การคิดที่เริ่มจากการคิดที่ง่ายไม่ซับซ้อนจนถึงการคิดที่สลับซับซ้อน มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและการประเมินผล(Amstrong, 2003 ; Hogan, 2007)  
ดังน้ันในมิติของการศึกษา  ระดับการคิดแต่ละระดับจะแสดงถึงความลุ่มลึกของความเข้าใจในเน้ือหา
หรือประเด็นต่างๆท่ีผู้เรียนได้แสดงออกมาหลังจากการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นความสามารถในการจดจํา
ข้อเท็จจริงต่างๆ  ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่  หรือความสามารถในการคิดค้นวิธีการ
ใหม่ๆ  ความสามารถแต่ละระดับเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  แนวคิดระดับขั้นทางสติปัญญาจึงมีความสําคัญอย่างมากในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
และการประเมินผล 
ทฤษฎีกระบวนการทางสติปญัญา (Mental process theory  - عمليةالعقلية) ของ Abdul-
Rahman S. Abdullah   
 Abdul-Rahman S. Abdullah (1995) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการทางสติปัญญา
ในคัมภีร์อัลกรุอาน โดยใช้วิธีการประมวลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสติปัญญาที่ได้กล่าว
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ในอัลกุอานทั้งที่เป็นในรูปกริยาและคํานาม โดยทําการวิเคราะห์ความหมายตามหลักภาษาและการ
ตีความตามหลักอรรถาธิบายแล้วทําสังเคราะห์สรุปเป็นระดับความสามารถทางด้านสติปัญญาของ
มนุษย์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กระบวนการทางสติปัญญาประกอบด้วย 8 ระดับ  รายละเอียดของ
กระบวนการแต่ละระดับสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 อิดรอกฮิสซี (Sensory perception- الحسي اإلدراك  )   เป็นกระบวนการ
เร่ิมต้นของความสามารถด้านสติปัญญาของมนุษย์ โดยการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ การ
มองเห็น การได้ยิน  เป็นต้น จนเกิดการเรียนรู้ขึ้น  อัลกรุอานได้กล่าวถึงการมองเห็น และการได้ยิน
ของมนุษย์ต่อ ปรากฎการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนโลกจนเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางสติปัญญา ดัง
โองการที่ 24 ซูเราะห์อัล-รูม  ความว่า “ และหน่ึงจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ (อัลลอฮ) คือ 
ทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบที่หวาดกลัว และเป็นความหวัง  และทรงหลั่งนํ้าลงมาจากฟากฟ้า  
และทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากการแห้งแล้งของมัน  แท้จริงในการน้ันย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่
ชนผู้ใช้สติปัญญา”(อัลกุรอาน 30:24) โองการน้ีได้ช้ีให้มนุษย์ได้พินิจพิจารณาถึงปรากฏการณ์การเกิด
ฝนที่มีผลทําให้พ้ืนดินที่แห้งตายกลับมีชีวิติชีวาขึ้นมาโดยมีการงอกเงยของพืชพรรณต่างๆ จึงเกิดการ
รับรู้ว่านํ้าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพืชพรรณต่างๆ ซึ่งกระบวนรับรู้เช่นน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่มีการรู้เห็น
สภาพที่แท้จริงที่สามารถรับรู้เป็นประจักษ์ผ่านการได้ยินได้เห็น หรือผ่านประสาทสัมผัสอ่ืนๆ  
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายๆโองการในอัลกุรอานที่ได้ ส่งเสริมให้มนุษย์สังเกตสิ่งรอบๆตัว หรือเดินทาง
ไปยังที่ต่างๆเพ่ือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนเพ่ือนําไปสู่การรับรู้และเกิดการเรียนรู้ในที่สุด(Abdul-Rahman 
Abdullah,1995)  
 ขั้ นที่  2 อิดรอกมะนะวี ย์  (Cognitive perception- ك إلدرا المعنوي ا  )   เป็ น
ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆหรือสภาพการณ์ต่างๆด้วยการสร้างมโนภาพและจินตนาการสภาพ
ของสิ่งต่างๆผ่านการบอกเล่าหรือการอ่านจากข้อเขียนต่างๆ  อิดรอกมะนะวีย์ (การรับรู้ด้วยปัญญา) 
เป็นความสามารถในการสร้างมโนภาพและจินตนาการนี้เองทําให้มนุษย์สามารถที่จะรับรู้ด้วยปัญญา
ได้โดยไม่จําเป็นที่มนุษย์ต้องมีการประสบพบเห็นเร่ืองราวเหล่าน้ันด้วยตนเอง  มนุษย์ก็สามารถเข้าใจ
หรือรับรู้สภาพการณ์ต่างเหล่าน้ันได้ด้วยเช่นกัน อัลลอฮ(ซุบฮานาฮุวาตาอาลา)ได้กล่าวในโองการที่ 2 
ซูเราะห์ยูซูฟ ความว่า “แท้จริงเรา(อัลลอฮ)ได้ให้อัลกุรอานแก่เขาเป็นภาษาอาหรับ  เพ่ือพวกเจ้าจะใช้
ปัญญาคิด” (อัลกุรอาน 12:2) ซึ่งถ้าหากว่าอัลกุอานซึ่งเป็นคําพูดของอัลลอฮที่สื่อสารไปยังมนุษย์
ผ่านศาสนทูต ถุกประทานเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับแก่ชาวอาหรับในขณะน้ัน  ชาวอาหรับใน
ขณะนั้นย่อมไม่สามารถเข้าใจความหมายของโองการต่างๆที่อัลลออฮแจ้งหรืออธิบายเรื่องต่างๆได้เลย 
เพราะหลายโองการในอัลกุรอานได้ยกเหตุการณ์ในอดีตหรือได้อุปมาอุปมัยเรื่องราวต่างๆเพ่ือให้
มนุษย์ได้ใช้กระบวนการคิดพินิจพิจารณาเรื่องราวเหล่าน้ันจนเกิดการรับรู้ด้วยปัญญา  สามารถเข้าใจ
เหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่างๆได้อย่างถ่องแท้ ตัวอย่าเช่น เมื่อมนุษย์ได้อ่านอัลกุรอานที่เล่าเร่ืองราวใน
สรวงสวรรค์ เขาสามารถเข้าใจความสุขที่จะเกิดขึ้นในสรวงสวรรค์โดยที่เขาไม่เคยเห็นหรือสัมผัสมา
ก่อน (Abdul-Rahman Abdullah,1995)  
 ขั้นที่ 3 ตะซักกุร ( Remembering-التذكر )  เป็นความสามารถท่ีมนุษย์จะจดจําเร่ืองราว
ที่ได้รับรู้ทั้งทางประสาทสัมผัสหรือรับรู้ด้วยปัญญาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังน้ันสิ่งที่มนุษย์รับรู้
อาจจะถูกลืมได้เมื่อผ่านระยะเวลาหน่ึง   อัลกุรอานได้กล่าวถึงตะซะกุร(การจดจํา)ไว้ทั้งหมด 275 ครั้ง 
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อันเป็นการแสดงถึงความสําคัญของการจํา เพราะฉะนั้นการจําเป็นความสามมารถทางสติปัญญาอย่าง
หน่ึงที่ อิสลามให้ความสําคัญ ขณะเดียวกัน อัลลออฮฺก็ตําหนิมนุษย์ที่ปล่อยให้เกิดการลืม  ดัง
ตัวอย่างเช่น โองการ 115 ซูเราะห์ตอฮา ความว่า “ และโดยแน่นอน  เราได้ให้คํามั่นสัญญาแก่อาดัม
แต่กาลก่อนแต่เขาลืม  และเรา(ฮัลลอฮ)ไม่พบความมั่นใจอดทนในตัวเขา” (อัลกุรอาน 22:115) 
โองการนี้กล่าวถึงกรณีที่อาดัมลืมข้อห้ามที่อัลออฮทรงห้ามกินผลไม้ชนิดหน่ึงในสวรรค์  โดยเขาได้กิน
ผลไม้น้ันจนเป็นเหตุให้เขาต้องถูกย้ายออกจากสวรรค์มาอยู่บนโลก  จะเห็นได้ว่า  การลืมอาจจะ
เกิดขึ้นได้ในตัวมนุษย์ อย่างไรก็ตาม อัลกุรอานก็ได้ชมเชยผู้ที่มีการระลึกจําสิ่งที่อัลลอฮทรงใช้ว่าเป็นผู้
ทีมีสติปัญญา  ดังเช่นโองการท่ี 269 ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ ความว่า “ บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่าน้ัน
ที่มีการระลึกจํา” (อัลกุรอาน 2 :269)  เพราะผู้ที่มีสติปัญญาน้ันสามารถระลึกหรือใคร่ครวญโองการ
ต่างของอัลกุอาน ดังอัลกุรอานได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ศ็อด โองการที่ 29 ความว่า “ เราได้ประทานอัลกุ
อานแก่เจ้าซึ่งมีความจําเริญ  เพ่ือพวกเขาจะได้พิจารณาโองการต่างๆของอัลกุรอาน  และเพ่ือปวงผู้มี
สติปัญญาจะได้ใคร่ครวญ”  เมื่อสังเกตถึงโองการอัลกุรอานที่กล่าวถึงผู้ที่มีสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกา
ระลึกจําหรือการใคร่ครวญ  จะเห็นได้ว่า นอกจากผู้ที่มีสติสามารถจะระลึกจําสิ่งที่ได้รับรู้มาแล้วยัง
สามารถที่จะคบคิดพิจารณาจนนําไปสู่การยําเกรงต่ออัลลอฮ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)   
 ขั้นที่ 4 กิยาส ( Analogy- القياس)  เป็นความสามารถในการเปรียบเทียบหลักการหรือ
เง่ือนไขของข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งในแง่ความเหมือนหรือความแตกต่าง เพ่ืออธิบายเป็นข้อสรุปในทางใด
ทางหนึ่ง ดังน้ัน การกิยาส(อนุมาน)จึงถือเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่สูงกว่าการรับรู้และการ
จดจํา  การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995)  พบว่า โองการในอัลกุอานได้ใช้วิธีการ
อนุมานเพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 3 ลักษณะ คือ   อย่างเช่น โองการที่59 ซูเราะห์อาลลีอิมรอน  
ความว่า “ แท้จริงอุปมาอีซานั้น ด่ังอุปมัยของอาดัม อัลลอฮทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงกล่าว
แก่เขาว่า จงเป็นข้ึนเถิด  แล้วเขาก็เป็นขึ้น” (Al-Quraan,   โองการน้ีอัลกุอานได้อธิบายการบังเกิดขึ้น
ของอีซาที่คล้ายคลึงกับการสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัม เน่ืองจากอีซาถูกบังเกิดโดยปราศจากบิดา 
ส่วนอาดัมปราศจากทั้งบิดาและมารดา ดังน้ันกรณีของอีซาสามารถอนุมานได้ว่ามีความแปลกแยก
จากกฏทั่วไปเหมือนกรณีของอาดัม  บางครั้งการอนุมานอาจเป็นการอนุมานจากความแตกต่างกัน 
ดังเช่น โองการที่23 ซูเราะห์ยาซียะหฺ ความว่า “ เจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดถืออารมณ์ตํ่าของเขาเป็นพระเจ้า
บ้างไหม  และอัลลอฮจะทรงให้เขาหลงทางด้วยการรอบรู้ของพระองค์ และทรงผนึกการฟังของเขา
และหัวใจของเขา และทรงให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขา ดังน้ันผู้ใดเล่าจะช้ีแนะแก่เขาหลังจากอัลลอฮ  
พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญดอกหรือ” โองการน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลของผู้ที่ตามแนวทางชี้นํ้ากับผู้ที่ตาม
อารมณ์ใฝ่ตํ่า ซึ่งผู้ที่ตามแนวทางชี้นําจะได้รับทางนํา  และสามารถอนุมานในทางตรงกันข้ามได้ว่าผู้ที่
ตามอารมใฝ่ตํ่าจะประสบกับความมืดมน  นอกจากน้ี  ยังมีโองการในอัลกุรอานที่อธิบายลักษณะการ
ใช้วิธีการอนุมานในการอธิบายความเป็นผู้พระเจ้าของอัลลอฮซุฮานาฮูวาตาอาลา ดังเช่นกรณี 
นบีอิบรอฮีมที่ได้สั่งสอนบรรดาประชาชาติของเขา ด้วยการให้อธิบายเหตุผลถึงการที่ดวงดาวไม่
สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้ เน่ืองจากมันเลือนหายไปเมื่อรุ่งเช้า เพราะคุณสมบัติการเป็นพระเจ้าต้อง
ไม่มีการเลือนหายไป จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถอนุมานได้ว่า ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ก็ไม่
สามารถเป็นพระเจ้าได้ด้วยกรณีเดียวกัน  การอธิบายเช่นน้ีเป็นการใช้วิธีการอนุมานเพ่ือสรุปหลักการ
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ทั่วไปจากการข้อเท็จจริงต่างๆ ดังนั้น การอนุมานจึงเป็นกระบวนที่สามารถนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้
หรือสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)   
 ขั้นที่ 5 อิสติกรออฺ (Deductive- اإلستقراء)  ในขณะที่การอนุมานเป็นกระบวนการใน
การเทียบหลักการกับข้อเท็จจริงต่างๆ  ในทางตรงกันข้ามกัน การอิสติกรออฺ (นิรนัย) เป็น
กระบวนการเทียบข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆกับหลักการทั่วไปเพ่ือเข้าใจปรากการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงเหล่าน้ัน การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) พบว่า โองการต่างๆในอัลกุ
รอานได้ส่งเสริมให้มนุษย์ใช้กระบวนการนิรนัยในการพิจารณาสิ่งต่างที่พบเห็น  ดังเช่น โองการที่ 4 ซู
เราะห์อัรรออดุ ความว่า “และในแผ่นดินมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกันและมีสวนพฤกษานานาพันธ์ุ 
เช่น ต้นองุ่น ต้นทีมีเมล็ด ต้นอินทผลัม ทีมาจากรากเดียวกันและมิใช่รากเดียวกัน  ได้รับแหล่งนํ้า
เดียวกัน  และเรา(อัลลอฮ)ได้ให้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติ  แท้จริงในการน้ัน แน่นอน
เป็นสัญญาณสําหรับหมู่ชนผู้ใช้ปัญญา” (Al-Quraan,13:4)  โองการน้ีได้อธิบายถึงความแตกต่างของ
พรรณพืชต่างๆที่งอกบนพ้ืนดินเดียวกัน มีบางชนิดเป็นพืชรากเด่ียว บางชนิดมีหลายราก และแต่ละ
ชนิดมีรสชาติที่แตกต่างกันทั้งที่ได้รับนํ้าจากแหล่งเดียว สิ่งเหล่าน้ีอัลกุรอานได้ช้ีให้มนุษย์รู้จักใช้
สติปัญญาในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพ่ือจะได้รู้ถึงความเหมือนหรือความแตกต่างๆของสิ่งเหล่าน้ีโดย
การสังเกตและเปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบปรากฏการณ์ต่างๆว่าสอดคล้องกันหรือเป็นสิ่ง
เดียวกันหรือไมน้ั่น  สามารถนําไปสู่การสรุปเป็นหลักการท่ัวไป  ดังน้ัน การนิรนัยจึงเป็นความสามารถ
ทางด้านสติที่สูงกว่าการอนุมานเพราะการนิรนัยสามารถนําไปสู่การค้นพบหลักการทั่วไปซึ่งเป็น
หลักการท่ีใช้ในการอนุมานกับข้อเท็จจริงต่างๆ 
 ขั้นที่ 6 อิสตินบาฏ (Induction- اإلستنباط) เป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาที่ถัดมา
จากการนิรนัย  การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) พบว่า โองการที่กล่าวถึงการอิส
ตินบาฏ (อุปนัย) (اإلستنباط) มีอยู่โองการเดียว คือ โองการที่ 83 ซูเราะห์อันนิซาอ์ นักอรรถาธิบายมี
ความเห็นว่า โองการนี้ช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของวินิจฉัยข้อบัญญัติใหม่(اإلجتهاد) ผู้ที่จะทําการ
วินิจฉัยข้อบัญญัติต้องเป็นผู้ที่สามารถอิสตินบาฏ (อุปนัย)ข้อบัญญัติต่างๆได้ ดังน้ันในสมัยนบีมูฮัมมัด 
(ซ.ล.) การวินิจฉัยข้อบัญญัติต่างๆจากอัลกุรอานจึงเป็นสิทธ์ิของท่านเพียงผู้เดียว และในสมัยต่อมา
การออกข้อบัญญั ติด้านศาสนาจึงเป็นหน้าที่ของปราชน์ด้านศาสนาเท่าน้ัน Abdul-Rahman 
Abdullah ได้อธิบายว่า คนที่สามารถใช้กระบวนการอิสตินบาฏ (อุปนัย)ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ต้องมีความรู้แตกฉานในเรื่องน้ันๆ  โดยเข้าใจรายละเอียดย่อยๆของเรื่องน้ันเป็นอย่างดี  แล้วทําการ
อนุมานหรือนิรนัยเรื่องเหล่าน้ันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยค้นพบมาก่อน  เพราะสิ่งสําคัญที่ได้
จากกระบวนการน้ีคือองค์ความรู้ใหม่ 
 ขั้นที่ 7  ตักวีม (Evaluation- التقويم)  เป็นกระบวนการด้านสติปัญญาที่เป็นการตัดสิน
คุณค่าในประเด็นต่างๆท่ีรับรู้โดยสติปัญญา ผลการศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) ช้ี
ว่า โองการอัลกุรอานได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีชัดเจน ในกรณีนบีดาวูดและนบีสุไลมานที่ได้ตัดสินกรณีที่ฝูง
แพะของชายคนหน่ึงที่เข้าไปกัดกินพืชผักในสวนของชายคนหน่ึงตอนกลางคืน  โดยนบีดาวูดได้ตัดสิน
ให้เจ้าของไร่ริบแกะไว้  ส่วนสุไลมานได้ตัดสินว่า ให้เจ้าของแกะเข้าไปทําไร่จนกระทั่งพืชผลงอกงเงย
ออกมาอย่างสภาพเดิม และให้เจ้าของไร่เอาแกะไปเลี้ยงแล้วเอาผลประโยชน์จากนม ขน และลูกของ
มัน เมื่อพืชผลงอกงามในสภาพเดิมแล้วก็ให้คืนแก่เจ้าของไร่และคืนแกะให้เจ้าของเดิม  อัลลอฮได้
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ยอมรับการตัดสินของทั้งสองคนว่าถูกต้องทั้งสอง  แต่การตัดสินของสุไลมานถูกต้องกว่า ดังโองการที่ 
79 ซูเราะห์ อัลอัมบิยาอฺ ความว่า “ ดังนั้น เรา(ฮัลลอฮ)ได้ดลใจให้สุไลมานเข้าใจการตัดสินน้ัน  และ
เราได้ให้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคน” (Al-Quraan, 21:79) โองการนี้
ช้ีให้เห็นว่า การเข้าใจในประเด็นต่างๆมิใช่เพียงแต่การรู้เท่าน้ัน  แต่ยังรู้ถึงรายละเอียดส่วนย่อยๆต่างๆ
จึงจะสามารถเปรียบเทียบผลดีผลเสียของประเด็นน้ันได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)    
 ขั้นที่ 8 ตะฟักกุร ( Reflection- التفكر)  การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah 
(1995)  พบว่า ตะฟักกุร (การคิดไตร่ตรอง) เป็นกระบวนเรียนรู้ขั้นสูงสุดด้านสติปัญญาของมนุษย์ใน
การคิดพิจารณาสิ่งต่างๆที่สัมผัสได้รอบๆตัว จนเกิดการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้าง จนเกิด
ความศรัทธาว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮเท่าน้ัน ดังน้ันผู้ที่มีการคิดไตร่ตรองคือผู้ที่พินิจ
พิจารณาถึงการเกิดช้ันฟ้าและแผ่นดิน และได้ใช้กระบวนการคิดเพ่ือพิจารณาประสบการณ์ รวมท้ัง
การรับรู้ถึงการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งเหล่าน้ัน และถือว่าสิ่งต่างๆเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับการสังเกต
ความย่ิงใหญ่ของผู้ทรงสร้าง จนนําไปสู่การศรัทธาในที่สุด Abdul-Rahman Abdullah  ได้อธิบายว่า 
หลายโองการในอัลกุรอานได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆท้ังภูเขา แผ่นดิน พืช สัตว์ กลางคืนและกลางวัน ดังเช่น  
การกล่าวถึงนํ้าผึ้ง( Al-Quraan,16:69 )การกล่าวถึงพืชพรรณต่างๆ เช่น มะกอก องุ่น และอินทผลัม ( 
Al-Quraan,16:11) การอธิบายการบริหารช้ันฟ้าและแผ่นดินของอัลลอฮ ( Al-Quraan,45:13) การ
เปรียบเทียบการนอนที่เกี่ยวข้องกับการตาย ( Al-Quraan,39:42) อ่ืนๆอ่ืนอีกหลายอย่าง  การ
กล่าวถึงสิ่งเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้มนุษย์ได้ไตร่ตรองถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้าง นั่นก็คือ อัลลอฮ  

 
ภาพท่ี 1  แนวคิดกระบวนการทางสติปัญญา (Mental process theory - عمليةالعقلية)  
(Abdul-Rahman S. Abdullah,1995) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดสําหรับการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้
และการประเมิลผลในการศกึษาอิสลาม 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ใช้กระบวนการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีทางปัญญา(cognitive 
theory)เพ่ือใช้ในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนรู้และประเมนิผลใน
การศึกษาอิสลาม (Islamic education) โดยนําทฤษฎีกระบวนการด้านสติปัญญาตามแนวคิดของ  
Abdul-Rahman Abdullah (1995) ที่จําแนกระดับความสามารถทางสติปัญญาออกเป็นหลายระดับ
(Taxonomy)ที่แตกต่างกันมาเป็นกรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความสามารถทางปัญญาแต่ละระดับเมื่อ
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ในระดับน้ันๆ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสังเคราะห์ พบว่า แนวคิดกระบวนการทางสติปัญญาของ Abdul-Rahman 
Abdullah สามารถนํามาเป็นกรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
สติปัญญา เพ่ือให้ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของผู้เรียนในระดับข้ันต่างๆได้ ซึ่งใน
การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แต่ละระดับดังน้ี  
1.ขั้นการรับรู ้
 Ikwan As-safa (1957 อ้างถึงใน Hassan  Abdul-Aal,1985) ได้ยกตัวอย่างการรับรู้ไว้ว่า  
เมื่อคนเราได้เห็นผลไม้ลูกหน่ึงในระยะไกลๆเขาสามารถรู้ได้ทันทีว่า ผลไม้น้ันมีรสหวาน เปร้ียว หรือ
ขม มีกลิ่นหอมหรือเหม็น แห้งหรือแฉะ การรู้คุณลักษณะเหล่าน้ีทั้งหมดไม่ใช่เพียงเพราะผ่านการ
มองเห็นอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความสามารถทางสติปัญญาผนวกกับการที่เขาได้เคยเห็นมา ได้
ทดลองชิมหรือได้สัมผัสอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว ดังนั้นนักการศึกษาอิสลามได้ช้ีว่าการรับรู้และการสัมผัส
มีความแตกต่างกัน เพราะการรับรู้เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการสัมผัสด้วยประสาท
สัมผัสสิ่งที่พบเห็นหรือได้ยินรอบๆตัว แต่การสัมผัสเป็นความรู้สึกที่ได้ผ่านประสาทสัมผัส ดังน้ัน การ
รับรู้ให้ความหมายมากกว่าการสัมผัสเพราะการรับรู้เกิดจากการใช้สติปัญญา (Hassan  Abdul-
Aal,1985) 
  การจัดการเรียนรู้ที่ อิงบนพ้ืนฐานแนวคิดกระบวนการทางสติปัญญาขั้นการรับรู้น้ัน 
สามารถทําได้โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสังเกต  ปลูกฝังนิสัยชอบการค้นหา การให้เวลา
แก่ผู้เรียนในการพินิจพิจารณาเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ รวมท้ังการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งต่างๆ
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถทางสติปัญญาเพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ในข้ันการับรู้  
ดังน้ันการกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรมการรับรู้ควรกําหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถที่เก่ียวข้องกับการดู ฟัง สังเกต บอกลักษณะ เป็นต้น  
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2. ขั้นการจํา   
 การจําประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การจําความรู้ (Recognizing) ซึ่งเป็นการ
เก็บความรู้ไว้ในหน่วยความจําระยะยาว และการระลึกความรู้ (Recalling) ซึ่งเป็นการเรียกคืนความรู้
ที่อยู่ในหน่วยความจํามาใช้ใหม่ ( Anderson & Krathwohl, 2001)   กระบวนการทางสติปัญญาใน
ขั้นน้ี ผู้เรียนมีการจดจําความรู้ไว้ และนําความรู้ที่ได้จําไว้น้ันออกมาใช้ได้ด้วยตนเอง รูปแบบของเรียก
ข้อมูลคืนกลับมาใช้น้ันอาจเป็นในรูปของรูปภาพ ข้อความ ความหมาย มโนภาพ ส่วนการจดจําความรู้
เป็นการรู้ว่าสิ่งที่พบเห็นน้ันคือสิ่งที่เคยพบเจอมาแล้ว ดังน้ันสิ่งน้ันจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเขา 
(Muhamad Al-Khizailah, 2012)  การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถในขั้นน้ี 
ผู้สอนอาจกําหนดความสามารถที่เก่ียวข้องกับการจําซึ่งได้แก่ การอธิบาย   การให้คํานิยามหรือ
ความหมาย  การทํารายการ เป็นต้น  
3.ขั้นการอนุมาน   
 การอนุมาน(กิยาส)เป็นความสามารถในการอ้างอิงเหตุผล การปรับเปล่ียนบริบทของการ
เรียนรู้หรือ การขยายองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิมบนพ้ืนฐานของหลักการเดียวกัน (Richland, 
Morrison & Holyoak, 2006) และเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยในสร้างองค์ความรู้ใหม่จากหลักการ
เดิม การอนุมานมักจะถูกใช้ในการอธิบายองค์ความรู้จากแนวคิด มโนทัศน์  หรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน  เป็นส่วนสําคัญของทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล รวมท้ังมีส่วนช่วยการพัฒนา
ทักษะคิดสร้างสรรค์อีกด้วย  (Gentner,1998) การใช้วิธีการอนุมานเพ่ือสรุปหลักการทั่วไปจากการ
ข้อเท็จจริงต่างๆจึงเป็นกระบวนท่ีสามารถนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้หรือสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้
ได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)     นักการศึกษาได้อธิบายว่า ความสามารถในการอนุมานจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างสิงต่างๆ( Marzano, 2006) ผลการศึกษา
ของ (Richland, Morrison & Holyoak, 2006) ยืนยันว่า ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอนุมานมี
ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ   ดังน้ันในการกําหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความเหมือนหรือความแตกต่าง การหา
ความสัมพันธ์หรือโครงสร้างของสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาในขั้นน้ีได้ 
พฤติกรรมที่ควรกําหนดในจุดมุ่งหมายการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถในระดับข้ันน้ี 
ได้แก่ บอกลักษณะความเหมือนความต่าง ช้ีให้ข้อแตกต่าง เปรียบเทียบ แยกแยะ จัดกลุ่ม อ้างอิง 
แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น 
4 ขั้นการนิรนัย  
 การนิรนัยเป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาที่มนุษย์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้โดยการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเพ่ือทําความเข้าใจกฎหรือหลักการต่างๆที่
เป็นข้อสงสัย  ความสามารถข้ันน้ีมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับนักภาษาศาสตร์ในการเข้าใจหลัก
ไวยากรณ์ทางภาษา  หรือนักกฎหมายในการเข้าใจประเด็นทางกฎหมายหรือนักเคมีในการสร้างกฎ
ทางเคมี(Abdul-Rahman Abdullah,1995) ดังน้ันความสามารถในการสังเกตและเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือข้อแตกต่างของข้อเท็จจริงต่างๆเพ่ือสรุปเป็นหลักการท่ัวไปในประเด็นต่างๆ คือ
กระบวนการสําคัญของพฤติกรรมขั้นน้ี ดังน้ันในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จักใช้
เหตุผลในการสรุปความรู้ต่างๆ โดยการเปรียบความเหมือนหรือความแตกต่างของประเด็นเน้ือหา
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ต่างๆสามารถส่งเสริมความสามารถการคิดในระดับขั้นน้ี  พฤติกรรมที่ควรปรากฏในจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความสามารถข้ันน้ี ได้แก่ ให้เหตุผล ช้ีให้เห็นประเด็นสําคัญ ระบุคุณสมบัติ 
เปรียบเทียบ สรุป อ้างอิง เป็นต้น  
5. ขั้นการอุปนัย  
 การอุปนัยเป็นกระบวนการทางด้านสติปัญญาที่อิงบนพ้ืนฐานการนิรนัยและการอนุมาน
เพ่ือค้นหาความจริงใหม่ที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน  การอุปนัยอาจได้มาจากการอนุมานหรือการนิรนัย
อย่างใดอย่างหน่ึง หรืออาจเกิดจากกระบวนการทั้งสองก็ได้  คนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่มี
การค้นพบมาก่อนนับเป็นผู้ที่เช่ียวชาญในเร่ืองน้ันโดยแท้จริง(Abdul-Rahman Abdullah,1995) 
ดังน้ันความสามารถขั้น น้ีเป็นความสามารถในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่างๆโดยการประมวล
รายละเอียดต่างๆมาเปรียบเทียบเพ่ือหาข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการน้ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆมาเป็นข้อสรุป ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถต่างๆในการสรุปหรือสร้างความรู้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในข้ันน้ีได้  ดังน้ัน พฤติกรรมที่ควรใช้ในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้มักจะ
เก่ียวข้องกับความสามารถในการใช้เหตุผลและการสรุปอ้างอิง อย่างเช่น  ให้เหตุผล สรุปความรู้ 
อ้างอิง สร้างระบบโครงสร้าง สร้างรูปแบบ  เป็นต้น 
6. ขั้นการประเมิน  
การประเมินเป็นกระบวนการในการตัดสินคณุค่าสภาพที่แท้จริงของเรื่องต่างๆเป็นกระบวนการที่เกิด
จากรู้สภาพที่แท้จริงของสิ่งน้ันและสามารถเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนหรือเก่ียวโยงในเรื่องที่บุคคลสามารถ
ตัดสินคุณค่าได้ เพราะบางทีบุคคลหน่ึงสามารถที่จะค้นพบความรู้ต่างๆด้วยกระบวนการต่างๆท้ังการ
อนุมานหรือนิรนัย  แต่ไม่อาจตัดสินคุณค่าของความรู้น้ันได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995) การ
ตัดสินคุณค่าความรู้หรอืข้อเท็จจริงต่างๆโดยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย การวิพากษ์วิจารณ์ การ
เสนอแนะหรือช้ีแนะว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นความสามารถด้านสติปัญญาขัน้ประเมิน ในการกําหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนที่จะช่วยพัฒนาสามารถเหล่าน้ีต้องเก่ียวข้องกับการใช้เหตุผลในการสรุปตัดสิน
ข้อดีข้อเสียหรือการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ดังน้ัน  ในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ควรระบุ
พฤติกรรมที่ทีแ่สดงถึงความสามารถในการประเมิน ได้แก่ ช้ีให้เห็นข้อดีข้อเสีย เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะ ช้ีแนะ เป็นต้น 
7. ขั้นการคิดไตร่ตรอง  
 Abdul-Rahman Abdullah (1995)  ได้ช้ีว่า กระบวนการไตร่ตรองจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยกระบวนการทางสติปัญญาในขั้นต่างๆต้ังแต่ต้น ทั้งการรับรู้ผ่านกระบวนการสังเกต ตลอดจน
กระบวนการคิดขั้นต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถแยกแยะจนนําไปสู่การศรัทธาที่นัก
แน่นในทีสุ่ด ตามแนวคิดน้ี การคิดไตร่ตรองเป็นความสามารถด้านสติปัญญาขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่
สามารถพินิจพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆผ่านการสังเกตแล้วเกิดการไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆเหล่าน้ันว่ามี
เหตุผล มคีวามเป็นมาความเป็นไปอย่างไร เกิดเป็นข้อคิดนําไปสู่การเพ่ิมการศรัทธาต่อเจ้าของความรู้
ทั้งมวลน่ันคือ องค์อัลลอฮ(ซ.บ.) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ในอิสลาม  ดังนั้นในการ
กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนที่จะส่งเสริมให้เกิดการคิดไตร่ตรองจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการ
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จัดการเรียนรู้ พฤติกรรมที่สามารถใช้ในการกําหนดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมระดับ
น้ี ตัวอย่างเช่น การให้ข้อคิด การใช้วิจารณญาณ การพิจารณาเหตุผล เป็นต้น  
 
ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารด้านสติปัญญาตามแนวคิด Abdul-Rahman 
Abdullah  

ความสามารถสติปัญญา พฤติกรรม 
1.การรับรู้ ดู ฟัง สัมผสั สงัเกต พิจารณา บอกลักษณะ ฯลฯ 
2. การจํา บอกนิยาม  ให้คําจํากัดความ ให้ความหมาย  ระบุช่ือ 

ระบุ-ตําแหน่ง อธิบาย เลือก  ท่องจํา จบัคู่ รู้จัก ทํา
รายการ แปลความหมาย ฯลฯ 

3. การอนุมาน บอกลักษณะความเหมือนหรือความต่าง ช้ีให้ข้อ
แตกต่าง เปรียบเทียบ แยกแยะ จัดกลุ่ม อ้างอิง 
แก้ปัญหา  ประยุกต์ใช้ความรู้ บอกหลักการ ตีความ 
ถอดความ ยกตัวอย่าง ฯลฯ 

4. การนิรนัย ให้เหตุผล ช้ีให้เห็นประเด็นสําคัญ ระบุคุณสมบัติ 
เปรียบเทียบ สรุป อ้างอิง ฯลฯ 

5. การอุปนัย แสดงเหตุผล ให้เหตุผลโต้แย้ง สรุปความรู้ อ้างอิง 
สร้าง-ระบบโครงสร้าง สร้างรูปแบบ  ฯลฯ 

6.การประเมิน วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะ ช้ีแนะ ช้ีให้เห็นข้อดีข้อเสีย 
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ฯลฯ 

7. การคิดไตร่ตรอง ให้ข้อคิด ใช้วิจารณญาณ พิจารณาเหตุผล เช่ือมั่น 
ยอมรับ ฯลฯ  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 กรอบแนวคิดสําหรับการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวคิด
กระบวนการทางสติปัญญา(Mental process theory) ของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) ซึ่ง
เป็นแนวคิดหน่ึงที่มุ่งเน้นอธิบายถึงความแตกต่างของสามารถทางสติปัญญาในระดับขั้นต่างๆ 
(Taxonomy) ที่อิงมาจากอัลกุรอาน แนวคิดน้ีถือว่าความสามารถในการรับรู้ผ่านการสังเกตเป็น
พฤติกรรมทางสติปัญญาขั้นแรกที่มนุษย์ใช้  เกิดการจดจําความรู้  การใช้เหตุผล การอนุมาน การนิร
นัย การอุปนัย และการประเมิน จนนําไปสู่การคิดไตร่ตรองซึ่งเป็นความสามารถขั้นสูงสุดของมนุษย์ 
แนวคิดน้ีสามารถนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาอิสลาม  (Islamic education) ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาอิสลาม  
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

695 

บรรณานุกรม 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ.(มปป).พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมคําแปลภาษาไทย. อัลมาดีนะตุล- 
               มเุนาวะเราะห์ 
Abdul-Rahman S. Abdullah.(1985). Mental process in the Holy Qur’an and their                 
               Educational implications. Al-Ulum Al-Tarbiah wa Al-Dirasah Al-Islamiah.   
              Majalah Jami’ah Al-Malik Su-ud.(8) p.105-132. 
Anderson,L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer,R. E., Pintrich,  
              P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy of learning, teaching,  
              and assessing : A revision of Bloom’s taxonomy of education 
 objective. New York : Longman. 
Amstrong, David G. .(2003). Curriculum Today. Upper Saddle River NJ: 
Merrill/Prentice Hall. 
Gentner,D. (1998). Analogy.In W. Bechtel & G. Graham (Eds.), A Comparison to  
              cognitive science. Pp.107-113. Oxford; Blaclwell. 
Hassan Ibrahim Abdul-Aal.(1985). Muqadimah fi Falsafah Al-Terbiah Al-Islamiah. 
 AL- Riyad : Darul Alim Al-kutub. 
Hogan,Thomas P. (2007). Educational Assessment: A Practical Introduction.New  
              Jersey: John Willey & Sons Inn. 
Marzano, Robert. J. (2006). Classroom assessment and Grading that work. Virginia:  
              Association for  supervision and curriculum development.   
Richland, Lindsey E., Morrison, Robert G., Holyoak, Keith J. (2006). Children’s  
              development of analogical reasoning: Insights from scene analogy 
 problem. Journal of Experimental Child Psychology.94, pp.249-273. 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังท่ี 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem 
Ta‘awuniของนักเรียนชัน้อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัด

นราธิวาส 
  
THE IMPROVEMENT OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ARABIC LEARNING THROUGH 

LEARNING MANAGEMENT BASED ON TA‘LEEM TA‘AWUNI OF THE THIRD-YEAR 
STUDENTS AT THE LEVEL OF ISLAMIC LOWER SECONDARY FROM SUAN PHRAYA 

WITHAYA SCHOOL, NARATHIWAT PROVINCE 
       

มูฮามัสสกรี มันยุนุ1 จิระพันธ์ เดมะ2 และ ซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ3 

Muhamatsakree Manyunu1, Chirapan Day-ma2, Solahuddin Hayee Yusu3 

 
1 สังกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

อีเมล์ makree4@yahoo.com 
2 สังกัด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

อีเมล์dchirapa@gmail.com 
3 สังกัด หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

อีเมล์ solahuddin.yru35@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem 

Ta‘awuni ของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี คือ 1)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนภาษาอาหรับ ช้ัน
อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ที่ได้เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Ta‘leem Ta‘awuni 2)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ภาษาอาหรับโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการ
เรียนรู้ เร่ือง อาพาร์ทเมนท์ 2)แบบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง อาพาร์ทเมนท์ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Ta‘leem Ta‘awuni ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 7.35 คิดเป็น
ร้อยละ 36.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 16.20 คิดเป็นร้อยละ 81.00 ซึ่ง
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน โดยมีการพัฒนาการของคะแนนระหว่าง 6-13 
คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.00-65.00 ส่วนความพึงพอใจพบของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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ABSTRACT 

 The Improvement of Academic Achievement in Arabic Learning through 
Learning Management based on Ta‘leem Ta‘awuni of the Third-Year Students at the 
Level of Islamic Lower Secondary from Suan Phraya Withaya School, Narathiwat 
Province. The purposes of this research were 1) to compare the academic 
achievement before and after learning Arabic of the third-year students at the Islamic 
lower secondary level from Suan Phraya Withaya School using learning activities 
based on Ta‘leem Ta‘awuni, and 2) to study students’ satisfaction upon using the 
Ta’leem Ta’awun learning activities. The research methods included 1) lesson plan 
on ‘Apartment’, 2) pre and post achievement tests on ‘Apartment’ and 3) the 
satisfaction questionnaire on learning activities using Ta‘leem Ta‘awuni. This research 
found that the students’ pretest score was 7.35 (36.75%), and posttest score was 
16.20 (81%). This finding showed that the students’ learning achievement after using 
learning activities based on Ta‘leem Ta‘awuni was higher than before using it, so that 
the improvement score was between 6-13 scores (30-65%). The students were really 
satisfied with the learning activities based on Ta‘leem Ta‘awuni. Their is statistically 
significant difference between pretest and posttest mean score at level of .001 

 
Keywords: The Improvement of Academic Achievement, Learning Management     
                   based on Ta‘leem Ta‘awuni, The Level of Islamic Lower Secondary 
 

บทนํา 
อิสลามเป็นศาสนาแห่งการศึกษา สนับสนุนให้อิสลามิกชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง การอ่านเป็นโองการแรกที่ถูกประทานในคัมภีร์อัล-กุรอาน “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระ
เจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด” (อัล-อะลัก : 1) ภาษาอาหรับจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้อย่างชัด
แจ้ง การเรียนรู้ภาษาอาหรับช่วยให้มุสลิมเข้าใจหลักคําสอนในคัมภีร์อัล-กุรอาน และสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจอ่ืนๆได้อย่างถูกต้อง ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางราชการของสมาชิก สันนิบาตอาหรับที่มี
สมาชิกจากภูมิภาคเอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันออก นอกจากน้ันยังเป็นภาษาที่
สองในประเทศมุสลิมอีกหลายประเทศ ทั้งในแอฟริกาและเอเชีย ปัจจุบันภาษาอาหรับเป็นภาษาหน่ึง
ในภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่มีบทบาทอย่างสูงในวงการธุรกิจ การศึกษา 
การทูต และการท่องเที่ยว การเข้าใจภาษาอาหรับสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสารแห่งอัล-กุ
รอานอันชัดแจ้งแล้วนําไปตริตรองอย่างมีวิทยปัญญาสามารถยุติปัญหาต่างๆได้ “เราได้ให้อัล-กุรอาน
ลงมาเป็นภาษาอาหรับ เพ่ือพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาตริตรอง” (อันนะหลุ : 103) ภาษาอาหรับมาพร้อม
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กับศาสนาอิสลาม ดังน้ันผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจึงต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับเพ่ืออ่านในพิธีทาง
ศาสนา การละหมาดเป็นศาสนกิจหน่ึงที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นเง่ือนไขของกระบวนการละหมาดต้ังแต่
เริ่มจนจบ เสมือนเป็นภาษาสื่อสารระหว่างบ่าวกับพระเจ้า เพ่ือแสดงออกซึ่งความเคารพภักดีต่อ
พระองค์ การทํางานเป็นกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรมหน่ึงที่อิสลาม
ส่งเสริมให้มุสลิมทุกระดับช้ันถือปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni 
ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ถอดบทเรียนจากการละหมาดประจําวันสู่ห้องเรียนได้อย่างกลมกลืนเป็นอย่าง
ย่ิง ผู้สอนควรรู้ภูมิหลัง และความสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่ม
รับผิดชอบ มิฉะน้ันแล้ว การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni จะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่า
ทีควร  

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 เป็นช้ันที่มีผล
การเรียนสาระการเรียนรู้ภาษอาหรับตํ่าสุด ผู้เรียนมีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสาระ
การเรียนภาษาอาหรับระดับอิสลามศึกษาตอนกลางที่แตกต่างกัน (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสวนพระยา, 
2558) คือ กลุ่มที่มีทักษะทางด้านภาษาอ่อน และกลุ่มที่มีทักษะทางด้านภาษาอาหรับสูง จึงเห็นควร
ให้ทั้งสองกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี ให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านภาษาอาหรับสูงได้
พัฒนาพฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมช้ัน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนที่มีทักษะภาษาอาหรับสูงเป็นครูสอนให้แก่นักเรียนที่มีทักษะในการทํางานค่อนข้างน้อย โดย
ใช้วิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นในวันต่อๆไป ผู้สอนต้อง
ยํ้าเตือนผู้เรียนอย่างสมํ่าเสมอว่า ผู้ใดก็ตามหากเขาได้เข้าร่วมทํางานเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือเพื่อน
สมาชิดด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) เสมือนว่าเขากําลังปฏิบัติศาสนกิจ และจะได้รับความ
โปรดปรานและผลตอบแทนเป็นผลบุญจากพระองค์ ด้วยความตระหนักดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเจตณารมณ์
แห่งอิสลาม มีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง มีเหตุผลในการแก้ปัญหา รักและมี
ทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เต็มใจช่วยเหลือผู้ อ่ืนในทุก
กระบวนการเรียนรู้ โดยไม่เลือกศาสนาหรือชาติพันธ์ิ รู้คุณค่าการเป็นผู้นําที่ดีและผู้ตามที่ดี ประการ
ทั้งปวง เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ลุล่วงไปด้วยดี 
เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านการเรียนรู้ภาษาอาหรับและวิชา
อ่ืนๆ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิด
การประสิทธิภาพต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน ภาษาอาหรับ ช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปี

ที่ 3  ที่ได้เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem 

Ta‘awuni 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
1.การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni คือ การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ช้ัน

อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โดยการจับคู่ผู้เรียน ซึ่งแต่ละคู่จะมีทักษะทางด้านภาษาอาหรับที่
แตกต่างกัน ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันทําใบงานตามที่ผู้สอนกําหนด ซึ่งจะมอบหมายให้นักเรียนที่มีทักษะ
ทางด้านภาษาอาหรับระดับดี/ดีมากช่วยแนะนําและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักเรียนที่มีทักษะอ่อนกว่า 

2.โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส คือ โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และ อิสลามศึกษาตอนกลาง (ม.1-ม.3) ถึงระดับ อิสลามศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เป็นสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร (ลักสูตรสามัญ และหลักสูตรอิสลามศึกษา) 

3.ช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 คือ ช้ันเรียนสําหรับนักเรียนที่เรียนสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา มีช่ือเรียกตามภาษาอาหรับว่า“ช้ันมุตะวัซซิต 3” ฉะนั้น ช้ันอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 3 (ช้ันมุตะวัซซิต 3) เทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญกับการงานท่ีเป็นกระบวนการกลุ่ม ไม่สนับสนุนให้มุสลิม

ปฏิบัติศาสนกิจใดๆโดยเดียวลําพัง เช่น การละหมาด และการประกอบพิธีฮัจย์ มุสลิมได้ถูกสั่งให้ทํา
การละหมาดวันละ 5 เวลา ในขณะละหมาดได้บังคับให้อ่านบท“เฉพาะพระองค์เท่าน้ันที่พวกข้า
พระองค์เคารพอิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค์เท่าน้ันที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ ขอพระองค์
ทรงแนะนําพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง”(อัลฟาติฮะฮฺ : 5-6) คําว่า“พวกข้าพระองค์” เป็นคํา
พหูพจน์ บ่งบอกถึงจํานวนสองคนข้ึนไป ตามหลักการศาสนาอิสลาม การงานใดก็ตามหากปฏิบัติด้วย
ความบริสุทธ์ิใจเพื่อพระเจ้า(Ikhlas) และสอดคล้องกับแบบอย่างท่านศาสนฑูตมูฮําหมัด(ซ.ล.)(Ittiba‘) 
ถือว่าการงานน้ันเป็นศาสนกิจและได้ผลบุญโดยปริยาย เฉกเช่นการจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem 
Ta‘awuni หากผู้สอนหรือบรรดาผู้เรียนบริสุทธ์ิใจดําเนินกิจกรรมเรียนรู้น้ีเพ่ือพระเจ้า และสอดคล้อง
กับแบบอย่างท่านศาสนฑูตมูฮําหมัด(ซ.ล.) ถือว่าพวกเขากําลังปฏิบัติศาสนกิจหน่ึงที่จะได้รับผลบุญ
จากพระเจ้า อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้กล่าวไว้คัมภีร์อัล-กุรอาน ความว่า “และพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่
เป็นคุณธรรม และความยําเกรง และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาป และการเป็นศัตรูต่อกัน” (อัล-
มาอิดะฮฺ : 12) 

การจัดการจัดเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
นักเรียนทุกคนได้ต้ังเจตนา(Ikhlas)เพ่ือพระเจ้า และได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้(ศาสนกิจ)ที่
สอดคล้องกับแบบอย่างที่ ดีของศาสนฑูตมูฮําหมัด(ซ .ล .) (Ittiba‘) ที่ ยํ้าเตือนให้มีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ทุกข์ยาก ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมาก
ขึ้น เน่ืองจากนักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของการทําความดีที่มีผลบุญเป็นรางวัลตอบแทน ส่วนครูจะ
เป็นเพียงผู้ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา (Murshid) การเรียนการสอนที่รวมเอาหลักการเรียนแบบ
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ร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียนเป็นรายบุคคลมาเป็นการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่  เป็นลักษณะเก่งช่วย
อ่อน โดยนักเรียนในกลุ่มทําการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระภายใต้การดูแล
ของครูผู้สอน  

การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับแบบ Ta‘leem Ta‘awuni เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายคลึง
กับการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทีเ่รียนเก่งได้มีโอกาสช่วยสอนและ
ฝึกฝนเพ่ือนในกลุ่มที่เรียนอ่อนกว่าด้านภาษาและการพัฒนาทักษะต่างๆ  เป็นการกระจายและลด
บทบาทการสอนของครูไปสู่นักเรียน สร้างความมั่นใจโดยการให้เพ่ือนที่มีความสามารถในการใช้ภาษา
ช่วยเพ่ือนที่มีการบกพร่องในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอโครงงาน (เฉลียว ปัทมาลัย, 
2553: 10) 
 

กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวน
พระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังภาพด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีรายละเอียดเก่ียวกับการทําวิจัย ดังน้ี  
1.ขอบเขตของการวิจัย 

1. ด้านประชากร 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยู่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 70 คน เป็น
นักเรียนชาย 12 คน และนักเรียนหญิง 58 คน (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา, 2558) 
           กลุ่มตัวอย่าง  
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียน
สวนพระยาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น  20 คน 

หลักการ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
โดยวิ ธีการจัดการเรียนรู้
แบบTa‘leem Ta‘awuni : 

การจัดการเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni 
: 

-บริสุทธ์ิใจ(Ikhlas) 
-ตามแบบอย่าง

การพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอาหรับ 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลวิจัย มีดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง อาพาร์ทเม้นท์ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 20 ข้อ เพ่ือประเมินความรู้ก่อน

การเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ว่ามีความรู้มาก-น้อย
เพียงใด 

3. แบบทดสอบหลังเรียน ใช้แบบหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 20 ข้อ เพ่ือประเมินพัฒนาการหลัง
การเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นหรือไม่ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจ ทางผู้วิจัยได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจข้ึนเพ่ือให้
ทราบถึงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ  Ta‘leem 
Ta‘awuni  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการประเมินจาผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คน โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC .05 ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังน้ี  
1. ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนได้เตรียมทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

Ta‘leem Ta‘awuni  
2. ขั้นสอน มีการนําเข้าสู่บทเรียน การสอนตามบทเรียน  
3. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน    
4. ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามลําดับ คือ ทดสอบก่อนเรียน บันทึกผล(คะแนน) จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทดสอบหลังเรียน บันทึก
ผล(คะแนน)  

5. วิเคราะห์ผลทดสอบ สรุปผลการวิจัย  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนช้ันอิสลาม

ศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัด
นราธิวาส สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni โดยแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem 
Ta‘awuni : 

 ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem 
Ta‘awuni ดังตารางข้างล่าง : 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

คนท่ี คะแนนก่อนเรียน (20) คะแนนหลังเรียน (20) ส่วนต่าง Dif. คิดเป็นร้อยละ 

1 6 16 10 50.00 
2 6 14 8 40.00 
3 7 18 11 55.00 
4 9 15 6 30.00 
5 9 15 6 30.00 
6 9 17 8 40.00 
7 9 15 6 30.00 
8 10 18 8 40.00 
9 10 17 7 35.00 
10 7 16 9 45.00 
11 6 18 12 60.00 
12 6 16 10 50.00 
13 5 16 11 55.00 
14 8 17 9 45.00 
15 9 17 8 40.00 
16 4 15 11 55.00 
17 5 18 13 65.00 
18 6 14 8 40.00 
19 10 18 8 40.00 
20 6 14 8 40.00 
รวม 147 324 177 885.00 

 7.35 16.20 8.85 44.25 
SD 1.90 1.44 2.01 10.05 
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              จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 7.35 และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.2 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียน โดย มีการพัฒนาการของคะแนนระหว่าง 6-13  คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.00-65.00 
 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  

กลุ่มตัวอย่าง N Mean S.D. T Sig. 
ก่อนเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni  

20 7.35 1.90 -19.71 .000 

หลังเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni 

20 16.20 1.43   

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
  
 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสถิติทดสอบ t-test มีค่าเท่ากับ -19.71 ที่ระดับสําคัญ .001 แสดง
ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem 
Ta‘awuni 
              ทางผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni สําหรับนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3  โรงเรียนสวนพระ
ยาวิทยา โดยการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni 

ข้อ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni สามารถทําให้
เข้าใจเน้ือหามากข้ึน   

3.55 1.10 พึงพอใจมาก 

2 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ช่วยทําให้มี
ความรู้มากขึ้น   

3.75 0.91 พึงพอใจมาก 

3 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ทํางานได้
เร็วขึ้นกว่าเดิม   

3.85 0.88 พึงพอใจมาก 

4 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ส่งช้ินงานได้
อย่างมีคุณภาพ   

3.80 0.95 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ข้อ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

5 
มีความรู้สึกสนุกกับการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem 
Ta‘awuni   

3.50 1.15 พึงพอใจมาก 

6 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้มมีนุษย์
สัมพันธ์กับเพ่ือนมากข้ึน 

3.60 1.05 พึงพอใจมาก 

7 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

3.90 1.12 พึงพอใจมาก 

8 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน   

3.90 1.02 พึงพอใจมาก 

9 
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม/ใบงาน   

3.95 1.00 พึงพอใจมาก 

10 นักเรียนรู้สึกชอบการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni 3.70 0.92 พึงพอใจมาก 

 
รวม 3.75 0.09 พึงพอใจ

มาก 
 
              จากตารางท่ี 3 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเรื่อง
อาพาร์ทเม้นท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni อยู่ในระดับมาก  (x = 3.75) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องมีส่วนช่วยในกิจกรรม/ใบงาน 
( ̅ 	= 3.95) รองลงมามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน มีค่าเท่ากัน 
( ̅ 	= 3.90) และมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ทํางานได้เร็วขึ้น
กว่าเดิมมีค่าเท่ากัน ( ̅ 	= 3.85) ตามลําดับ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยา
วิทยา จังหวัดนราธิวาส สามารถทําการอภิปรายผล ดังน้ี 

1.การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัด
นราธิวาส สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni 
ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 7.35 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.75 และค่าคะแนนเฉล่ียหลังเรียนในเรื่องอาพาร์ท
เม้นท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 16.20 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 81.00 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (รุ่งตะวัน 
บัวดอก และคณะ, 2551 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
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กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (พรสวรรค์ ศิริสุข, 
2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.65 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องมีส่วนช่วยในกิจกรรม/ใบงาน ( ̅ 	= 3.95) รองลงมามี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, 
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน มีค่าเท่ากัน (x	= 3.90) และมีความ
พึงพอใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมีค่าเท่ากัน 
(x	= 3.85) ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (รุ่งตะวัน บัวดอก และคณะ, 2551 : บทคัดย่อ) 
ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเพ่ือซ่อมเสริมทักษะการคิดคํานวนด้วยเทคนิคกลุ่มการ
จัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ในระดับมากที่สุด 

3. โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเรื่องอาพาร์ทเม้นท์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni อยู่ในระดับมาก  (x = 3.75) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แล้วพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในเร่ืองมีส่วนช่วยในกิจกรรม/ใบงาน ( ̅ 	= 3.95) รองลงมามี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, 
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน มีค่าเท่ากัน ( ̅ 	= 3.90) และมีความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมีค่าเท่ากัน 
(x	= 3.85) ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (พรสวรรค์ ศิริสุข, 2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
เจตคติของนักเรียนต่อการใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.04 
อยู่ในระดับดีมาก  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. ควรส่งเสริมการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ในการเรียนใน

รายวิชาทั่วๆไป  เพราะการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni จะทําให้นักเรียน
ได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง และนักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น  

2. ก่อนทําการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ควรมีการ
แนะนําให้นักเรียนจับกลุ่มการเรียนก่อน เพราะนักเรียนอาจเกิดความสับสนหรือไม่เข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni และอาจส่งผลให้ไม่
ประสบผลสําเร็จในการเรียนได้ 

3. ควรแนะนําข้อดีของการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem 
Ta‘awuni ก่อน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นบ่าวที่ดีต่อตนเอง และต่อเพ่ือนมนุษย์ใน
การทํากิจกรรมมากขึ้น จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จ 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป  
1. ควรประยุกต์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni 

ในรายวิชาสามัญต่อไป เช่น ภาษาไทย จีน และภาษาอังกฤษ 
2.  ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ ทั้ง

รายวิชาอิสลามศึกษา และรายวิชาสามัญ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเพ่ือสื่อถึงความต้องการของผู้พูดต่อ
ผู้ฟัง ภาษาในโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วน ในจํานวนภาษาดังกล่าวน้ันภาษาอาหรับถือว่ามีความสําคัญ
อย่างย่ิงสําหรับมุสลิม เน่ืองจากอัลลอฮได้ทรงเลือกภาษาอาหรับใหัเป็นภาษาทางการในการ
ประทานอัลกุรอานเพ่ือเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิต แต่ปัจจุบันมีผู้คนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจในภาษา
อาหรับ ทําให้ไม่สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง บทความน้ีมีเป้าหมายเพ่ือนําเสนอเทคนิคการเรียนรู้
เพ่ือให้เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ด้วยเทคนิค 9 ประจัญบาน  
 
คําสําคัญ: เทคนิค 9 ประจัญบาน, เรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ 
 

ABSTRACT 
 The language is very important in Islam, because Muslims believe that 

Allah (God) used it to talk to Muhammad through the Archangel Gabriel (Jibril), giving 
him the Quran in Arabic. Many Arabic speakers are Muslims, but not all are. But many 
Muslim are still problem faced to understand Arabic that affect the students cannot 
communicate as native speaker. So, this paper aimed to present ninebattles 
technique for learning a Simple Arabic grammar. 

 
Keywords : 9 Battles Technique, Learning a Simple Arabic Grammar 
 

บทนํา 
ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเพ่ือสื่อถึงความต้องการของผู้พูดต่อ

ผู้ฟัง ภาษาในโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วน ในจํานวนภาษาดังกล่าวน้ันภาษาอาหรับถือว่ามีความสําคัญ
อย่างย่ิงสําหรับมุสลิม เน่ืองจากอัลลอฮได้ทรงเลือกภาษาอาหรับใหัเป็นภาษาทางการในการ
ประทานอัลกุรอานเพื่อเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิต และมีความสําคัญอย่างมากสําหรับบุคคล
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ทั่วไป เน่ืองจากเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในด้านต่างๆเช่นด้านธุรกิจ การแพทย์ 
การศึกษา การท่องเที่ยว สังคมและการเมืองเป็นต้น (มัฮมูด อุกาซะฮ์, 2006) สําหรับบทความ
วิชาการครั้งน้ี มีเป้าหมายเพ่ือนําเสนอเทคนิคการสอนด้วยรูปแบบใหม่ โดยได้นําหลักไวยากรณ์ภาษา
อาหรับที่สําคัญ 9 ตัวหลักเป็นฐาน ได้ถูกต้ังช่ือว่า เทคนิค 9 ประจัญบาน 

 
การกําเนิดหลกัไวยากรณ์ภาษาอาหรบั(นะฮู) 
ชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในแถบตะวันออกกลางในสมัยโบราณน้ันได้ใช้ภาษาอาหรับในการ

สื่อสารทั้งในชีวิตประจําวัน การค้าขาย การศึกษาและวัฒนธรรม ส่วนภาษาอาหรับที่ดีที่สุดนั้นคือ
ภาษาอาหรับของชาวเผ่ากุรอยช์ พวกเขาใช้ภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้อง จนกระทั่งอัลกุรอานได้ถูก
ประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดด้วยภาษาอาหรับทําให้ชาวอาหรับในแถบน้ันและบริเวณใกล้เคียงเข้า
รับอิสลาม จนกระทั่งศาสนาอิสลามได้เติบโตตามลําดับทําให้กลุ่มชนอ่ืนๆนอกจากอาหรับต่างก็ทยอย
เข้ารับอิสลาม เขาเหล่านั้นเริ่มเรียนรู้ภาษาอาหรับทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนโดยเฉพาะการอ่านอัล
กุรอาน เป็นเหตุให้บางครั้งการอ่านอัลกุรอานน้ันผิดพลาด ซื่งทําให้ความหมายก็ผิดตามไปด้วย ด้วย
เหตุน้ีทําให้ผู้รู้ในสมัยน้ันได้คิดค้นวิธีการเพ่ือปกป้องและป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในการ
อ่านอัลกุรอานจนเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(วิชานะฮู)จวบจนปัจจุบันน้ี 
(อับดุลรอฮมาน ญะลาลุดดีน อัสสุยูตีย์, 1987) 

 
ทําไมต้องเรียนวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู) 
ในฐานะที่เป็นมุสลิมซื่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของอิสลามเช่นการปฎิญานตน

เพ่ีอเข้าอิสลาม การละหมาด การขอพรเป็นต้น ประกอบกับมุสลิมทุกคนน้ันมีความจําเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้อัลกุรอานและวจนะของท่านศาสดาเพ่ือนําไปสู่การปฎิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งหมายความว่า
มุสลิมทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาอาหรับตามสมควร ภาษาน้ีเป็นภาษาที่มีความแตกต่าง
จากภาษาอ่ีนๆเช่นสระในภาษาอาหรับน้ันสามารถบ่งบอกถึงความหมายในแต่ละประโยคได้ และสระ
น้ันสามารถตัดออกได้โดยที่ความหมายของประโยคนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ฉน้ันการอ่านโดยไม่มีสระ
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(วิชานะฮู)พอสมควรอย่างน้อยที่สุดคือการ
อ่านและเขียนอย่างถูกต้องซึ่งจะนํามาถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในที่สุด (ฏอฮา อาลี ฮูเซ็น, 2004) 

 
วิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)ยากหรือง่าย 
วิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)น้ันไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยเหตุผลง่ายๆคือบรรดาผู้รู้

ทั้งหลายที่คิดค้น ค้นคว้า วิจัยวิชานะฮูก็เพ่ือเป็นอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการอ่านและเขียนภาษาอาหรับ
ให้มีความง่ายย่ิงขึ้น เพราะฉนั้นเป็นไปไม่ได้ที่มันจะยากเหมือนที่หลายคนเข้าใจกัน เพียงแต่ว่าอาจมี
การบอกต่อๆกันว่าการเรียนวิชานะฮูน้ันยากหรืออาจจะมาจากสาเหตุการเรียนการสอนที่ไม่ถูกวิธีหรือ
สาเหตุอ่ืนๆ เมื่อตอนสมัยที่ผู้ เขียนเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(มูตาวัสสิต)น้ันก็เคยมี
ความรู้สึกว่าการเรียนวิชานะฮูน้ันยากมาก สับสน เวลาเรียนในห้องเข้าใจแต่พอออกนอกห้องความ
เข้าใจน้ันหายไป ก็เลยจับหัวจับหางไม่ถูก ทุกคร้ังที่สอนนักศึกษาจะถามเสมอว่าวิชานะฮูยากหรือง่าย 
นักศึกษาเกือบทุกคนจะตอบว่ายากมากๆ จนผู้สอนพยายามคิดค้นวิธีและเทคนิคการเรียนรู้แบบใหม่ๆ
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เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจง่าย ไม่สับสนและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
ต่อไป 

หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)น้ันมีมากมายพอสมควร แต่ในระดับแรกเราควรสอน
ผู้เรียนให้เรียนรู้หลักเบ้ืองต้นต่างๆที่มีความสําคัญและเป็นพ้ืนฐานสําหรับการต่อยอดในระดับสูงต่อไป
ดังน้ี   

1. คําในภาษาอาหรับน้ันแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ (อัฮหมัด มฮัุมหมัด มุตาวัลลีย์, 2008) 
               (คํานาม)- اسم

              (คํากรยิา)-   فعل
        (คําสันธาน)-    حرف

2. สัญลักษณ์ของคํานาม  )اسم( ที่สําคญัมีดังน้ี 
2.1 มีพยัญชนะ อลิฟและลาม (ال) ด้านหน้าเช่น المدرسة 
2.2 มีสระ تنوين ตรงพยัญชนะสุดท้ายของคําเช่น  ٍمدرسةٌ  ،  مدرسةً  ،  مدرسة 
2.2 มีคํา حرف الجر นําหน้าเช่น   ِذََهبَ  الطَّاِلبُ  إِلَى اْلَمْدَرَسة 
2.4 มีคําที่บ่งถึงการเรียก  حرف النداء นําหน้าเช่น     ِدُ  اْذَهبْ  إِلَى الَمْدَرَسة  يَا ُمَحمَّ
2.5 มีพยัญชนะ تاءمربوطة ด้านหลังเช่น الَجاِمعَ ة 
2.6 คําที่ให้ความหมายการเป็นเจ้าของ اإلضافة เช่น   ْبَْيتِي  หมายถึง บ้านของฉัน 

       3.  คํากริยา )فعل(  มี 3 ประเภทดังน้ี (มูฮํามัด, 1989) 
3.1 คํากริยาที่เป็นอดีต  الماضي الفعل  มสีัญลักษณ์ทีส่ําคัญดังน้ี 

‐ มีสระ فتحة ตรงพยัญชนะสุดท้ายของคํา เช่น   َذَهَ ب 
‐ เช่ือมด้วย ( ْتاء التأنيث الساكنة: ت)  เช่น  ْذََهبَ ت 
‐ เช่ือมด้วย ( ِتاء الفاعل: ُت، َت، ت) เช่น  ِذََهبْ تُ ، ذََهبْ تَ ، ذََهبْ ت 
‐ นําหน้าด้วย ( ْقَد) ที่ให้ความหมายเน้นยํ้าเช่น   ُ  قَدْ  قَاَمتْ  الصَّالَة

 3.2 คํากริยาที่เป็นปัจจุบันและอนาคต  มสีัญลักษณท์ี่สําคัญดังน้ี  المضارع الفعل 
‐ นําหน้าด้วย (أنيت) أ ، نـ ، يــ ، تــ เช่น   ُأَذْ َهُب، نَذْ َهُب، يَذْ َهُب، تَذْ َهب 
‐ นําหน้าด้วย ( ْقَد) ทีใ่ห้ความหมายบางคร้ังบางคราวเช่น   ُقَدْ  يَْجتَِهدُ  الطَّاِلب 
‐ นําหน้าด้วย (َســــ)  เช่น   َُسيَقُْولُ  السُّفََهاء 
‐ นําหน้าด้วย ( ََسْوف) เช่น  َكالَّ  َسْوفَ  تَْعلَُمْون 

3.3 คํากริยาที่เป็นคําสั่ง األمر فعل  มสีญัลกัษณ์ที่สําคญัมดัีงน้ี 
‐ มีสระ سكون ตรงพยัญชนะสุดท้ายของคําเช่น   ْاْذهَ ب 
‐ เช่ือมด้วย   )،ْينَ  ْوَن، اِْن ( ด้านหลังโดยตัด  )ن( ออกเช่น اْذَهبُوا ،×اْذَهبَا×، 

×اْذَهبِيْ   
 

บทบาทหนา้ท่ีของคําในประโยค 
คํา  ،حرف فعل، اسم  เมื่อประกอบกันเป็นประโยคแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะคํานามจะมีบทบาทมากที่สุด จะสังเกตได้ว่าสระของพยัญชนะสุดท้ายของคํานามในแต่ละ
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ประโยคน้ันสามารถรู้ได้ว่าคํานามน้ันๆมีบทบาทหน้าที่อะไรในประโยค หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับมี
มากมาย แต่ผู้สอนสามารถสรุปหลักไวยากรณ์เบ้ืองต้นมีทั้งหมด    9 ตัว ซึ่งเป็นหลักที่มีความสําคัญ
ที่สุดและพบบ่อยที่สุด ถ้าผู้เรียนเข้าใจทั้งหมดได้จะทําให้รู้สึกว่าเรียนวิชาน้ีไม่ยากอย่างที่เข้าใจกัน 
เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจผู้เรียนในการเรียนรู้มากขึ้นผู้เขียนต้ังช่ือวิธีการสอนน้ีว่า เทคนิค 9 
ประจัญบาน: สู่การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับอย่างง่าย ซึ่งความถึงว่าหลักไวยากรณ์ทั้ง 9 ตัว
นี้เป็นตัวหลักที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้เรียนที่จะนําไปใช้ในการอ่านและเข้าใจประโยคภาษาอาหรับได้
อย่างถูกต้อง 

 
เทคนิค 9 ประจัญบาน: สู่การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรบัอย่างง่าย 

1. หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับพ้ืนฐานที่สําคญัมี 9 ตัวดังนี ้
 فعل .1
 الفاعلُ  .2
 المفعولَ  .3
 المبتدأ .4
 خبرٌ  .5
 جار .6
 المجرورِ  .7
 مضاف .8
 إليهِ  المضاف .9

 
2. ทั้งหมดน้ีสามารถจัดกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่มดังน้ี 

 المفعولَ ) 3+ ( الفاعلُ ) 2+ ( فعل) 1( - 1
  َالطَّاِلبُ  قَام  
  ْالطَّاِلبَةُ  قَاَمت  
  َاْلِكتَابَ  الطَّاِلبُ  قََرأ  
  َنَْعبُدُ  إِيَّاك 

 
 خبرٌ ) 5+ ( المبتدأُ ) 4( - 2

  َُصاِلحٌ  اْلُمْسِلم 
  ِِصاِلَحانِ  اْلُمْسِلَمان 
  ََصاِلُحْونَ  اْلُمْسِلُمْون 
  َُصاِلَحةٌ  اْلُمْسِلِمة 
  َِصاِلَحتَانِ  اْلمسلَمتَان 
  َُصاِلَحاتٌ  اْلُمسلَمات 
  َُكثِْيرٌ  ِعْلُمهُ  اْلمسلم 
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  ُتعالى هللاَ  يَْعبُدُ  اْلمسلم 
  ُالبيتِ  أمامَ  اْلُمسلم 
  ُاْلَمسِجدِ  في اْلمسلم 

 المجرورِ ) 7+ ( جار) 6( - 3
  َِطْينٍ  ِمنْ  آَدمَ  هللاُ  َخلَق 
  ُالسُّْوقِ  إِلَى أْذَهب 
  َيَامَ  َعلَْينَا هللاُ  فََرض  الّصِ
  ُب  الفَْصلِ  فِي الطُّالَّ

 إليهِ  المضاف) 9+ ( مضاف) 8( - 4
 اْلُمعَلِّمِ  بَْيتُ  ٰهذا 
  ِاألُْستَاذِ  َسيَّاَرةُ  ٰهِذه 
  ِاْلُمعَلِّمِ  بَْيتَا ٰهذَان 
  ِاألُْستَاذِ  َسيَّاَرتَا ٰهاتَان 
  ِبَاْنُكوك ُمْسِلُموْ  ٰهُؤَالء 

 
 3. ขั้นตอนและวิธีการสอน   

ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่าคําในภาษาอาหรับมี 3 ประเภทคอื คํานาม คํากริยาและ

คําสันธาน โดยอธิบายให้ผู้เรียนรู้จักสัญลักษณ์ของแต่ละคําโดยใช้ตัวอย่างประกอบ
อย่างละเอียดและชัดเจน 

2. อธิบายว่าเมื่อคําดังกล่าวมาประกอบกันเป็นประโยคแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่
แตกต่างกัน 

3. อธิบายให้ผู้เรียนรู้จักหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  9  ตัวที่สําคัญ 
4. อธิบายให้ผู้เรียนได้รู้จักหลักและวิธีการจําแบบง่ายๆคือ 

4.1 เมื่อผู้เรียนพบคําในประโยคที่อยู่ในตําแหน่ง จําเป็นต้องมีคําที่มีหน้าที่ فعل) 1( 
เป็น     ُ(2) الفاعل และบางคร้ังต้องมีคําที่มีหน้าที่เป็น   َالمفعول (3)    

        4.2 เมื่อเจอคําที่อยู่ในตําแหน่ง  )4 ( ُالمبتدأ จําเป็นต้องมีคําที่อยู่ในตําแหน่ง  
 (5)خبرٌ 
          4.3 เมื่อเจอคําที่อยู่ในตําแหน่ง  المجرورِ  จําเป็นต้องมีคําที่อยู่ในตําแหน่ง جار) 6( 
(7)  
         4.4 เมื่อเจอคําที่อยู่ในตําแหน่ง  จําเป็นต้องมีคําที่อยู่ในตําแหน่ง مضاف) 8( 
إليه المضاف                         (9)   

4.5 ผู้สอนนําประโยคภาษาอาหรับที่มีสระแล้วช้ีให้ผู้เรียนได้เห็นพร้อมด้วย
สัญลักษณ์ทีส่ามารถจําได้ง่ายเช่น 
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 ُ  اْلفَْجرِ  َصالَة
ُ  اْلفَْجِر، ِعْندَ  َطاِهرٌ  يَْستَْيِقظُ  أ  اْلقَْريَِة، َمْسِجدِ  إِلَى َويَْذَهبُ  اْلبَْيِت، فِيْ  َويَتََوضَّ

  .الصَّالَةِ  بَْعدَ  يَنَامُ  َوالَ  اْلقُْرآَن، يَْقَرأُ  َطاِهرٌ  اْلَمْسِجِد، فِيْ  اْلفَْجرَ  ويَُصلِّيْ 
  

1- ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดต่อไปน้ี 
คําสั่ง ให้ผู้เรียนใส่ตัวเลข (1-9) ในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 ). خبرٌ = 5 ،المبتدأُ = 4(   - 2  ).المفعولَ = 3 ،الفاعلُ = 2 فعل،= 1( - 1
 المضاف= 9 مضاف،= 8(   - 4    ).المجرورِ = 7 جار،= 6( - 3

 )ليهِ إ
  

  بِالَجاِمعَةِ  اِالْلتَِحاقُ 
  .أَِجْدكَ  َولَمْ  البَْيِت، في أَْمِس  ُزْرتُكَ :   ُمبَاَركٌ 
  كَ   أَِجدْ   البَْيتِ   في  َك  تُ   ُزرْ 

              
  

مَ  الَجاِمعَِة؛ إِلَى َطاِرقٍ  اْبنِيْ  َمعَ  ذََهْبتُ :   َساِلمٌ  يَّةِ  إِلَى أَْوَراقَهُ  ِليُقَّدِ   .الَهْنَدَسةِ  ُكلِّ
َم  الَجاِمعَةِ   إِلَى  ْي  اْبِن  َمعَ   تُ   ذََهْب يَّةِ   إِلَى  ــهُ   أَْوَراقَ   يُقَّدِ   الَهْنَدَسةِ   ُكلِّ

                          
  

يَّةِ  فِي َطاِرقٌ  َسيُْقبَلُ :   مبارك   .الثَّانَِويَّةِ  فِي َمْمتَازٌ  فَتَْقِدْيُرهُ  ،- هللاُ  َشاءَ  إِنْ  – الَهْنَدَسةِ  ُكلِّ
يَّةِ   فِي  َطاِرقٌ   َسيُْقبَُل َمْمتَا  ــهُ   تَْقِدْيرُ   هللاُ   َشاءَ   الَهْنَدَسةِ   ُكلِّ

 زٌ 
  الثَّانَِويَّةِ   فِي

                       
  

يَّةِ  إِلَى أَْوَراقَهُ  اْبنُكَ  قَدَّمَ  َهلْ :   سالم ّبِ؟ ُكلِّ  الّطِ
َم يَّةِ   إِلَى  ـــهُ   أَْوَراَق  َك  اْبنُ   قَدَّ بِّ   ُكلِّ   الّطِ
                
مْ  لَمْ  َال،:   مبارك يَّةِ  إِلَى أَْوَراقَهُ  يُقَّدِ ّبِ؛ ُكلِّ بِّ  ِدَراَسةِ  فِي يَْرَغبُ  الَ  ِألَنَّهُ  الّطِ   .الّطِ
ْم يَّةِ   إِلَى  ــــهُ   أَْوَراقَ   يُقَّدِ ّبِ  ُكلِّ بِّ   ِدَراَسةِ   فِي  يَْرَغبُ   الّطِ   الّطِ

                    
  

بَّ  ِدَراَسةِ  فِي يَْرَغبُ  الَ :   سالم   .العُلُْومِ  فِي ُمْمتَازٍ  تَْقِدْيرِ  َعلَى َحَصلَ  لَقَدْ ! الّطِ
  العُلُْومِ   فِي  ُمْمتَاٍز  تَْقِدْيِر  َعلَى  َحَصلَ 
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 ِدَراَسةَ  يُِحبُّ  أَْحَمدُ  العََربِيَِّة؛ اللُّغَةِ  بِِقْسمِ  اِالْلتَِحاقِ  فِي يَْرَغبُ  ٰلِكنَّهُ  َصِحْيٌح، ٰهذَا:   مبارك
  .العََربِيَّةِ  اللُّغَةِ 
ٰهذَ
  ا

َصِحيْ 
  حٌ 

يَْرغَ 
  بُ 

فِ 
  ي

اِالْلتَِحا
  ِق

بِــــــ
  ـ

قِسْ 
  ِم

اللُّغَ 
  ةِ

أَْحمَ 
  دُ 

يُحِ 
  بُّ 

ِدَراسَ 
  ةَ 

اللُّغَ 
  ةِ 

                        
  

 اللُّغَةِ  قِْسمِ  فِي َسيُْقبِلُ  َهلْ  َوٰلِكنَّ  الَكِرْيِم، القُْرآنِ  لُغَةُ  فَاْلعََربِيَّةُ  ٰذِلَك؛ فِي َعَجبَ  الَ :   سالم
  العََربِيَِّة؟
  اللُّغَةِ   قِْسِم  فِي  َسيُْقبُِل  القُْرآِن  لُغَةُ   اْلعََربِيَّةُ 

              
  

يَّةِ  َعِمْيدَ  قَابَْلتُ :   مبارك   .قَبُْوِلهِ  َعلَى َوَوافَقَ  أَْوَراقَهُ، َوَدَرسَ  اآلَداِب، ُكلِّ
يَّةِ   َعِمْيدَ   تُ   قَابَْل   ـــهِ   قَبُْولِ   َعلَى  َوافَقَ   ـــهُ   أَْوَراَق  َدَرَس  اآلَداِب  ُكلِّ
                        

  
  

  .العََربِيَّةِ  اللُّغَةِ  ِدَراَسةِ  فِي هللاُ  َوفَّقَهُ :   سالم
  اللُّغَةِ   ِدَراَسةِ   فِي  هللاُ  ـــــهُ   َوفَّقَ 
            

  
  .أَْيًضا الَهْنَدَسةِ  ِدَراَسةِ  فِي اْبنَكَ  هللاُ  َوَوفَّقَ  لََك، ُشْكًرا:   مبارك

  الَهْنَدَسةِ   ِدَراَسةِ   فِي  َك  اْبَن  هللاُ  َوفََّق  كَ   َل
                  

 
ความสาํคญัของแบบฝึกหัด 

หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)ไม่ใช่วิชาที่เน้นทฤษฎีหรือท่องจํามากจนเกินไป ถ้าผู้สอน
สอนแบบเน้นทฤษฎีมากเกินความจําเป็นก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาแบบไม่ลึกซึ้งและไม่สามารถ
ปฏิบัติใช้ได้จริง ฉะน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาท้ัง 4 (ฟัง 
พูด อ่านและเขียน) ให้มากที่สุดโดยใช้แบบฝึกหัดและการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียน
ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้ 

 
บทสรุป 

การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ายากน้ัน จะไม่ยากอีก
ต่อไปถ้าหากว่าผู้สอนใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาน้ันๆ
และผู้สอนพยายามหาวิธีการสอนใหม่ๆเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง 
โครงสร้างผังงาน ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับ
หลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้าง
ผังงาน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 0.20-0.80 
ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือถือได้ (KR-20) เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (x) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) และการทดสอบค่าที (t–test) ชนิดสองกลุ่มไม่ เป็นอิสระต่อกัน 
ผลการวิจัยพบว่า 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (x = 4.47, S = 0.51) และคุณภาพด้าน
เทคนิคการผลิตสื่ ออ ยู่ ในระดับดี  (x = 4.36, S = 0.64) มีค่ าประสิท ธิภาพ  (E1/E2) เท่ ากับ 
81.11/82.67 และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
คําสําคญั: : บทเรียนผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ; ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ; โครงสร้างผังงาน  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop and find out the quality and 
efficiency of Web–Based Instruction ( WBI)  for Review on Flowchart Structure for 
Vocational Certificate Students and to compare pretest and posttest achievement 
scores of subjects learning with WBI Review on Flowchart Structure. The sample 
consisted of vocational certificate students in the Business Computer Department of 
Thonburi Vocational College year 2559 by the simple random sampling 1 classes 
overall 30 students. The research instruments included a WBI for Review on 
Flowchart Structure, a quality assessment form, a learning achievement test (with p = 
0.20-0.80, r = 0.20-0 .80 , and KR-20 = 0.93). The data were analyzed by using mean 
(x), standard deviation (S) and Paired t-test for dependent samples. The result 
showed that; 

The quality of WBI for Review on Flowchart Structure were at a high level (x 
= 4.47 ,S = 0.51) in the aspect of the lesson content and also the media production 
(x = 4.36, S = 0.64) with the efficiency of 81.11/82.67. The results of learning 
achievement tests showed that the post-test scores of the students were significantly 
higher than the pre-test scores (0.05)  
 
Keywords: Web-Based Instruction; Learning Achievement; Flowchart Structure. 
 

บทนํา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการ
พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาจนกลายเป็น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ ซึ่งทําให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน รวมถึง
ด้านการศึกษา ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อินเทอร์เน็ตได้
กลายเป็นสื่อการศึกษาของโลกยุคใหม่ ซึ่งสาเหตุของความนิยมในการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แพร่กระจาย
เข้าไปมีบทบาทในสถานศึกษาเป็นจํานวนมาก ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนแบบน้ีจะสนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งได้มีการออกแบบและพัฒนาบทเรียนให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยไม่จําเป็นว่า
ข้อมูลน้ันจะมาจากส่วนใด  

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย ในลักษณะที่สื่อประเภทอ่ืน
ไม่สามารถกระทําได้ ผู้เรียนจะมีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เช่น การค้นหา
หนังสือหรืออ่านบทคัดย่อจากห้องสมุดออนไลน์, การเข้าไปอ่านหนังสือนิตยสารต่าง ๆ วรรณกรรม, 
ตํารา, วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ก็สามารถเข้าไปใช้
เครือข่ายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งในปัจจุบันนานาประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญของการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตมากขึ้น เน่ืองจากบุคลากรถือได้ว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องเพ่ือพัฒนาประเทศให้เกิดการแข่งขันได้กับประเทศอ่ืน ๆ จึงต้องการบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดยได้รับการศึกษาที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน 
ประกอบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และแพร่กระจายเข้าถึง
ชุมชนมากข้ึน ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของอีเลิร์นน่ิง 
(e-learning) จึงเกิดขึ้น เพ่ือใช้สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต อันเป็นแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ จากจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ี จึงได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก ๆ ระดับ
การศึกษา ในสถานศึกษาได้เริ่มใช้การสื่อสารทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักเรียน อินเทอร์เน็ตมีบริการที่กว้างขวางหลายประเภท และแต่ละประเภทก็เหมาะสมที่จะ
นํามาใช้ในงานการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนนักเรียนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเรียนวิชาที่กําหนดขึ้นได้โดยไม่
ต้องเข้าช้ันเรียน  
  จากความสําคัญและความจําเป็นของการเรียน เร่ืองโครงสร้างผังงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นของการ
สอนในรายวิชาพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาโจทย์
และเขียนลําดับข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมได้ ทําให้เสียเวลาและดําเนินการช้าไปกว่าแผนการ
สอนที่กําหนดไว้นอกจากน้ันบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะให้ผลย้อนกลับได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจกับการเรียนมากข้ึน ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวน
ได้ นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน และการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีหลายอย่างมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสําหรับผู้เรียน และทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก้าวหน้าขึ้น อันเป็น
ผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
  ดังน้ัน จึงทําให้ผู้วิจัยเห็นความสําคัญและความจําเป็นที่จะพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองโครงสร้างผังงาน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและเป็นสื่อประกอบการสอน โดยบทเรียนผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต
ที่พัฒนาขึน้สามารถอธิบายเน้ือหาในบทเรียนได้เหมือนการสอนปกติ โดยมีคําบรรยาย รูปภาพ เสียง 
และภาพเคลื่อนไหว ดังน้ันการนําบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้ในเพ่ือทบทวนทําให้ผู้เรียนมี
อิสระในการเรียนและสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน ให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองโครงสร้างผังงาน 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 ห้อง รวม
ทั้งสิ้น 120 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากมาจํานวน 1 ห้องเรียน มี
นักเรียนที่มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน ปนกัน เป็นนักเรียนจํานวน 30 คน 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  1. ตัวแปรเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ประกอบด้วย 

1.1 คุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน 
1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน 

  2. ตัวแปรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้าง
ผังงาน จําแนกเป็นก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โครงสร้างผังงาน 
ด้านเน้ือหา  
  เน้ือหาที่ใช้ในการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ประกอบด้วย 
  หน่วยที่ 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับผังงาน 
  หน่วยที่ 2 โครงสร้างผังงานแบบเรียงลําดับ 
  หน่วยที่ 3 โครงสร้างผังงานแบบมีทางเลือก 
 หน่วยที่ 4 โครงสร้างผังงานแบบทําซ้ํา 

 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

  1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน 
  2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อ 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างผังงาน ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) 
ต้ังแต่ 0.20-0.80 ขึ้นไป และมีค่าความเช่ือถือได้ (KR-20) เท่ากับ 0.93 
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ คือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง ดังน้ี 
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 กลุ่ม  วัดก่อน      สิ่งทดลอง  วัดหลัง 

     E     T1               X               T2 
 
ภาพท่ี 1 การทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง  

 
  1. สุ่ม ตัวอย่างโดยการจับสลากมา 1 กลุ่ม  ใช้เป็นกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 
 2. แนะนํากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ทบทวน โดยให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 3. วัดตัวแปรตามก่อนให้สิ่งทดลอง T1 คือ ให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  4. ให้สิ่งทดลอง X คือให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ศึกษาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โครงสร้างผังงาน จํานวน 4 หน่วยการเรียน ซึ่ง
เป็นสิ่งทดลอง เมื่อศึกษาเน้ือหาจบในแต่ละหน่วยการเรียน ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
  5. วัดตัวแปรตามหลังให้สิ่งทดลอง T2 คือ ให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การหาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน 
ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้าง
ผังงาน ใช้สูตร E1 / E2 
  3. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) ชนิดสอง
กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อคําแนะนํา จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เมื่อศึกษาจบแต่ละบทเรียนให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ เมื่อดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนผลการพัฒนา โดยสามารถเข้าใช้งานที่ gg.gg/comtvc-home  
ดังภาพที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งานซึ่งเป็นในส่วนของเนื้อหาบทเรียน 
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ภาพท่ี 2 หน้าหลักเว็บไซต์ใช้งาน 
 
ผลการหาคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
  การวิเคราะห์หาคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน 
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ซึ่งผลการประเมินแสดงในตาราง 
ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
 

รายการประเมินคุณภาพ  S ระดับคณุภาพ 
ด้านเน้ือหา 4.47 0.51 ดี 
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 4.36 0.64 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.58 ดี 
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จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน มี
คุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (x = 4.42, S = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งด้าน
เน้ือหา (x = 4.47 , S = 0.51) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ (x = 4.36 , S = 0.64) อยู่ในระดับดี 
 
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
 
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
 

การทดสอบ 
คะแนน  

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
เกณฑ์ที่
กําหนด เต็ม เฉลี่ย 

ระหว่างเรียน 30 24.33 81.11(E1) 80(E1) 
หลังเรียน 30 24.56 82.67(E2) 80(E2) 

  
จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน 

มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.11 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.67 
แสดงว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 81.11/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 
  
ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน 

การทดสอบ 
คะแนน 
เต็ม x  S t Sig. 

หลังเรียน 30 24.56 2.04 
19.75* .00 

ก่อนเรียน 30 14.71 2.45 
* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน มีคุณภาพด้าน
เน้ือหา ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ และภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47, 4.36 และ 
4.42 ตามลําดับ ทั้งน้ีเพราะในการพัฒนาบทเรียนได้ดําเนินงานตามข้ันตอนที่ได้วางแผนเอาไว้ โดย
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เร่ิมจากการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เน้ือหาที่ควรจะมีในบทเรียน กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเน้ือหา และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้จัดการเรียนการสอนในสภาพ
ปัจจุบัน เพ่ือให้บทเรียนมีความทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด โดยได้
พัฒนาบทเรียนตามแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนของ ณัฐกร สงคราม [5] ซึ่งเร่ิมต้นจากการวางแผน  
การออกแบบ การพัฒนา การประเมินผลและการปรับปรุง ทําให้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบในการ
จัดแบ่งหน้าจอ การจัดวางอักษร ภาพ ปุ่มควบคุมเหมาะสม มีความสมบูรณ์ในด้านเน้ือหา การปฏิสัมพันธ์  
การให้ผลป้อนกลับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิน วรรณรส [18] ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอลเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกเกต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พบว่า บทเรียนที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เพราะมีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ปริญญารัตน์ แสงเป๋า [8] ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีคุณภาพเนื้อหาในระดับดีมาก 
และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี 
  2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 81.11/82.67 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนตามแนวคิดของนักวิชาการ โดยมี
การนําบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนไปหาคุณภาพโดยการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพบว่ามีคุณภาพด้านเน้ือหา ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ และภาพรวม อยู่ในระดับดี 
นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ย่อย 3 คน และ 6 คน (ประกอบด้วยคนเก่ง อ่อน ปานกลาง กลุ่มละเท่าๆ กัน) ก่อนนําไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับการวิจัยของ สุจิตรา ศรีฮาด [17] ที่ได้พัฒนาบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/81.78 และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ กัลยา คํายอด [2] ที่ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ทบทวน เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 80.63 
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ทบทวน เร่ือง โครงสร้างผังงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเพราะใน
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนยังไม่มีความรู้เก่ียวกับเรื่องที่เรียน การตอบคําถามจึงเป็นไป
แบบเดาคําตอบ หลังจากเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว นักเรียนจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่ง
ในขณะนั้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จึงสามารถทําคะแนนสอบได้มากข้ึน ประกอบกับบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒนาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างมีระบบ ส่งผลให้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือทบทวน มีคุณภาพดีและ
ประสิทธิภาพสูง สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ นนตระอุดร [3] ที่ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เพ่ือการทบทวน เร่ืองการใช้งาน ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบ้ืองต้น วิชาไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้
งาน 1 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการทบทวนที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับการวิจัยของ บุญส่ง บุญสืบ [7] บทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เร่ือง วงจรระบบนิวเมติกส์เบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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