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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 และเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ จํานวน 500 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ ประกอบ เชิงยืนยัน
จํานวน 500 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 – 3 และนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามคุณลักษณะของครูภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ฉบับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบขั้นต้นด้วยวิธีหมุนแกน
องค์ประกอบแบบตั้งฉากมีค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ จํานวน 50 ข้อ อยู่ระหว่าง 4.811 - 13.016 และมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.9854 2) แบบสอบถามคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ฉบับวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันมีค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ จํานวน 32 ข้อ อยู่ระหว่าง 4.447 - 11.000 และมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.9798
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง สํา รวจของคุณ ลัก ษณะครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ได้จํา นวน 6 องค์ป ระกอบ คือ ด้า นภาวะผู้นํา พัฒ นาการศึ ก ษา
ด้า นความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี ด้า นบุค ลิก ภาพที่ดี ด้า นคุณ ธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ
ด้า นการจัด การเรีย นรู้ที่สร้างสรรค์ 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 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
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เศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0097 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 โดยค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.05 0.88 ซึ่งองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีน้ําหนักความสําคัญมากสุด
คําสําคัญ: คุณลักษณะ ครูภาษาไทย 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 เป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไม่ได้จํากัดอยู่เพียงรอบตัวเรา การศึกษาทั่วโลกต่างเปลี่ยนรูปแบบ การเรียน
การสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกว่า เป็นการจัดการศึกษา
ยุคฐานแห่งเทคโนโลยี คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) มีทักษะที่หลากหลาย 2) มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จํากัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทย
3) เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูต้องปรับแนวทางการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิด และทักษะด้านไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (อนงค์ สินธุศิริ 2556 : ออนไลน์) ทั้งนี้
ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนเพียงแห่งเดียว แต่เรียนรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จากอินเทอร์เน็ต
บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องช่วยแก้ไข ชี้แนะความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากสื่อ รู้จักคิดวิเคราะห์
กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ (วิจารณ์ พานิช 2555 : ออนไลน์)
วิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่ อ ให้ เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให้มีความเป็ นไทย เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 37) ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต้องได้รับการอบรม
ดี มีศิลปะ และมีกลวิธีแยบยลในการสอน คุณลักษณะของครูภาษาไทยควรมีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น ในปัจจุบันพบว่า มีปัญหาการเรียน
การสอนอย่างยิ่ ง ดั งที่ ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวไว้ว่า “ตนได้ มอบหมายให้สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาไปทําการสํารวจการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่ว
ประเทศ จํานวนประมาณ 6 แสนคน พบว่า มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้เลย จํานวน 35,000 คน และอีกประมาณ 2 แสนคน มีปัญหาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง”
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 2557 : ออนไลน์) ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทําการสแกนทักษะการอ่านของนักเรียนมีนักเรียนที่อยู่ในข่ายต้องปรับปรุง
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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) นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้
ประกาศผลสอบ O- NET วิชาภาษาไทยมีคะแนนต่ํากว่าครึ่ง กล่าวคือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีผู้เข้า
สอบจํานวน 734,820 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.02 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เข้าสอบจํานวน
680,652 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.25 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2557 : ออนไลน์) ส่วนปีการศึกษา 2557 นั้น O- NET วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
ลดลงจากปี ก ารศึ ก ษา 2556 คื อ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 44.88 จากผู้ เ ข้ า สอบ 731,113 คน สํ า หรั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยมีคะแนนลดลงจากปีการศึกษา 2556 คือ มีคะแนนเฉลี่ย 35.20 จากผู้
เข้าสอบ 667,912 คน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน 2558) จากปัญหา
ดังกล่าวนี้ ครูภาษาไทยควรตระหนักและให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาครูภาษาไทย
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
การจัดการเรียนรู้ ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทพฤติกรรมการปฏิบัติตนให้รองรับการเข้าถึงการจัด
การศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี โดยการสะท้อนคุณลักษณะของครูออกมา ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
แสดงพฤติกรรม นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังมีปัญหาด้านการเรียนการสอนที่ต้อง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งครูภาษาไทยมีความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยไม่ให้เกิดความวิบัติ
ดังนั้นคุณลักษณะของครูภาษาไทยจึงต้องมีคุณลักษณะเฉพาะด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทําการวิจัยโดย
ศึกษาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการวิจัย
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจั ยนําข้อมู ล ที่เก็ บรวบรวมได้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ หาค่า IOC ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมั่น โดย
แบบสอบถามคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ มีจํานวน 2 ฉบับ คือ 1) ฉบับที่ใช้สําหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจมีจํานวน 50 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 0.9854 2) ฉบับที่ใช้
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีจํานวน 32 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 0.9798
2. วิเคราะห์หาค่าสถิ ติพื้นฐาน ได้แ ก่ ค่ ามัธยฐาน ค่ าพิสัยระหว่ างควอไตล์ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง
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3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งประชากรในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน
2,556 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 - 3 ปีการศึกษา 2558 และนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ สาขา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชั้นปีที่ 3 - 4 ปีการศึกษา 2558 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 500 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน จํานวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูล 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้วยการ
นํ า ข้ อ มู ล มาสกั ด องค์ ป ระกอบขั้ น ต้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลั ก และหมุ น แกน
องค์ประกอบแบบตั้งฉากโดยใช้ Vairmax 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
เพื่อยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ซึ่ง
พบว่า ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.94 – 4.82 โดยในแต่ละตัวแปรมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก ตัว
แปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สื่อสาร
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา (x = 4.82) ส่วนการกระจายของข้อมูล พบว่า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.615 – 0.829 โดยในแต่ละตัวแปรมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก ตัวแปรที่มีการ
กระจายข้อมูลสูงสุด คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สื่อสาร
ได้อย่างน้อย 1 ภาษา (S.D. = 0.829) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่างร้อยละ 13.636 –
20.380 ตัวแปรที่มีการกระจายข้อมูลสูงสุด คือ มีการวิจัยโดยนําผลการประเมินรายวิชาภาษาไทยมา
ทํ าวิ จั ยพั ฒนาผู้ เรี ยนในศตวรรษที่ 21 (C.V. = 20.380) สํ าหรั บการแจกแจงข้ อมู ล พบว่ า จากการ
พิจารณาลัก ษณะการแจกแจงข้ อมูล ในแต่ล ะตั ว แปรจากความเบ้ (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 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ
คุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรพบว่ า
ค่ า KMO มี ค่ า 0.968 ซึ่ งมากกว่ า 0.50 แสดงว่ า ข้ อมู ลที่ นํ ามาวิ เคราะห์ มี ความเหมาะสมสํ าหรั บ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนการทดสอบด้วย Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมติฐานว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้เป็นเมทริกซ์เอกภาพ (Identity matrix) หรือไม่ พบว่า ค่า Chi-Square
=
19563.646 และมีค่านัยสําคัญทางสถิติ (Sig) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 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 น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.631 - 0.707 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
ภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา 2) องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปร 6 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.545 - 0.785 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) องค์ประกอบที่ 3
มีตัวแปร 5 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.641 - 0.729 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
บุ ค ลิกภาพที่ ดี 4) องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปร 4 ตั วแปร น้ํ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.721
- 0.775 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 5) องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปร
9 ตั วแปร น้ํ าหนักองค์ ประกอบอยู่ร ะหว่ าง 0.431 - 0.698 และเรียกชื่ อองค์ประกอบนี้ว่า การ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 6) องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปร 4 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.419 - 0.639 และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ทักษะความรู้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่
21 ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยนําเสนอเพื่อตรวจสอบว่าทั้ง 6 องค์ประกอบเป็น
องค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นั้น พบว่า ค่า
KMO มีค่าเท่ากับ 0.937 ซึ่งมากกว่า 0.50 แสดงว่า ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์มีความเหมาะสมสําหรับ
นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนการทดสอบด้วย Bartlett's Test of Sphericity ทดสอบสมมติฐาน
ว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นี้เป็นเมทริกซ์เอกภาพหรือไม่ พบว่า ค่า Chi-Square = 10154.932 และมีค่า
นัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ได้ไม่เป็นเมทริกซ์
เอกภาพ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 32 ตัวแปร สัมพันธ์กันและนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปร ดังนี้
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 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีค่า
ตั้งแต่ 0.67 – 0.81 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 4 ตัวแปร
เป็นองค์ประกอบของตัวแปรด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่
2 มีความมุ่งมั่นประสานงานกับมวลมิตรเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องสู่ชุมชน มีน้ําหนักสูงสุด
เท่ากับ 0.81 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 44 - 66 (R มีค่า 0.44 ถึง 0.66)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

7

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 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร
มีค่าตั้งแต่ 0.60 – 0.85 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง
6 ตัวแปร เป็นองค์ประกอบของตัวแปรด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ตัวแปรที่ 2 มีความสามารถในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทสี่ อดคล้องกับครูภาษาไทยในศตวรรษ
ที่ 21 มีน้ําหนักสูงสุดเท่ากับ 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 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือใน
รูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.00096 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.00096 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร มีค่าตั้งแต่ 0.61 – 0.89
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 5 ตัวแปร เป็นองค์ประกอบ
ของตัวแปรด้านบุคลิกภาพที่ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 3 ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน มี
น้ําหนักสูงสุดเท่ากับ 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 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ า กั บ 0.000 ค่ า Standardized RMR เท่ า กั บ 0.0025 และค่ า ดั ช นี วั ด
ระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีค่าตั้งแต่ 0.59
– 0.89 และมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ทุ กตั ว แสดงว่ า ตั วแปรสั งเกตได้ ทั้ ง 4 ตั วแปร เป็ น
องค์ประกอบของตัวแปรด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าตัวแปรที่ 2
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีน้ําหนักสูงสุดเท่ากับ 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 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.00034
และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปร
มีค่าตั้งแต่ 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-สแควร์ ( ) 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
ตั้งแต่ 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

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองคุณลักษณะของครูภาษาไทย
ในศตวรรษที่ 21
R
ตัวแปร
น้ําหนักองค์ประกอบ
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 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
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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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร

น้ําหนักองค์ประกอบ
0.12
0.81

R

TEACH 28
0.09
องค์ประกอบที่ 6 ด้านทักษะความรู้ในการพัฒนาตน
0.67
พัฒนางาน
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
สร้างขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 257.24 ค่า p
เท่ากับ 0.99711 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 0.796 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนี
วัดระดั บความกลมกลื น (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่ าดัชนีวัดระดั บความกลมกลืนที่ ปรับค่าแล้ว (AGFI)
เท่ากับ 0.95 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ
0.0097 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000
ค่า Standardized RMR เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ
1.00 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนักองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปรสังเกตได้ แสดงให้เห็นว่า
มีค่าเป็นบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีมีน้ําหนักความสําคัญมากสุด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา
ส่วนองค์ประกอบด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพมีน้ําหนักความสําคัญต่อคุณลักษณะของครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายองค์ประกอบย่อยได้ ดังนี้
1. ด้ า นภาวะผู้ นําพัฒ นาการศึ กษา ประกอบกอบด้ ว ยตั ว แปรสั ง เกตได้ จํา นวน 4
ตั วแปรโดยตัวแปรที่สําคัญทีส่ ุด คือ มีการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (LEADER 1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.47
2. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน
6 ตัว แปร โดยตัว แปรที ่สํ า คัญ ที ่ส ุด คือ มีค วามสามารถในการใช้ห นัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ท่ี
สอดคล้องกับครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 (TALENT 6) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.71
3. ด้า นบุค ลิก ภาพที่ ดี ประกอบกอบด้ ว ยตั ว แปรสั ง เกตได้จํา นวน 5 ตั ว แปร โดย
ตัวแปรที่สําคัญที่สุด คือ ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน (PERSON 13) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.66
4. ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 4 ตัว
แปร โดยตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ประพฤติ ต น ตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู (ETHICS 17) และมี
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การดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง มี คุ ณ ธรรม เมตตาอารี กตั ญ ญู ก ตเวที (ETHICS 19) มี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ 0.80
5. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จํานวน 9 ตัวแปร
โดยตัวแปรที่สําคัญที่สุด มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยอย่างหลากหลายโดยถ่ายทอดเนื้อหา
อย่างมีนวัตกรรมให้นักเรียนเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ได้คงทน (TEACH 24) และมีการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาไทยเป็นแบบบูรณาการที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงวิพากษ์แก้ไขปัญหาได้สําเร็จ (TEACH 25) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.70
6. ด้ านทั กษะความรู้ ในการพั ฒนาตน พั ฒนางาน ประกอบกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
จํานวน 4 ตัวแปร โดยตัวแปรที่สําคัญที่สุด คือ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ
จากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมาพัฒนาตน พัฒนางาน (KNOW 30) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.58
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของครู ภ าษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ มีจํานวน 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
0.419 - 0.785 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 ด้านภาวะผู้นําพัฒนาการศึกษา จํานวน 4 ตัวแปร
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จํานวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 ด้าน
บุคลิกภาพที่ดี จํานวน 5 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 4 ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน 4
ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ จํานวน 9 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6
ด้ า นทั ก ษะความรู้ ใ นการพั ฒ นาตน พั ฒ นางาน จํ า นวน 4 ตั ว แปร โดยทั้ ง 6 องค์ ป ระกอบ มี
ความสําคัญต่อคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญวิชญ์
สมพงษ์ ธ รรม และคนอื่ น ๆ (2553) ได้ ศึ ก ษาแนวโน้ ม คุ ณ ลั ก ษณะของครู ไ ทยในทศวรรษหน้ า
(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 ความสามารถพื้นฐานทาง
จริยธรรม ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต ความสามารถในการคิด ความสามารถในการนําตนเอง
และสมรรถนะที่จําเป็นในการประกอบวิชาชีพครู สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ สืบจิต (2556 ) ได้ทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 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 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต
(2558) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
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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
กลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พิ จ ารณาจากค่ า ไค-สแควร์ ( ) เท่ า กั บ 257.24 ค่ า p เท่ า กั บ
0.99711 ค่า Chi-Square /df เท่ากับ 0.796 ซึ่งไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.95
ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปของคะแนนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.0097 ค่าราก
ของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ค่า Standardized
RMR เท่ากับ 0.026 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ(CFI) เท่ากับ 1 ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของครู ภ าษาไทยต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะด้ ว ย เนื่ องจากครู ภาษาไทย มี
ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้รักษาภาษาไทยไม่ให้เกิดความวิบัติตามกระแสการเปลี่ยนแปลงตาม
พลวัต ซึ่งสอดคล้องกับชนัดดา ภูหงส์ทอง (2555) ได้ทําการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 เจตคติต่อวิชาชีพครู และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 โดยใช้การ
ฝึกอบรมเรื่องการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กับการสอนแบบบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า 1) การสอน
แบบบรรยายส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 เจตคติต่อวิ ชาชี พครู และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนักองค์ประกอบคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
ทั้ง 6 องค์ประกอบ 32 ตัวแปรสังเกตได้ แสดงให้เห็นว่า มีค่าเป็นบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีน้ําหนักความสําคัญมากสุดมีค่าน้ําหนัก
องค์ ป ระกอบ 0.88 รองลงมา คื อ องค์ ป ระกอบด้ า นภาวะผู้ นํ า พั ฒ นาการศึ ก ษามี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ ป ระกอบ 0.87 ส่ ว นองค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พมีน้ําหนั กความสําคั ญต่อ
คุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 น้อยที่สุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นเรื่องพื้นฐานจิตสํานึกของความเป็นครูที่ต้องปฏิบัติ
อยู่แล้ว ส่วนองค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบด้านภาวะผู้นําพัฒนา
การศึกษา มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21 เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น ครูจึงต้องเรียนรู้และมีความพร้อมที่จะ
นํ า ไปใช้ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ ซึ่ งสอดคล้องกับวิ จารณ์ พานิ ช (2555) ที่ กล่ าวไว้ ว่ า นั ก เรี ย นใช้
เทคโนโลยีตามเพื่อน ๆ และตามกระแสในสังคมมากกว่าได้รับจากครู เพราะครูไม่สามารถนําเทคโนโลยี
เข้าสู่ห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเครือข่ายสังคมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ให้ทั้งคุณ
สะดวกสบาย ประหยัด และให้โทษ เกิดการหลอกลวง สร้างความรําคาญ เกิดความวิบัติในการใช้
ภาษา และสอดคล้องกับอนงค์ สินธุศิริ (2556 : ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่โลก
ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไม่ได้จํากัดอยู่เพียง
รอบตัวเราอีกต่อไป การศึกษาทั่วโลกต่างเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็น
การเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกว่า เป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป คือ 1) ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับครู หรือ
การผลิตครูอาจนําผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนาครูภาษาไทย 2) ควรนําแบบวัดคุณลักษณะของครู
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปสร้างเป็นแบบประเมินพฤติกรรมครูภาษาไทยในด้านต่าง ๆ
เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของครูภาษาไทย นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป คือ 1) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ 2) ควรมี
การศึกษาคุณลักษณะของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง
บรรณานุกรม
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การพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
The Development of Augmented Reality Book on Himmapan Animals
กรันฑ์ ฤทธิรงค์1, ภคิน ชูนิจธนกุล1 สรชัย ชวรางกูร2 และชัชฎา ชวรางกูร2
Kran Ridthirong1, Pakin Shunijtanakun1 Sorrachai Shawarangkoon2 and Chatchada Chawarangkoon2
1

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือวัตถุเสมือนจริงสาม
มิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก
การใช้หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของหนังสือ
วัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ
เรื่องสัตว์หิมพานต์ แบบประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) มีประสิทธิภาพของหนังสือวัตถุเสมือนจริง เรื่องสัตว์หิมพานต์ อยู่ใน
ระดับดี 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ทดลองใช้สื่อที่ระดับดีมาก
คําสําคัญ: หนังสือ, วัตถุเสมือนจริง, 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
และอาศัยความจําอันดีเยี่ยม โดยเฉพาะการเรียนการสอนในวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทกลอน บทกวี
และวรรณคดีจะมีการใช้ถ้อยคําประพันธ์เป็นที่เข้าใจยากและต้องใช้จินตนาการในการถอดความหมาย
ซึ่ง ทําให้ผู้เรียนนึกภาพตามวรรณกรรมนั้นไม่ออก โดยเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดจากจินตนาการของผู้แต่งและ
จิตกรพยายามถอดความเป็นภาพอธิบายเรื่องราวเป็นคือเรื่อง สัตว์หิมพานต์ ซึ่งจะปรากฎอยู่ใน
วรรณคดีไทยสําคัญต่างๆ มากมาย สัตว์ที่เกิดในป่าหิมพานต์มีลักษณะของสัตว์หลายชนิดรวมอยู่ในตัว
เดียวตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ ไม่สามารถพบเห็นได้ในโลกของความจริง ดังที่ วัลย์ลดา อินทร์ใจ
เอื้อ (2549) ได้กล่าวว่า สัตว์หิมพานต์เรียกได้ว่าเป็นจิตรกรรมไทยในลักษณะแฟนตาซี เนื่องจากเป็น
เรื่องราวที่เกินจริงเป็นสัตว์ที่มีความประหลาด ตัวอย่างเช่น เหรา อธิบายในบทประพันธ์ว่าเป็นการ
ผสมร่างของนาคและจระเข้ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาเรื่องสัตว์หิมพานต์ ผู้เรียนอาจจะเข้าใจได้ยากว่า
ลักษณะจะเป็นอย่างไร ซึ่งหนังสือแบบเรียนและภาพจิตกรรมจะมีการนําเสนอลักษณะของสัตว์หิม
พานต์ได้เพียงด้านเดียว แสดงการมองเห็นแบบ 2 มิติเท่านั้น ซึ่งหากทําให้การนําเสนอเรื่องสัตว์หิม
พานต์ มีความน่าสนใจควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นําเสนอให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีในการนําเสนอภาพมีความก้าวหน้าอย่างมาก เทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนํา
เสนอภาพสามมิติผสานกับโลกแห่งความเป็นจริง คือการนําเสนอเทคโนโลยีสื่อพื้นฐานกับโลกเสมือน
จริง คือหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ (Augmented Reality: AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลก
ในความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่ า งๆ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็น การสร้า งข้ อ มูล อี กข้ อมู ล หนึ่ ง ที่เ ป็ น ส่ ว นประกอบบนโลกเสมือ นจริง (Virtual
world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ ข้อความ และตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลก
ที่เสมือนจริงที่ปรากฏบนกล้อง จัดว่าเป็นสื่อการนําเสนอรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและสะดวกต่อการใช้
งานอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง (2554) ที่กล่าวว่า Augmented Reality เป็น
เทคนิครูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ โดยหลักการของเทคนิค
คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ผ่าน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น กล้องวีดีโอ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริง เรื่อง สัตว์หิมพานต์ ในรูปแบบของ
หนังสือภาพ ที่มีการผนวกเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง มีมาสามารถนําเสนอภาพเป็นลักษณะเป็น 3 มิติ
จะช่ว ยให้ เห็ นภาพได้ ทุ กมุม มอง และยังสามารถมองเห็นสี รายละเอียดลวดลายต่ างๆ ของสั ตว์
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หิมพานต์ได้อย่างชัดเจนและมีความถูกต้องตามตํารา ทั้งยังสามารถเพิ่มขีดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนจดจํา
ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
2. เพื่ อศึก ษาเปรี ย บเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่ อ นเรีย นและหลั ง เรีย นจากการใช้
หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จํานวน 40 คน
โดยการเลือกแบบเจาะจงแบบรายกลุ่มเรียน จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จํานวน 1 กลุ่มเรียน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 กลุ่มเรียน
2. การพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
2.1 หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่องสัตว์หิมพานต์
2.1.1 ขั้ น ศึ ก ษา โดยผู้ วิ จั ย การศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ต ว์ หิ ม พานต์ แ ต่ ล ะประเภท
รวบรวมข้อมูลของสัตว์แต่ละประเภทเป็น 14 ประเภท และคัดเลือกสัตว์แต่ละประเภทที่เหมาะสมที่
จะนํามาจัดทําเป็นหนังสือและแบบจําลอง 3 มิติ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง และ
เทคโนโลยีสามมิติ
2.1.2 ขั้นเตรียมการผลิต ได้แก่ การออกแบบรูปแบบหนังสือ, การออกแบบมาร์คเกอร์
(Marker), การออกแบบแบบแปลนตัวละครสัตว์หิมพานต์ (Modelsheet)
2.1.3 ขั้ น ผลิ ต ได้ แ ก่ กระบวนการสร้างสื่อในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทั้งการสร้ า ง
หนังสือและมาร์ คเกอร์ (Marker), การสร้างโมเดลสัตว์หิมพานต์ในลักษณะ 3 มิติ และการสร้าง
โปรแกรมแสดงภาพวัตถุเสมือนจริง
2.1.4 ขั้ น ประเมิ น ผลสื่ อ ได้ แ ก่ การประเมิ น ข้ อ ผิ ด พลาดของโปรแกรมด้ ว ยตนเอง
ตรวจสอบเนื้อหา โดยผู้มีความรู้ด้านภาษาและสัตว์หิมพานต์ และหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านแบบประเมินสื่อ
2.2 แบบประเมินสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
2.2.1 ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การการประเมิ น หาประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ และ
ออกแบบรูปแบบการประเมินพฤติกรรมเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ และส่วนของข้อเสนอแนะ
2.2.2 เขียนรายการประเมินพฤติกรรม ให้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประเมินสื่อในด้าน
เนื้อหาและเทคนิค พร้อมทั้งเขียนคําชี้แจงและข้อมูลเบื้องต้น รวบรวมทั้งหมดเป็นแบบประเมินสื่อ
2.2.3 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมปรับปรุงแก้ไขรายการประเมินตามคําแนะนํา
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2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.1 ศึกษาการสร้ า งแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยน พร้อมทั้งวิ เ คราะห์
เนื้อหาและวัตถุประสงค์
2.3.2 สร้างข้อสอบ ตามจุดประสงค์การเรียน จํานวน 40 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว
2.3.3 นําแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่านตรวจสอบ ความ
ถูกต้องด้านภาษา และประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยข้อสอบทุกข้อมีค่าความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สูงกว่า 0.5 ทุกข้อ
2.3.4 นํ า ข้ อ สอบไปทดลองกั บ นั ก ศึ ก ษาในจํ า นวน 30 คน และนํ า คะแนนที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) โดยข้อสอบทุกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง
0.2-0.8 และค่าอํานาจจําแนกมากกว่า 0.2
2.3.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร
KR-20 ของ Kuder Richardson ซึ่งแบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ
2.4.1 ศึกษาเกี่ยวกับการการประเมินความพึงพอใจ และออกแบบรูปแบบการประเมิน
พฤติกรรมเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ และส่วนของข้อเสนอแนะ
2.4.2 เขียนรายการประเมินพฤติกรรม ให้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
สื่อ พร้อมทั้งเขียนคําชี้แจงและข้อมูลเบื้องต้น รวบรวมทั้งหมดเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
2.4.3 ประเมินความสอดคล้องกับการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
โดยทุกรายการประเมินมีค่าสูงกว่า 0.5 พร้อมปรับปรุงแก้ไขรายการประเมินตามคําแนะนํา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบแผนการทดลอง การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) แบบ 1 กลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One groups Pretest-Posttest Design)
มีแบบแผนการทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
ทดสอบก่อนเรียน
E
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

ประเมินความพึงพอใจ
G

3.2 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
3.2.1 ชี้แจง นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ให้ทราบถึงการเรียนด้วยหนังสือวัตถุเสมือนจริง
สามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ พร้อมจัดเตรียมสมาร์ทโฟน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา
3.2.2 ให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
3.2.3 ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
ผ่านสมาร์ทโฟน
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3.2.4 ให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
3.2.5 ให้กลุ่มตัวอย่าง ทําแบบประเมินความพึงพอใจ
3.2.6 ผู้วิจัยนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ผล พร้อมสรุปและอภิปรายผล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย ผู้วจิ ัยได้ใช้ค่าสถิติดังนี้
4.1 การหาประสิทธิภาพของสื่อ และความพึงพอใจ ใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติค่าทีแบบ 2 กลุ่มไม่
อิสระต่อกัน (Dependence T-test)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
1.1 ผลการพัฒนาหนังสือได้รูปแบบของหนังสือที่ส ามารถใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ
สมาร์ทโฟน ในการทําให้เห็นภาพ 3 มิติ โดยการส่องไปที่ มาร์คเกอร์ ซึ่งตัวอย่างผลการพัฒนาหนังสือ
และโมเดล 3 มิติ แสดงดังภาพ

ภาพที่ 1 การพัฒนาหนังสือและโมเดล 3 มิติ
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1.2 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยการใช้แบบประเมินสื่อ ที่มีการแบ่งการประเมินออกเป็นด้านภาพมาร์ค
เกอร์, ด้านโมเดล 3 มิติ, ด้านการนําเสนอโปรแกรม AR, ด้านเสียงดนตรีประกอบแอปพลิเคชั่นและ
ด้านเทคนิคการออกแบบหนังสือ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ
รายละเอียดการประเมิน
1. ด้านภาพมาร์คเกอร์
2. ด้านโมเดล 3 มิติ
3. ด้านการนําเสนอโปรแกรม AR
4. ด้านเสียงดนตรีประกอบแอปพลิเคชั่น
5. ด้านเทคนิคการออกแบบหนังสือ
เฉลี่ยรวมทัง้ ฉบับ

ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน การแปลความ
มาตรฐาน
3.89
0.78
ดี
4.50
0.52
ดี
4.42
0.67
ดี
3.83
0.75
ดี
4.25
0.62
ดี
4.17
0.66
ดี

จากตารางที่ 2 จากการหาประสิทธิภาพของหนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิม
พานต์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 4.17 แปลความการประเมินประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดี
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้หนังสือ
วัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์
โดยนําค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วย
หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติค่าทีแบบสอง
กลุ่มไม่อิสระต่อกัน แสดงผลได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยสถิติค่าทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน
การทดสอบ
จํานวน
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
กลุ่มตัวอย่าง
มาตรฐาน
ก่อนเรียน
40
30
13.85
3.91
หลังเรียน
40
30
21.92
4.05
* มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05

ค่าที
-8.877*

จากตารางที่ 3 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
หนังสือวัตถุเสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์โดยใช้สถิติค่าที มีค่าที เท่ากับ -8.877 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบ่งการประเมิน
ออกแบบ 3 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจตัวละคร 3 มิติ ความพึงพอใจเสียงประกอบแอปพลิเคชันและ
ความพึงพอใจเล่มหนังสือ ผลลการประเมินแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพ
รายละเอียดการประเมิน
1. ความพึงพอใจตัวละคร 3 มิติ
2. ความพึงพอใจเสียงประกอบแอปพลิเคชั่น
3. ความพึงพอใจเล่มหนังสือ
เฉลี่ยรวมทัง้ ฉบับ

ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน การแปลความ
มาตรฐาน
4.63
0.56
ดีมาก
4.46
0.67
ดี
4.55
0.65
ดีมาก
4.54
0.62
ดีมาก

จากตารางที่ 4 พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 4.54
แปลความการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ผลจากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จากการประเมินรวมทั้ง
ฉบับได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับดี
1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือวัตถุ
เสมือนจริงสามมิติ เรื่อง สัตว์หิมพานต์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ผลจากการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่าง จากการประเมินรวมทั้ง
ฉบับได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับดีมาก
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่าการใช้สื่อหนังสือเสมือนจริงสามมิติ เรื่องสัตว์หิมพานต์ สามารถ
นําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนและศึกษาเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมด้ า นการพั ฒ นาโมเดล 3 มิ ติ และโปรแกรมทางด้ า นเทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง รวมไปถึ ง
โปรแกรมประเภทกราฟิ กต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องจากหนังสือและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี
เพื่อที่จะนําเสนอเนื้อหาที่ไม่สามารถพบเห็นในชีวิตจริง ในเรื่อง สัตว์หิมพานต์ สามารถนําไปสู่การ
สร้างกระบวนการเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้สนใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปัญจรัตน์
ทับเปีย (2555) ที่กล่าวว่าการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาบทเรียน ที่มีลักษณะยากต่อการทําความเข้าที่ไม่สามารถเห็นของจริงได้ และการถ่ายทอดภาพ
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เป็นรูปแบบ 3 มิติผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้น ทําให้สื่อมีความน่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในสื่อที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง (2554) ที่กล่าวว่า ในการนําเทคโนโลยี
เสมือนจริงไปใช้งาน ทําให้ผู้นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธี
ที่แปลกใหม่ ผู้เรียนจึงมีความสนใจเป็นพิเศษ
กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาหนังสือวัตถุเสมือนจริง เรื่อง สัตว์หิมพานต์ The Development of Augmented
Reality Books the Himmapan Creatures. เพื่อสร้างสื่อ 3 มิติ ภาพเสมือนจริงให้ผู้เรียน ใช้เป็น
หนังสือ เพิ่มเติมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดจินตภาพเกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ ให้ได้ใกล้เคียง
ของจริงมากที่สุด เกิดการรับรู้ด้านการเรียนรู้ที่ดีที่สุด อนึ่ง ผู้พัฒนาได้รับความร่วมมือและความ
อนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน
คณะผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา และอาจารย์นัทรี เพชรบุรี
ผู้ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ จนคณะผู้จัดทําเข้าใจอย่างถ่องแท้ นายอธิษฐ์
คู่เจริญถาวร ผู้ให้คําแนะนําด้านเทคนิคของ AR นายนิติคุณ ยุกตะนันท์, นายพลายเพ็ชร วิทยาพู
และนายนิตพล บุระคํา ผู้ให้คําปรึกษาและแนะนําเทคนิคในการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ รวมทั้งการใส่
ภาพพื้ นผิ วและรายละเอียดต่างๆ จนทําให้หนังสือวัตถุ เ สมื อนจริง เรื่อง สั ตว์หิ มพานต์ นี้สํ าเร็จ
สมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา ก่อนเรียนและ
หลั งเรีย นของนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ ใช้ชุ ด สื่ อ ประสม กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อําเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน
28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดสื่อประสม ประกอบด้วย
เพาเวอร์พอยท์ บั ตรภาพ บั ตรคํา และแบบฝึก 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 15 แผน และ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ําของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ 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
ชาติ ไทย เพราะภาษาไทยเป็ น สมบั ติ ท างวัฒ นธรรมอั น ก่อให้ เกิ ดความเป็ น เอกภาพ เสริม สร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยและใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่
ควรค่ า แก่ ก ารเรี ย นรู้ อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานให้ ค งอยู่ คู่ ช าติ ไทยตลอดไป (กรมวิ ช าการ, 2551)
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญของภาษาไทยจึงได้กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้เรียนภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้ทั้ ง 5 สาระ คือ สาระการอ่าน สาระการเขียน สาระการฟั ง การดู การพูด สาระ
หลักการใช้ภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม
การเรียนการสอนภาษาไทยมุ่งให้นักเรียนมีพัฒนาการทางภาษาในทุก ๆ ด้าน แต่ปัจจุบัน
พบว่ าเด็ กไทยกํ าลั งประสบปั ญ หาด้ านการอ่ าน คื อ อ่ านไม่ ได้ อ่ านไม่ ค ล่ อง และอ่ านไม่ ถู กต้ อง
ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป เพราะนับวันปัญหาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่น่า
วิตกกับอนาคตการเรียนรู้ของเด็ก เพราะเราทุกคนต้องอาศัยการอ่านเพื่อสื่อสารและทําความเข้าใจกับ
บุ คคลอื่ น ๆ ในสังคม ถ้าเราอ่านไม่ ได้ ห รืออ่านไม่ถู กต้องย่อมจะทํ าให้ การสื่ อสารนั้ น ผิดพลาดได้
ปัญ หาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําไม่ชัดก็เป็นอีกหนึ่งปัญ หาที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
ทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากตัวเด็กเองหรือตัวครูผู้สอนที่ไม่ระมัดระวัง
ในการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําให้ชัดเจน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ ย่อมจะทําให้ติด
ตัวเด็กไปตลอดจนเกิดเป็นความเคยชิน และอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านคุณภาพการศึกษาของไทย
ทั้ งในระดับเขตพื้ นที่ การศึกษาและระดั บชาติได้ เพราะจากผลการประเมินคุณ ภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับชาติ ปีการศึกษา 2555-2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกี่ยวกับความสามารถ
ด้ านภาษา พบว่ามี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 42.94 และ 51.22 ตามลํ าดั บ โดยผลจากการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 25552556 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 41.11 และ 48.89 ตามลําดับ ซึ่งคะแนน
ดั ง กล่ า วต่ํ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน (สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1)
โดยสมรรถภาพที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการอ่าน คือ การออกเสียงพยัญชนะ สระ และคําควบกล้ําไม่ชัด
และการใช้คําไม่ถูกความหมาย
การสอนการอ่านคําควบกล้ําให้ประสบผลสําเร็จ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและ
เร้าความสนใจของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีโอกาสฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ทางภาษาให้มาก
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จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคําควบกล้ําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่
มีความโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ต้องรู้จักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและรู้ความหมายของคํา ผู้วิจัยพบว่า
ชุดสื่อประสมเหมาะที่จะเป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านคําควบกล้ํา เพราะสื่อ
ประสมเป็นการนําเอาสื่อประเภทต่าง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการ
เรียนของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย ดังที่ จําเนียร มัชฌิมา (2553)
ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการพัฒ นาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ชุดสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดสื่อประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.28/85.38 และ
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมมีทักษะการอ่านและทักษะการเขียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวันชัย ปัญญาวิชา (2550) ซึ่งได้ทํา
การวิจัยเรื่องการสร้างสื่อประสมสําหรับเสริมความสามารถด้านการอ่านคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อประสมสําหรับเสริมความสามารถด้านการอ่านคําควบกล้ํา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการอ่านคําควบกล้ําได้ดี
ขึ้น 2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ําหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
จากแนวคิดดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง
คําควบกล้ํา ให้สามารถอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งเป็นสื่อที่จะช่วยครูใน
การสอนภาษาไทย และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีใ่ ช้ชุดสื่อประสม
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในกลุ่มเครือข่ายที่ 3 อําเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 8 โรงเรียน ซึ่งมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 459 คน
1.2. กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรีย นชุ ม ชนวัด เสด็ จ
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
จํานวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย
2.1 ชุดสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วย เพาเวอร์พอยท์ บัตรภาพ บัตรคํา และแบบฝึก
จํานวน 15 ชุด ชุดละ 10 คํา
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดสื่อประสม จํานวน 15 แผน
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา จํานวน 60 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ
ดังนี้
1) แบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา จํานวน 30 ข้อ
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้
3.1 การสร้างชุดสื่อประสม ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของชุดสื่อประสม
ดังนี้
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษาตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาเอกสาร ตําราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดสื่อประสม
3) กําหนดเนื้อหาในการสร้างชุดสื่อประสม โดยมีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแต่ละแผน
4) ดําเนินการสร้างชุดสื่อประสม จากนั้นนําชุดสื่อประสมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความยากง่าย ความถูกต้อง
ของรูปแบบของชุดสื่อประสม
5) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดสื่อประสมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ดังนี้ 1) เพาเวอร์พอยท์ ในส่วนของการนําเสนอไม่ควรให้มีการเคลื่อนไหว
ที่มากเกินไป ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่และควรเลือกใช้สีที่ทําให้นักเรียนอ่านง่าย 2) บัตรภาพ
ควรจะมีการเลือกใช้ภาพที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3) บัตรคํา ควรทําให้มีขนาด
ใหญ่ ซึ่งจะช่วยทําให้นักเรียนสามรถมองเห็นได้ชัดเจนและทั่วถึงทั้งชั้นเรียน และ 4) แบบฝึกควรมีความ
หลากหลายเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียนในการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา
6) จัดทําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา เพื่อนําไปทดลองใช้ในการวิจัยต่อไป
3.2 การสร้างแผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดสื่อประสม โดยผู้วิจัยดําเนินการสร้าง
และหาคุณภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้
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1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษาตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจแนวคิด หลักการและเนื้อหา ซึ่งจะทํา
ให้ทราบแนวทางในการจัดสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2) ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม
เพื่อให้ทราบแนวทางของหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดสื่อประสม
3) วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาและเนื้อหา สาระที่ 1 การอ่าน โดยการทําความเข้าใจ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเป็นกรอบในการ
ทําแผนการจัดการเรียนรู้
4) ศึกษารูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดยศึกษารายละเอียดเลือกรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
5) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 15 แผน ซึ่งแต่ละแผนใช้เวลาในการสอน
1 ชั่วโมง
6) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทําขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
แล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของกิจกรรม และรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ควรมีการเขียน
อธิบายการใช้ให้ละเอียด เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
8) นําแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่อง และดูความเหมาะสม
ในเรื่องภาษา เนื้อหา เวลา และกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาคุณภาพก่อนนําไปใช้จริง
ดังนี้
8.1) ทดลองแบบเดี่ยว (One by One Testing) โดยนํ าแผนการจั ดการเรียนรู้
และชุดสื่อประสมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 3 คน ที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง
และต่ํา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อประสม
ซึ่งผลปรากฏว่า เนื้อหาที่ ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนยังไม่ เหมาะสม นั กเรียนไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไม่ทันตามเวลาที่กําหนด ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบและสรุปผลเพื่อ
นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปทดลองกับกลุ่มทดลองแบบกลุ่มต่อไป
8.2) ทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้
และชุดสื่อประสมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 9 คน ที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และ
ต่ํา ระดับละ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อ
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ประสม ซึ่งผลปรากฏว่าเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมมากขึ้น นักเรียน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทันตามเวลาที่กําหนด แต่ในส่วนชุดสื่อประสมควรมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา
ให้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบและ
สรุปผลเพื่อนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปทดลองกับกลุ่มทดลองภาคสนาม
ต่อไป
8.3) ทดลองภาคสนาม (Field Tryout Testing) โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้
และชุดสื่อประสมไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 28 คน ที่มีระดับผลการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดสื่อประสม ซึ่งผลปรากฏ
ว่าเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ทันตาม
เวลาที่กําหนด ชุดสื่อประสมมีความหลากหลาย ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
มากขึ้น แต่ควรมีการสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความวุ่นวายและ
ความล้าช้าในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยทําการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบและสรุปผลเพื่อนําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
9) จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับจริง เพื่อนําไปใช้สอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป
3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดี และวิธีการคิดวิเคราะห์ข้อสอบจาก
หนังสือการวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2546,) และจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้นของ บุญ
ชม ศรีสะอาด (2545,)
2) ศึกษารายละเอียด เนื้อหาสาระ เรื่อง การอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3) กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยยึดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อกําหนด
ข้อสอบและกําหนดขั้นตอนในการวัดผล
5) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา จํานวน 60 ข้อ แบ่งออก
เป็น 2 ฉบั บ คื อ (1) แบบปรนั ย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
คําควบกล้ํา จํานวน 30 ข้อ นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วนําเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน (ซึ่งเป็นชุดเดียวกับข้อ 3.1 และ 3.2) เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับจุดประสงค์
6) นําแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุลักขณะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จากนั้นนํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน
โดยข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน เพื่อวิเคราะห์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

29

หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบ แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
7) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
(2539, น.198) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96
8) จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 28 คน ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
5.1 ผู้วิจัยทําการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยในครั้งนี้
5.2 ดํ าเนิ น การจั ดกิ จกรรมการสอนด้ วยชุ ดสื่ อ ประสม ตามแผนการจั ด การเรียนรู้
จํานวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาสอนทั้งหมด 17 ชั่วโมง (รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน) ในระหว่างที่ดําเนินการจัดกิจกรรมการสอนด้วยชุดสื่อประสม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้
นั กเรียนทํ าแบบทดสอบการอ่ านออกเสี ย งคํ าควบกล้ํ าระหว่างเรี ยน จํ านวน 4 ครั้ง ครั้ งละ 10
คะแนน
5.3 หลังจากสอนชั่วโมงที่ 16 แล้ว ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา จํานวน 60 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
6.1 วิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วคิดเป็นร้อยละ
ผลการวิจัย
ชุดสื่อประสมมีประสิทธิภาพ 81.42/80.12 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
ชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ําหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ชุดสื่อประสม
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ํา ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
X
คะแนนสอบ
n คะแนนเต็ม
S.D.
t
Sig.
คะแนนทดสอบก่อนเรียน 28
60
32.29 4.93
20.30
0.000
คะแนนทดสอบหลังเรียน 28
60
48.57 4.28
จากตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ําก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ชุดสื่อประสม พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ t-test คํานวณได้ 20.30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
( X = 32.29) และค่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ( X = 48.57) ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ําก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ชุดสื่อประสม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
ชุดสื่อประสมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ t-test คํานวณได้
20.30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( X =32.29) และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 48.57) ซึ่งค่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาชุดสื่อประสมโดยยึดหลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่
การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบพัฒนาและทดลองใช้ ประเมินค่า โดยเน้นความสําคัญในการออกแบบ
ชุดสื่อประสมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ผู้วิจัยสร้างสื่อประสมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การที่นักเรียนได้ฝึกหัดหรือกระทําซ้ํา ๆ บ่อย ๆ ย่อมจะทําให้เกิดความสมบูรณ์
ถูกต้อง และทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การกระทําใด ๆ ก็ตาม ที่ได้รับการเสริมแรง
จะทําให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งวิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะหากนักเรียนได้มีการฝึกหัดหรือทําซ้ําบ่อย ๆ
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและได้รับการเสริมแรงทางบวกจากครูผู้สอน ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้และมี
ความแม่นยําในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายแล้วจึงนําเสนอ
เนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามลําดับ มีการนําเสนอรูปแบบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบเนื้อหา
ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ชุดสื่อประสมยังผ่านการพิจารณาและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสื่อการสอนและเนื้อหา มีการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะทุกขั้นตอน การพัฒนาดําเนินไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ การออกแบบการเรียน
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสอน
โดยการใช้สื่อประสมหลาย ๆ อย่างมีส่วนช่วยส่งเสริมและกระตุ้น ให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจในเนื้อหา และช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน ดังคํากล่าวของ จริยา เหนียนเฉลย (2546)
ที่กล่าวไว้ว่า สื่อประสม เป็นการนําเอาสื่อการสอนหลายอย่างหรือมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป ที่มีคุณค่า
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ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มาใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน โดยสื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้
เพื่อเร้าความสนใจ แต่ในขณะที่สื่ออีกอย่างหนึ่งใช้เพื่อการอธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา เพื่อก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สื่อประสมจะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน
ได้ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจําเนียร มัชฌิมา
(2553) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้ชุดสื่อประสม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมมี
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้องกับ วันชัย ปัญญาวิชา (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประสมสําหรับเสริม
ความสามารถด้านการอ่านคําควบกล้ํา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
การอ่านคําควบกล้ําหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนใน
แต่ละวัย รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกับแรงจูงใจ เนื้อหามีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน
การเรียงลําดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก มีคําชี้แจงที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ รูปภาพประกอบสวยงาม มี
คุณภาพ เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและหาประสิทธิภาพ
จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนด้วยชุดสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์การอ่านคําควบกล้ําหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้
จากการนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 ก่ อนนํ าชุ ดสื่ อประสมการอ่ านคํ าควบกล้ํ า กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สํ าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ ควรมีการศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องมือให้เข้าใจเพื่อจะได้
ปฏิบัติตามได้ถูกต้องและควรมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง ซึ่งจะทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
1.2 ชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําควบกล้ําได้ถูกต้องและชัดเจน
ดังนั้นจึงควรนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ําไปใช้กับนักเรียนต่อไป
1.3 ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก
ในการทํากิจกรรมกลุ่ม เพราะสมาชิกบางกลุ่มไม่มคี วามสนิทสนมคุ้นเคยกัน จึงทําให้การทํางานเกิด
ความล้าช้า แต่ถ้าสมาชิกในกลุม่ ทุกคนมีความรักและสนิทสนมคุ้นเคยกันดี ก็จะส่งผลให้การทํากิจกรรมกลุม่
สําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนด
1.4 ควรนําชุดสื่อประสมการอ่านคําควบกล้ํา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่อยู่ในช่วงชั้นเดียวกันต่อไป
2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทําการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
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2.1 ชุดสื่อประสมในส่วนของเพาเวอร์พอยท์ ถ้าจะให้มีความน่าสนใจและกระตุ้นการ
เรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น ควรมีการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือใส่เสียงเพิ่มลงไป
2.2 ชุดสื่อประสมควรเพิ่มกิจกรรมเกม เพลง เพื่อให้มีความหลากหลาย สนุกสนานและน่าสนใจ
2.3 ชุ ด สื่ อ ประสมช่ วยทํ าให้ นั ก เรียนเกิ ด ความรู้ ความเข้ าใจ และอ่ านออกเสี ย ง
คําควบกล้ําได้ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนําชุดสื่อประสม
หรือผลิตชุดสื่อประสมไปใช้ประกอบการสอนเนื้อหาอื่น ๆ ในรายวิชาภาษาไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดี
จาก อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจน
ให้คําแนะนําด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ อาจารย์ ดร.สุ ภั ช ฌาน์ ศรีเอี่ ยม อาจารย์วชิระ
ดวงใจดี นายทรงพร บุญประสงค์ นางมิ่งขวัญ โพระดก และนางจริยาภรณ์ คุ้มพันธ์ ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีค่าให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ที่ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือและให้กําลังใจ จนทําให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
คุณประโยชน์และคุณค่าที่พึงเกิดจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้วยความสํานึกในพระคุณ
บรรณานุกรม
กรมวิชาการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: คุรุ
สภาลาดพร้าว.
จริยา เหนียนเฉลย. (2546). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
จําเนียร มัชฌิมา. (2553). ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โดยใช้ชุดสื่อประสม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาส์น.
วันชัย ปัญญาวิชา. (2550). การสร้างสื่อประสมสําหรับเสริมความสามารถด้านการอ่านคําควบ
กล้ําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
สมนึก ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. มหาสารคาม: ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. (2555-2556). ผลจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ภาวะผูน้ าํ ของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล

Leadership of Ecclesiastical Official toward Administrative Efficiency
Promotion Based on Buddhist Moral Good Governance
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท1 และ พิมลพรรณ เพชรสมบัต2ิ
Chutipak Aphinanto (Haemtong)1 and Pimolpun Phetsombat2
1

นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
E-mail: chutipak_1@hotmail.com
2
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี E-mail: pimolpun_p@rmutt.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล 2) เพื่อตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นําของพระ
สังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล และ 3) เพื่อทดลอง
ใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรร
มาภิบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารวัดในประเทศไทย จํานวน 350 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความ
ตรงของรูปแบบ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบภาวะผู้นําของพระ
สังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิ ทธิภาพการบริหารตามหลักพุ ทธจริยธรรมาภิบาล 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
คํ า สํ า คั ญ : รู ป แบบภาวะผู้ นํ า คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นตั ว ของผู้ นํ า ทัก ษะ ทัก ษะความเป็น ผู ้นํ า
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 เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการทํ างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็ นกระบวนการรักษา
สภาพและวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม การที่ ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ นํ า สู ง เชื่ อ ว่ า จะช่ ว ย ให้ ไ ด้ ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถและศักยภาพในการบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ การที่จะ
ทราบว่ า ผู้ นํ า คนใดมี ภ าวะผู้ นํ า ที่ เหมาะสมหรื อ ไม่ ส ามารถวั ด ได้ จ าก ประสิ ท ธิ ผ ลภาวะผู้ นํ า
(Leadership Effectiveness) ซึ่งเป็นการนําผลลัพธ์ที่คัดสรรมาใช้เป็นเกณฑ์ ในการวัดประสิทธิผล
ภาวะผู้ นํ า เช่ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบรรลุ เป้ า หมายกลุ่ ม การอยู่ ร อดของ องค์ ก าร ความ
เจริญ เติบโตขององค์การ ความสามารถในการเผชิญ วิกฤติ ความพึงพอใจของ ผู้ตาม การอุทิศตน
ความมีสภาพทางจิตวิทยาที่ดี และความมีเสถียรภาพของสถานภาพผู้นํา (Yukl, 1998)
จากการศึกษาเรื่องผู้นําในแนวเดิมนั้นมีพัฒนาการมา 3 ระยะ คือ ระยะของภาวะผู้นํา เชิง
คุณ ลั กษณะ ตามมาด้ วยภาวะผู้ นํ าเชิ งพฤติ กรรม และภาวะผู้นํ าตามสถานการณ์ ซึ่งการจํ าแนก
การศึกษาภาวะผู้นํามีประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนา และการวิเคราะห์ผู้นําทาง การศึกษาอย่าง ดี
ยิ่ง แต่แนวทางการศึกษาภาวะผู้นําทั้ง 3 รูปแบบนั้นต่างก็มีจุดอ่อนและข้อจํากัดบางประการโดย
เฉพาะในสังคมยุคใหม่ ได้แก่ 1) คุณสมบัติที่ดีไม่ได้ประกันความ สําเร็จเสมอไปหรือคุณสมบัติไม่ดีก็ไม่
แน่ว่าจะล้มเหลวดังที่เคยเชื่อกันว่าผู้นําควรมีบุคลิกดี รูปร่างใหญ่ เรียนเก่ง แต่เราจะพบว่าผู้นําหลาย
คนรู ป ร่ า งเล็ ก เสี ย งค่ อ ย และมี ห ลายคนที่ ส ติ ปั ญ ญาดี เรี ย นได้ ที่ ห นึ่ ง แต่ เป็ น ผู้ นํ า ไม่ ได้ ดั งนั้ น
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การศึ ก ษาแต่ เพี ยงคุ ณ ลั ก ษณะจึงยังไม่ เพี ย งพอ 2) การศึกษาในเชิ งพฤติกรรมให้ ค วามสําคั ญ กั บ
กระบวนการมากกว่าสาระของการบริหาร ผู้นําบางคนเข้ากับลูกน้องได้ดี แต่ไม่รู้ว่าจะพาองค์กรไป
ทางไหน ผู้นําบางคนทํางานหนัก เคี่ยวเข็ญเอากับลูกน้อง แต่สิ่งที่เคี่ยวเข็ญไม่สําคัญและไม่มีเป้าหมาย
ชั ด เจน ในบางครั้ ง จึ ง เหมาะกั บ เป้ า หมายที่ มี แ ต่ เดิ ม ซึ่ ง ไม่ ทั น กั บ โลกยุ ค ใหม่ 3) ผู้ นํ า บางคนมี
พฤติกรรมเฉพาะของตัวเองไม่ว่าจะบริหารงานใด องค์การใด ก็จะใช้พฤติกรรมแบบเดิม ไม่สามารถ
ใช้ได้กับองค์การที่หลากหลาย ทําให้มีข้อจํากัดในตัวของผู้นําเป็นอย่างมาก 4) ในองค์การที่ต่างกัน
นําไปสู่เงื่อนไขหรือสถานการณ์ ต่างกันผู้นําจะต้องบริหารในอีกลักษณะหนึ่ง แต่ผู้นําโดยทั่ วไปจะ
เปลี่ยนรูปแบบการบริหารได้ไม่หลายแบบนัก ทําให้ บริหารบางสถานการณ์ได้ แต่บางสถานการณ์
บริหารไม่ได้ หรือปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไม่ได้ และ 5) สถานการณ์ ที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันไม่
ตายตัวและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เราศึกษา และมีความหลากหลาย การเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์จึงทําได้ไม่มาก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2547)
ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ต่าง ๆ ยังแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลานับตั้งแต่กลางทศวรรษ
1970 กระบวนทัศน์ทฤษฎีภาวะผู้นําเริ่มเปลี่ยนไปสู่กระบวน ทัศน์เชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามจะรวม
ทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตาม สถานการณ์ เพื่ออธิบายถึงการมีอิทธิพล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตามที่มีประสิทธิผล แนวความคิดภาวะผู้นําเชิงบูรณาการเป็น
แนวความคิดที่ให้ความสนใจศึกษาภาวะผู้นําในมิติที่หลากหลาย แม้กระทั่งปัจจุบัน การศึกษาภาวะ
ผู้นําก็ยังมีสิ่งที่ชวนศึกษา ทําให้นักวิชาการและผู้บริหารในองค์การติดตาม ศึกษาและวิจัยเพื่อหา
กรอบความคิด และแนวทางการพัฒนาผู้นําใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยเราจะเห็นว่าจะมีหนังสือหรือ
แนวความคิดเกี่ยวกับผู้นําและภาวะผู้นําออกสู่ตลาดอยู่เสมอ ซึ่งทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงบูรณาการที่
สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ภาวะผู้ นํ า เชิ ง ศรั ท ธาบารมี (Charismatic Leadership) และภาวะผู้ นํ า แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้นําของบุคคลสามารถได้มาตั้งแต่กําเนิดและ
พัฒนาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การฝึกกอบรม ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างไร
ก็ตามคุณลักษณะที่สําคัญๆ ของผู้นําที่มีผลต่อภาวะผู้นํา ได้แก่ การเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ฉลาด ไหวพริบดี มีความสําเร็จในงานและ การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีสถานภาพเป็นที่
ยอมรับของกลุ่ม (Stogdill, 1974) นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้นําจะเป็นตัวบ่งบอกการแสดงออกใน
บทบาทของผู้นําว่าจะเน้นคน หรือเน้นงาน หรือเน้นทั้งสองอย่างซึ่งความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิผล
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวผู้นําเอง ลักษณะของผู้ร่วมงาน และสถานการณ์
ที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกองค์การ และคงไม่มีผู้นําคนใดประสบผลสําเร็จกับแบบพฤติกรรม
ความเป็นผู้นําแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว (Hersey & Blanchard, 1996: 42-47) ผู้นําจะต้อง
ปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะของผู้ร่วมงาน สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลนั้น อาจพิจารณาได้จากความมีประสิทธิผล
ขององค์การ ซึ่งก็คือ การที่องค์การสามารถดําเนินการจนบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นั บ แต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น ศาสนามี ค วามสํ าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อ การดํ าเนิ น ชี วิต ของมนุ ษ ย์
สําหรับประเทศไทยถือว่าศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติ หนึ่งในสามสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์ จึ ง ถื อ ได้ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจํ า ชาติ ฉะนั้ น
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พระพุทธศาสนาจึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และการ
ขัดเกลาทางสังคม ถ้าพิจารณาองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม
คํ าสั่ งสอน มี พ ระสงฆ์ เป็ น ผู้ เผยแผ่ พ ระธรรมให้ แ ก่ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก าหรื อ ประชาชน ดั งนั้ น การ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาโดยมีวัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพื้นฐานทางสังคม
และพระภิกษุสงฆ์ กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้วจะเห็นได้ว่าไม่อาจแยกออกจากกันได้
วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ําใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ทําหน้าที่ในการวางรากฐาน
ความเจริญให้แก่สังคม ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงให้แก่สังคม ช่วยลดปัญหาสังคม ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม หรือกล่าวได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ผู้คน
ใช้เป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์ของสังคม ซึ่งจะพบได้จากการแสดงออกทาง
ศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เป็นต้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดและ
พระสงฆ์ ยังมี บ ทบาทเกี่ยวข้องกับ ความเป็ นอยู่ของคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนกระทั่ งตาย พระสงฆ์
นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้นําทางกิจกรรมและผู้นําทางด้านจิตใจของคนในสังคมแล้ว ยังมีบทบาทต่อ
สังคมส่วนรวมในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์
ได้อยาก ผู้ที่ได้รับความลําบาก หรือกระทั่งการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม วัดและพระสงฆ์
จึงมีอิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้เป็นอย่างดีจากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของวัดทําให้ประชาชน
เสื่อมศรัทธาและหันหลังให้วัดเพิ่มมากขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้
สังคมไทยเปลี่ ย นเป็ น สั งคมเมื อ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละการพึ่ งพาอาศั ยกั น ของคนในชุม ชนในสั งคม
เปลี่ยนไปเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมจริยธรรมมีมาก
ขึ้น และเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้นทุก
ขณะ สั่ งสมเป็ น ปั ญ หาสั งคมมากขึ้น เรื่อยๆ ดั งนั้น ผู้บ ริห ารของวัดซึ่งก็คือเจ้าอาวาสที่ ทําหน้าที่
ปกครองวัด ควรมีวิธกี ารบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาศรัทธาในหลักคําสอน
ทางศาสนาและให้คุณค่าแก่วัดให้มากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล เพื่อนําข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อพั ฒ นารูป แบบภาวะผู้นํ าของพระสังฆาธิการกั บ การส่ งเสริม ประสิท ธิภ าพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
2. เพื่อตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
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3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดเทคนิควิธีการดําเนินงานการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
ผู้วิจัยดําเนินการในขั้นตอนนี้ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. ยกร่างรูปแบบภาวะผู้นํ าของพระสัง ฆาธิก ารกับ การส่ง เสริม การประสิท ธิภ าพการ
บริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. ได้ รู ป แบบเชิ ง สมมติ ฐ านของภาวะผู ้นํ า ของพระสัง ฆาธิก ารกับ การส่ง เสริม การ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
ขั้ น ตอนที่ 2 การยื น ยั น รูป แบบภาวะผู้ นํ า ของพระสั ง ฆาธิ ก ารกั บ การส่ ง เสริม การ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล
ผู้วิจัยดําเนินการในขั้นตอนนี้ ดังต่อไปนี้
1. นํ าร่างรูปแบบภาวะผู้นํ า ของพระสังฆาธิก ารกับ การส่งเสริม การประสิท ธิภ าพการ
บริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล ที่เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มาจัดทําประเด็นการสนทนา
กลุ่ม
2. ขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มาทําการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
3. วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่มได้เป็นรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่งเสริมการประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
ผู้วิจัยดําเนินการในขั้นตอนนี้ ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารวัดในประเทศไทย จํานวน 33,902
คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารวัดในประเทศไทย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ใช้
การวิเคราะห์โมเดลที่เป็นสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่ง Hair และคณะ (2006: 112) แนะนําให้ใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 5-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ และต้องไม่ต่ํากว่า 100 ในรูปแบบการวัด ดังนั้น
ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีจํานวน 215-645คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 9 เท่า ของจํานวนพารามิเตอร์ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 333 คน ผู้วิจัยปรับขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 350 เพื่อชดเชยกรณีที่มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่ม
กลุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) คือ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่ มแบบ
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น ตั ว แปรแฝงและตั ว แปรสั ง เกตได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรแฝงรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมการประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร คือ 1) คุณ ลักษณะ
ส่วนตัวของผู้นํา 2) ทักษะความเป็นผู้นํา และ 3) คุณลักษณะภาวะผู้นํา
2. ตัวแปรแฝงคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ
1) ร่างกาย 2) อารมณ์และจิตใจ 3) สังคม 4) สติปัญญา และ 5) คุณธรรม
3. ตัวแปรแฝงทัก ษะความเป็น ผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1)
การวางแผน 2) การตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วม 4) การสื่อสาร และ 5) การทํางานแบบเครือข่าย
4. ตัวแปรแฝงคุณ ลักษณะภาวะผู้นํา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ 1)
การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การสร้างบารมี 3) การคํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล 4) การกระตุ้นใช้ปัญญา
และ5) การสร้างแรงบันดาลใจ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1. สร้ า งข้ อ คํ า ถามของรู ป แบบภาวะผู้ นํ า ของพระสั ง ฆาธิ ก ารกั บ การส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ในการบริหาร มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้นํ าของพระสั งฆาธิก ารกั บ การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
2. นําแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นนําไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัยส่ง
ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญจํ านวน 3 ท่ าน ทํ าการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คํ า ถามกั บ จุ ด มุ่ ง หมายที่ ต้ อ งการวั ด (Item Objective
Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้อคําถาม และความชัดเจนของภาษา เกณฑ์การพิจารณา
เลือกข้อคําถาม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อไม่ต่ํากว่า 0.50
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
30 คน เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient)
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยทําหนังสือ ส่งไปยังผู้บริหารวัด จํานวน 350 คน เพื่อแจ้งเหตุผลความสําคัญ
การวิจัยและและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้กําหนด ตลอดจนส่ง
กลับคืนให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์โดยผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าที่จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย พร้อมติดแสตมป์ไป
ให้ภายในระยะเวลา 1 เดือน
2. หากพบว่าแบบสอบถามไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับคืนผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามให้ตอบอีก
ครั้งและนัดวันรับคืนด้วยตนเอง
4. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ส่งคืนมาทุกฉบับ
และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลัง ใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะภูมิหลังและลักษณะ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรไม่ต่อเนื่องด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
1.2 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรต่อเนื่องโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ าความเบ้ (Skewness) ค่ าความโด่ ง (Kurtosis) ค่ า KolmogorovSmirnov เพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
1.3 วิเคราะห์ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ลักษณะ
การแจกแจงแบบปกติ (Normality) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปร (Linearity) ภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับ การส่ง เสริม ประสิท ธิภ าพการบริห ารตามหลัก พุท ธจริย ธรรมาภิบ าล (Confirmatory
Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 4 การทดลองใช้ รู ป แบบภาวะผู้ นํ า ของพระสั ง ฆาธิ ก ารกั บ การส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล
ผู้วิจัยได้นํารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ตาม
หลักพุทธ จริยธรรมาภิบาลที่ได้ไปทดลองใช้กับวัดจํานวน 3 วัด แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นมา
สรุป เป็นรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริย
ธรรมาภิบาลที่สมบูรณ์
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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) การสื่อสาร 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 ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ ทางสถิติ 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. ผลการการทดลองใช้ รู ป แบบภาวะผู ้นํ า ของพระสัง ฆาธิก ารกับ การส่ง เสริม การ
ประสิท ธิภ าพการบริห ารตามหลักพุท ธ จริยธรรมาภิบ าล จากการนํารูป แบบภาวะผู้นําของพระ
สัง ฆาธิก ารกับ การส่ง เสริม ประสิท ธิภ าพการบริห ารตามหลัก พุท ธจริย ธรรมาภิบ าลที ่ได้รับ การ
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ตรวจสอบและยืนยันแล้วไปทดลองใช้กับวัด 3 แห่ง ได้แก่ วัดหนองไม้ไผ่ วัดเด่นวัว และวัดป่าหนอง
โกสามัคคีธรรม โดยทางวัดได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการ
กับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ซึ่งสรุปเป็นผลการทดลอง
ใช้ได้ ดังนี้ คือ
1. มีการกํา หนดนโยบายให้นํารูป แบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับ การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลไปใช้
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนํารูปแบบมาใช้
3. มีการจัดทําคู่มือรูปแบบภาวะผู้นํา
4. มีการจัดประชุมวิชาการเพื่ออบรมความรู้และเทคนิคในการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
5. มีการกําหนดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้รูปแบบภาวะผู้นํา
ต่อคณะกรรมการ
6. มีแ บบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากร รวมทั ้ง การรวบรวมผลงานและ
ประเมินผลการใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตาม
หลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
ซึ่งในภาพรวมของผลการทดลองใช้รูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
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) การสื่อสาร 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 ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ ทางสถิติ มีค่าเท่ากับ
104.59 ที่องศาอิสระ ค่า df = 86 ค่า p = 0.07 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = 0.97 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.96 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ
(RMR) = 0.005
3. ผลการการทดลองใช้ รู ป แบบภาวะผู ้นํ า ของพระสัง ฆาธิก ารกับ การส่ง เสริม การ
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก
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จึงนํามาอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็ น ที่ 1 จากผลการพั ฒ นารูป แบบภาวะผู้นํ าของพระสั งฆาธิการกั บ การส่ งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้นําของ
พระสังฆาธิการกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา ด้านทักษะความเป็นผู้นํา และด้านคุณลักษณะภาวะ
ผู้นําสอดคล้องกับบริบททางการบริหารจัดการ
ในด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นํา พบว่า สติปัญญามีความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้นําเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา มีการตัดสินใจดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด
มีไหวพริบดี สามารถนําพาองค์กรวัดให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจินตนาการ
มีความสารมารถในการสร้างกรอบแนวคิดรวบยอด มีความสามารถในการวินิจฉัย และมีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผู้ใหญ่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการคนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับงานและ
ความสามารถ รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์ สภาพการณ์ ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี มีแ นวคิ ดใหม่ๆ ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานในความรั บ ผิ ด ชอบอยู่ เสมอ ทํ าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหานพพล กนฺต
สีโล (สายสินธุ์) (2557) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นําตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้นําต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีความคิดที่ ลุ่มลึก มองทุกอย่างรอบด้าน รอบคอบ พร้อมทั้งมีสติปัญ ญาที่ เฉียบแหลม
สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ ทั น ท่ ว งที ไม่ ป ล่ อ ยให้ ปั ญ หาลุ ก ลามใหญ่ โตจนสร้ า งความเสี ย หายแก่
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ และคิดที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่
เหล่าที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมและยอมรับคําแนะนาจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาสังคมให้สงบสุข
ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ นํ าต้ องรู้จักเลื อ กวิธีการ และรู้จักแยกแยะการฝึ ก ฝนพระภิ กษุ ส ามเณรและ
ชาวบ้านให้เหมาะสมกับจริตเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น และเกิดกําลังใจ มีความพากเพียรพยายาม ตั้งมั่น
มั่นคงในการปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุท ธองค์ นอกจากนี้ การรู้จักเลือกบุคคลในการ
ทํ า งานให้ กั บ คณะสงฆ์ เพื่ อ ความงอกงามและเพื่ อ ยกย่ อ งคนดี มี ศี ล ธรรมให้ ส ามารถทํ า งานเพื่ อ
ประโยชน์แก่ชาวบ้าน และสิ่งสําคัญภาวะผู้นําควรต้องมีปัญญาดีและความสามารถดี ซึ่งจะทําให้เป็นผู้
มีระเบียบวินัยดี เกิดความแกล้วกล้า และกล้าหาญในการปฏิบัติงานและการรักษาความถูกต้องในสิ่งที่
ถูกที่ควร ย่อมนํามาซึ่งความเคารพศรัทธาจากผู้ใต้ปกครองตลอดจนประชาชนสังคมเสมอ และยัง
สอดคล้ อ งกั บ Williams (n.d.) ที่ ก ล่ าวว่ า ผู้ บ ริห ารควรมี วิสั ย ทั ศ น์ เข้ าใจวัฒ นธรรม รู้จั ก การใช้
เครื่องมือต่างๆ มีการจัดการที่ดี เข้าใจการเมือง สังคม เป็นผู้มีจริยธรรม
ด้านทักษะความเป็นผู้นํา พบว่า การทํางานแบบเครือข่ายมีความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้นํามีความเฉลียวฉลาด ในการพัฒนาส่วนตัวบุคคล ผู้นํามักจะตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ภายนอกอยู่เสมอเพื่อ ค้นหาวิธีการพัฒนาความคิดใหม่ๆ มีความสามารถในการแสวงหาและสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจัดการ ส่งเสริมโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นหรือในชุมชน เปิด
โอกาสให้องค์กรหรือคนในชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ รวมทั้งการฝึกฝนจากการกระทําใน
ปัจจุบันและพัฒนาเครือข่ายอย่างมืออาชีพให้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วโดยการสื่อสารทางเทคโนโลยี
เนื่องจากองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าและต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจ
คล้ ายกั น ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างองค์ ก รและบริบ ทภายนอกองค์ ก รจะส่ งเสริม ความสามารถทาง
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ความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะนําไปสู่การวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
องค์ ก ร ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ พระใบฎี ก าศราวุฒิ มหาลาโภ (หงส์ คํ า) และคณะ (2558) ที่ ก ล่าวว่า
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พระสังฆาธิการจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงดํารงไว้ซึ่งเป้าหมายเดิม และสอดคล้องกับ สุวัฒสัน รัก
ขั น โท (2558) ที่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบภาวะผู้ นํ า เชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารพั ฒ นาภาวะผู้ นํ า ตาม
องค์ประกอบภาวะ ผู้นําเชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ด้านคุณลักษณะภาวะผู้นํา พบว่า การสร้างบารมี มีความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะอํานาจที่ มี อยู่ในตัวของผู้นํ ามีผลอย่างลึกซึ้งต่อผู้ตาม ทําให้ผู้ตามนับถือ เชื่อฟั ง จงรักภักดี
พร้อมอุทิศตน โดยผู้ตามจะเชื่อว่าความเชื่อของผู้นําถูกต้อง ผู้นําสามารถนําความสําเร็จมาสู่กลุ่มหรือ
องค์การได้ บารมีของผู้นําจะประกอบด้วยคุณลักษณะพิเศษ คือ ความสามารถในการมองการณ์ไกล
และการรับรู้ถึงภารกิจที่ต้องหา เป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา และมีความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างเป็นธรรม สามารถลดทัศนคติที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง สามารถโน้มน้าว
ผู้อื่น และมีความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งผู้นําจะต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ให้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากบุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถโน้ม
น้ าว จูงใจให้ บุ ค ลากรอุ ทิ ศ ตนในการทํ างานโดยคํ านึ งถึ งประโยชน์ ส่ วนรวมทํ าให้ บุ คลากรได้เกิ ด
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทํางาน และมีความสามารถโน้มน้าว จูงใจบุคลากรให้เชื่อถือและปฏิบัติ
ตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ พิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ (2555) ที่กล่าวว่า มิติคุณลักษณะผู้นํา
ประกอบด้วย คุณ ธรรม การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพผู้นํา และยัง
สอดคล้ อ งกั บ Williams (n.d.) ที่ ก ล่ าวว่ า ผู้ บ ริห ารควรมี วิ สั ย ทั ศ น์ เข้ าใจวั ฒ นธรรม รู้จั ก การใช้
เครื่องมือต่าง ๆ มีการจัดการที่ดี เข้าใจการเมือง สังคม เป็นผู้มีจริยธรรม สําหรับแบบประเมินที่ใช้
ควรมีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้นําไปใช้ในการ
ประเมินผู้บริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็น ที่ 2 ความตรงของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิก ารกับ การส่งเสริม การ
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
บริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิช ศรีวิเศษ (2556) ที่พบว่า ภาวะผู้นํา
ผู้ควบคุมงานการซ่อมใหญ่อากาศยานฝ่ายช่าง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความรู้ความ
เข้ าใจด้ านเทคนิ ค พฤติ ก รรมด้ านมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ และความสามารถในการคิ ด เชิ งมโนทั ศ น์ การ
ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไคส
แควร์ = 0.000779, df = 2, P = 0.999, RMSEA = 0.000)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้มีการบูรณาการรูปแบบได้ลงตัวจาก
การดัดแปลงและวิเคราะห์ตัวแปรจนได้เป็นรูปแบบต้นแบบการวิจัยการศึกษาตัวแปรซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ นิสิตนักศึกษา หรือบั ณ ฑิ ตในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้อย่างกว้างขวางและยังสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
ในองค์กรหรือหน่วยงานของตนได้ด้วย
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ได้ รู ป แบบภาวะผู้ นํ า ของพระสั งฆาธิ ก ารกั บ การส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธ จริยธรรมาภิบาลที่เหมาะสม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การรับผิดชอบการพัฒนาผู้บริหารสามารถนําข้อมูลและข้อค้นพบไปจัดทําเป็นคู่มือหรือหลักสูตร
พัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 สถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารการศึกษาควรที่จะนํารูปแบบ
การวิจัยนี้ไปเป็นต้นแบบของการวิจัยในสาขาบริหารการศึกษาเพราะรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ได้ผ่าน
กระบวนการออกแบบการวิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลน่าจะเป็นต้นแบบของการวิจัยใน
สาขาบริหารการศึกษาได้
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ บุ ค คลอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วั ด หรื อ เก็ บ ข้ อ มู ล จาก
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นคณะกรรมการวัด เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นําของผู้บริหารของวัดในมุมมองที่
ต่างออกไปจากพระสังฆาธิการนั้น เป็นอย่างไร
3.2 ในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะพระสังฆาธิการเท่านั้นในครั้งต่อไปควรมีการเก็บ
ข้อมูลภาวะผู้นําขององค์กรอื่นบ้างเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสังกัดและควรมีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพมาประกอบการศึกษาถึงภาวะผู้นํา
3.3 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการกับการ
ส่ งเสริม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารตามหลั ก พุ ท ธจริย ธรรมาภิ บ าล ซึ่ งในการวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปควรมี
การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคในตัวแปรต่างๆ ของรูปแบบภาวะผู้นําของพระสังฆาธิ
การกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลักพุทธจริยธรรมาภิบาล
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
2) ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 101 คน และข้าราชการครู 216 คน รวม
317 คน จาก 92 โรงเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้น ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จเคร็จซี่
และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และค่าความความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สถิติ
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า สั ม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 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 ยุคแห่งการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะต้ อง
เผชิญในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของประชากร การลดลงของ
ทรัพยากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นผลให้องค์การต่าง ๆ มุ่งพัฒนาองค์การของตนให้มี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน องค์การการศึกษาก็เช่นกันได้มีการพัฒนาระบบ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างภาคภูมิ สถานศึกษาในศตวรรคที่ 21 จะเป็น
เสมือนศูนย์รวมประสาทที่ไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่จะเชื่อมโยงครู ผู้เรียนและชุมชน เข้าสู่คลัง
แห่งความรู้ทั่วโลก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556, น. 110) จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหล่านี้ ส่งผลให้
สถานศึกษาจําเป็นต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีระบบ
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วั ฒ นธรรม และค่ า นิ ย มที่ มี ผ ลต่ อ ความก้ า วหน้ า ของสถานศึ ก ษาตามภารกิ จ และบทบาทหน้ า ที่
ที่กําหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในแต่ละบทบาทให้ประสบผลสําเร็จ
ต้องสามารถสร้างศรัทธาในตนเองให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน มีภาวะผู้นํา มีความเป็นมืออาชีพ มีความ
รอบรู้ทางวิชาการ มีกระบวนการบริหารที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของบุคคล รวมทั้งจะต้องมีการตระหนักรู้
และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะผลจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้นมาจากการสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดขึ้นจากผู้บริหารสถานศึกษาทั้งการ
กํ าหนดวิ สัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์ แผนงานของสถานศึกษา การกํ าหนดวิสัยทัศน์ที่ดี
เหมาะสมและชัดเจน ทําให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นด้วยกับทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ได้ง่าย วิสัยทัศน์เป็นเสมือน Roadmap ที่ทําให้ทุกคนในสถานศึกษาใช้เป็นประทีปนําทางในการ
ปฏิบัติงาน (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น. 48; บุษยา วีรกุล, 2558, น. 26) ดังนั้น การมีวิสัยทัศน์จึงเป็น
คุณสมบัติสําคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องมีตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของ
คุรุสภาและ เป็นสมรรถนะการปฏิบัติงานตามแนวคิดของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับภายใต้
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังกําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการทางการศึกษาได้ว่า สถานศึกษามีคุณภาพได้ตามตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กําหนด โดยการดําเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งผลจากการสังเคราะห์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2557, น. 16) ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มีปัญหาดังนี้ 1) ผู้บริหารและบุคลากรขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ 2) ขาดผู้รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกในการประกันคุณภาพ 3) สถานศึกษายังขาดการวางแผนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน ทําให้การประกันคุณภาพภายในขาดความเข้มแข็ง และ 4) ขาดสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารที่ เ ป็ น ระบบและเป็ น ปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพภายนอกที่ ส ถานศึ ก ษา
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยประเมินยังมีการดําเนินงานแบบแยกส่วน และจากรายงานสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินตามมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายใน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ยังมีสถานศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุงในแต่ละด้าน
ดังนี้ ด้านการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 11 โรงเรียน ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 7
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โรงเรียน ด้านการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 7 โรงเรียน ด้านการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2 โรงเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5
โรงเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 1) ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
การรายงานผล 2) ควรสํารวจแหล่งเรียนรู้ จัดทําทะเบียนแยกประเภท และเอกสารหลักฐานให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ควรมีหลักสูตรท้องถิ่น
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา
จากปัญหาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยองเขต 1 เพื่อนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
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
วิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
fแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) จากผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ทํ าการหาค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งf(Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ระดับความ
เชื่ อ มั่ น 95% โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้ เ ท่ า กั บ 0.98 แบบสอบถามแบ่ ง ได้
3 ตอน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 2) จํานวน 5 ข้อ
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2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ด้าน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ข้อคําถาม 19 ข้อ
2.3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา จํ า นวน 3 ด้ า น
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ข้อคําถาม 19 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอหนั ง สื อ จากงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์
3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา
3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จํานวน 270 ชุด และติดตามแบบสอบถามที่
ยังไม่ได้รับคืนเนื่องจากแบบสอบถามสูญหาย จึงทําการแจกแบบสอบถามอีกครั้ง จํานวน 47 ชุด โดย
ขยายเวลาอีก 7 วัน จนได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบ 317 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงนําข้อมูล
จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบวัดประเมินค่ า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ํา หนัก
5 ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์ ในการวิ เคราะห์แ ปลผลค่ า เฉลี่ ยเป็ น รายด้ านและรายข้ อ ของ ศักดิ์ ไ ทย สุร กิ จบวร (2549,
น.196-227)
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation Coefficient)
ใช้เกณฑ์การแปลผลของ ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553, น. 316)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยนําแนวคิด หลักการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ Braun (1991, p. 139) และ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ที่ได้กล่าวถึงวิสัยทัศ น์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์ใน 3 มิติ คือ 1) การสร้างวิสัยทัศน์
2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจัย
อาศัยแนวคิดและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และรายงานผลการติดตามประเมินตามมาตรฐาน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า
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3 อันดับแรกของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้แก่ 1) การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ 3) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ ดังภาพที่ 1
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
1) การสร้างวิสัยทัศน์
2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ต่ํากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

117
200
317

36.91
63.09
100

48
111
76
82
317

15.14
35.02
23.97
25.87
100

104
211
2
317

32.81
66.56
0.63
100
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ตําแหน่งในสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู
5.

จํานวน (คน)

ร้อยละ

101
216

31.86
68.14

รวม
ประสบการณ์ในการทํางาน
1-5 ปี
6-10 ปี
11 ปีขึ้นไป

317

100

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. การวิ เคราะห์ ข้อมูลวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึ กษา สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ค่าสถิติ
การแปล
ข้อที่
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

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 พบว่ า วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร้าง
วิสัยทัศน์ ( = 4.30) รองลงมาคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ( = 4.17) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ( = 3.99)
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ค่าสถิติ
การแปล
ข้อที่
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

ความหมาย
S.D.
1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.32
.65
มาก
2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
4.32
.67
มาก
สถานศึกษา
3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
3.96
.45
มาก
รวม
4.20
.53
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี
เท่ากันสองด้านคือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.32) และด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.32) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ ( = 3.96)
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ สัย ทัศ น์ ข องผู้ บ ริห ารสถานศึ กษากับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1
วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
การประกันคุณภาพภายใน
ระดับ
ผู้บริหาร
การสร้าง การเผยแพร่ การปฏิบัติ
สถานศึกษา
ความ
วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ตามวิสัยทัศน์ สถานศึกษา
สัมพันธ์
(รวม)
การกําหนดมาตรฐาน
.826**
.725**
.799**
.869**
มาก
การศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนา
.829**
.574**
.828**
.824**
มาก
การศึกษาของสถานศึกษา
การจัดระบบบริหารและ
ปาน
.599**
.334**
.653**
.584**
สารสนเทศ
กลาง
การประกันคุณภาพภายใน
.866**
.636**
.866**
.875**
มาก
สถานศึกษา (รวม)
ระดับความสัมพันธ์
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ภายในสถานศึ ก ษา แต่ละด้านพบว่า คู่ที่มีความสั ม พันธ์กันสูงสุด คือ การสร้างวิสั ยทัศ น์มีความ
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สัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจั ดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาก (r = .829)
รองลงมาคือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาในระดับมาก (r = .828) และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในระดับปานกลาง (r = .334)
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.1 การศึ ก ษาระดั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสร้างวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์
1.2 การศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
มีเท่ากันสองด้านคือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
1.3 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับมาก (r = .875)
2. อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
2.1 จากผลการศึกษาระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกําหนดให้
วิสัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดของคุรุสภา (2556, น.1) และเป็นสมรรถนะการปฏิบัติงานตามแนวคิดของคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสมรรถนะประจําสายงานตามแนวคิดของสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555, น. 10) ทําให้
ผู้ท่ีจะเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะตามเกณฑ์ วิสัยทัศน์เป็นส่วนสําคัญของการบริหารจัดการการศึกษา
ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี ที่ประกอบด้วย
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ฯลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์
จะสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานอย่างมีระบบ สามารถมองภาพใน
อนาคตและถ่ายโอนวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นจริงได้ เป็นผู้นําในการพัฒนาสถานศึกษาให้
ประสบความสํ า เร็ จ ภายใต้ ส ถานการณ์แ ละสภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ย นไปของโลกได้ ซึ่ ง สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ นิพนธ์ สําแดงเดช (2550, น. 108) ที่ศึกษาวิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 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
งานวิ จั ย ของเอกฉั น ท์ โชติ ฉั น ท์ (2550, น. 121) ที่ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และงานวิจัยของ นนทิพร สาน้อย (2557, น. 115) ที่ศึกษาปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู้ นํ า เชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และการเผยแพร่วิสัยทัศน์
2.2 จากการศึ ก ษาระดั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากการกําหนดหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และการกําหนดให้สถานศึกษาต้องดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและ
จัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งได้กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพและตัวบ่งชี้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้กับสถานศึกษา นอกจากนี้ จากการจัดทํา
รายงานสรุปผลการดํ าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประจําปี 2557 ยังได้กล่าวถึงสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินติดตามการ
ประกันคุณภาพภายใน ที่อยู่ในระดับปรับปรุง ทําให้สถานศึกษามีความตื่นตัวและให้เห็นความสําคัญ
ในการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
กาญจนา พัฒติกะพงษ์ (2558, น. 289) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคลากรกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 และงานวิจัยของ พรรษา มูลประวัติ (2557, น. 56) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการบริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึกษามีแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดประชุมสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร เสนามาตย์ (2558, น. 58) ที่ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 และงานวิจัยของ สุภาพ จันทะคาม (2555, น. 89) ที่ศึกษาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
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ผลการวิจัยพบว่า ระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สําหรับการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เป็นการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สถานศึ ก ษาในทุ ก ด้ า นตามโครงสร้ า งการบริ ห าร ซึ่ ง จะต้ อ งอาศั ย วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ซอฟแวร์ ระบบ
เครือข่าย ข้อมูล ฯลฯ ในการดําเนินงานเป็นสําคัญ เห็นได้จากการที่สถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ระบบ EMIS ระบบ SGS ระบบ E-Filing
เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีความพร้อมในปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ
แตกต่างกัน อีกทั้งปัจจัยบางประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถานศึกษา ทําให้ผลการวิจัย
พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับ
การปฏิบัติการน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร เสนามาตย์ (2558, น. 58) ที่ศึกษาสภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และงานวิจัยของ ศศิพิมพ์ วรรณกูล (2558, น. 74) ที่ได้
ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา รองลงมาคื อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พบว่า โดยภาพรวม วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก การมี
วิสัยทัศน์เป็นสมรรถนะสําคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องนําไปใช้ในการบริหาร
จั ด การการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ กํ า หนด ซึ่ ง หากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี
วิสัยทัศน์ที่ดี ก็จะทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกกิจกรรมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุ ตั ว ชี้ วั ด วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ส่ ง ผลให้
สถานศึกษาเกิดความพร้อมในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง สําหรับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภัทร ราชรักษ์
(2559, น. 129) ที่ ไ ด้ ทํ า การศึ ก ษาสมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 พบว่ า สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้ า นการมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวก
ในระดับสูง (r = .80) กับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทองคํา พิมพา (2556, น. 92) ที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการบริหารงานวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปานกลาง (r = .51)
อย่ างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 เมื่อพิจ ารณารายคู่ พ บว่ า คู่ที่มีความสัม พันธ์กั นสู งสุ ด คือ
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การสร้างวิสัยทัศน์มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในระดับ
มาก ทั้ งนี้ เพราะการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึ กษาจะต้องทําการกํ าหนดวิสั ยทัศ น์
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการและรายละเอียดการดําเนินงานต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม เช่น
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ภายใต้เกณฑ์
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น ไปอย่ า งมี รู ป ธรรมชั ด เจน
ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์ (2556, น. 94-95) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การกําหนด
วิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .785) กับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการสื่อสาร
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะการกระทําตนเป็นแบบอย่าง อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง และความสามารถในการโน้ม
น้าวให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งควรให้การสนับสนุน
บุคลากรที่ปฏิบัติตนตามวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น
3.1.2 จากผลการวิจั ยพบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา ด้ านการ
จัดการระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทําระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ ตรงตามความต้องการ เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและนําไปใช้
และสามารถสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการบริการและการเข้าถึงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นเอกภาพ จะช่วยทําให้การ
ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการทับซ้อนของข้อมูล และสามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง
3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ
ดร.พิม ลพรรณ เพชรสมบั ติ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คํ าปรึกษา
คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ทํา
การศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ท ธิ พ ร บุ ญ ส่ ง ประธานกรรมการสอบและ
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
และ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ที่ได้ให้ความกรุณาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย
รวมทั้งเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ และมอบความดี ทั้ ง หมดนี้ ใ ห้ แ ก่ คุ ณ ย่ า คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ สามี พี่ น้ อ ง
เพื่อนที่แสนดี คณะครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาใช้ในการวิจัย
นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา ที่คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน และนักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา รุ่น 6 ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สํ า หรั บ ผู้ ที่ ส นใจ
หากการวิจัยครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการอ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านและสร้างสมการพยากรณ์
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
1.ระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักเขตงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2คือ ด้านโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .387 รองลงมา
คือ ด้านนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .259 ด้านครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ เท่ากับ .248 และอายุ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .085
3. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 3
ตัว คือ ด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านนักเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คําสําคัญ: 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.
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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
การอ่านเป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่ม พูนความรู้ต่อการดํารงชีวิตประจําวั นในโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกสารสิ่งพิมพ์ แหล่งเรียนรู้มากมาย ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการ
อ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนเป็นนักอ่านที่ดีจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้าน
การพูด การเขียนและการเรียบเรียงระบบความคิดได้ดี เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
และจิตนาการ ยังมีส่วนทําให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เข้าใจการโต้แย้งและนําสิ่งต่าง ๆ ที่
รับรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การอ่านเป็นการพัฒนาตนเอง ทําให้ตัวผู้อ่าน มีความรู้ ความคิด
วิจารณญาณ แล้วนําสิ่งที่ได้อ่านไปใช้ให้ เกิดประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดความเจริญทางด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และความคิด การอ่านทําให้เกิดความเพลิดเพลิน การอ่านมี ความสําคัญต่อตนเอง
เพราะการอ่านทําให้เราได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน มีความคิดทันโลกทันเหตุการณ์ และเข้าสังคม
ได้ดี การอ่านมีความสําคัญต่อสังคม เพราะคนในสังคมจํานวนมาก จะได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน
และความจรรโลงใจจากการอ่ า น ฉะนั้ น สาระที่ อ่ า นในโอกาสสํ า คั ญ ต่ า ง ๆ จะผิ ด พลาดหรื อ
คลาดเคลื่อนไม่ได้ เกร์และโรเจอร์ ได้รวบรวมวัตถุประสงค์ของการอ่านไว้อย่างละเอียด คือ (1) เพื่อ
เป็นพิธี หรือการเพาะติดเป็นนิสัย (2) เพื่อฆ่าเวลาหรือใช้เวลาให้หมดไป (3) เพื่อทราบและเข้าใจ
เหตุการณ์ปัจจุบัน (4) เพื่อค่านิยมและความสุขส่วนตัวในขณะนั้น (5) เพื่อสนองความต้องการทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (6) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพและวิชาชีพ (7) เพื่อสนองความต้องการด้าน
สังคมและการเมือง เช่น การเป็นพลเมืองดี (8) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนขยาย
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง (9) เพื่อสนองความต้องการทางด้านปัญญา (10) เพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านจิตใจ (กรมวิชาการ. 2546 : 49)
การศึกษาผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่าน ได้แก่
ความตั้งใจเรียน ความถนัดทางการเรียน สภาพแวดล้อมทางบ้าน คุณภาพการสอนของครู รูปแบบ
การเรียน อั ตมโนทัศ น์ บรรยากาศในชั้นเรีย น ความรู้พื้นฐานเดิม ความเอาใจใส่ของผู้ ป กครอง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นิสัยรักการอ่าน การเป็นแบบอย่างในการอ่านของบิดา ของมารดา ของครู และ
ของเพื่อน การส่ งเสริมการอ่านจากครอบครัวและจากโรงเรี ยน ทัศนคติต่อการอ่าน ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น ทั ศ นคติ ต่ อ การเรี ย นภาษาไทย นิ สั ย รั ก การอ่ า น การสนั บ สนุ น ด้ า นการอ่ า นของ
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ผู้ปกครอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทย การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านนั้นมีหลายปัจจัยและสาเหตุ นอกจากนั้นปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้นยังดําเนินการกับกลุ่มอายุหรือระดับชั้นต่างๆ หากแต่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 นั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถือว่า เป็ น
ระดับชั้นที่สําคัญเนื่องจากเป็นการจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและต้องนําความรู้ที่ได้รับ
ไปสู่การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษากํ าหนด
คุณภาพของผู้เรียนด้านการอ่านว่า อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้
ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา ประโยค ข้อความ สํานวนโวหาร
จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคําแนะนํา คําอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับ
ใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนําความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน
จากหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แสดงให้ เห็นว่า นั กเรียนที่จบ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีทักษะในการอ่านที่สามารถเข้าเรื่องราวจากแหล่งข่าว
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากแต่ปัจจุบันสภาพการอ่านปรากฏดังที่ ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์. (2542 : 23 –
24) ได้สรุปสภาพปัญหาการอ่านไว้ดังนี้ 1. ไม่ชอบอ่าน ชอบดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ และดูวีดี
ทัศน์มากกว่า 2. ไม่มีเวลา เพราะทํางานมากหรือการบ้านมาก 3. ไม่มีเงินซื้อสื่อการอ่าน 4. ไม่มีคน
ช่วยสอนอ่าน อ่านไม่ออกหรือมีปัญหาในการอ่าน 5. อ่านไม่ออก อ่านแล้วไม่เข้าใจ 6. สุขภาพไม่ดี 7.
พิ ก าร 8. ไม่ มี ส มาธิ ใ นการอ่ า น 9. มี ปั ญ หาทางครอบครั ว และปั ญ หาทางโรงเรี ย น 10. ไม่ เ ห็ น
ความสําคัญของการอ่าน 11. มีสถานที่อ่านไม่เหมาะสม 12. ตัวหนังสือเล็กเกินไป 13. ไม่มีหนังสือ
อ่าน 14. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่เห็นความสําคัญของการอ่าน จึงไม่ส่งเสริมให้อ่าน 15. มีโรคเกี่ยวกับ
สมอง ทําให้อ่านหนังสือไม่ได้ 16. มีนิสัยที่ไม่ดีในการอ่าน ทําให้อ่านช้า 17. ไม่มีเทคนิคหรือวิธีการ ใน
การอ่านหนังสือบางประเภท 18. วิธีการสอนของครูทําให้ไม่อยากอ่าน 19. โรงเรียนไม่มีห้องสมุด
จากสภาพการอ่านข้างต้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอ่าน นิสัยรักการอ่าน และคุณภาพ
การอ่านของนักเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จะเป็ น ประโยชน์ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อน ผู้ ป กครองตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการอ่าน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็น
การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
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3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งประกอบไปด้วยอําเภอ
ในเขตรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหล่มสัก มีจํานวน 86 โรงเรียน จํานวน นักเรียนจํานวน
786 คน อําเภอหล่มเก่า มีจํานวน 50 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 568 คน อําเภอน้ําหนาว 14
โรงเรียน นักเรียนจํานวน 180 คน อําเภอเขาค้อ 11 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 384 คน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 161 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 1,918 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน
331 คน โดยทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. สํ า รวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น โดยสํ า รวจจํ า นวนโรงเรี ย นทั้ ง หมดในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 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. สุ่มอําเภอจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ซึ่งมี
ทั้งหมด 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหล่มสัก อําเภอหล่มเก่า อําเภอน้ําหนาว และอําเภอเขาค้อ โดยสุ่ม
อําเภอ ด้วยวิธีการสุ่มแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยอําเภอที่สุ่มได้คือ อําเภอเขาค้อ
3. สุม่ นักเรียนในโรงเรียนจากอําเภอเขาค้อ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยมีโรงเรียน จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 331 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น การตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน ด้านที่ 1
ปัจจัยด้านนักเรียนด้านที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านโรงเรียน
ตอนที่ 3 การอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ กําหนดความหมายของระดับ
คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
5
อ่านมากที่สุด
4
อ่านมาก
3
อ่านปานกลาง
2
อ่านน้อย
1
อ่านน้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นลําดับขั้น ดังนี้
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ เพื่อนํามาใช้สร้าง
แบบสอบถาม
2. กําหนดตัวแปรที่ศึกษาและนํามาจัดทําข้อคําถาม โดยกําหนดประเด็นและขอบเขตของ
ข้อคําถามให้สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน (รายชื่อดังภาคผนวก
ก) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา ว่าคําถามแต่ละข้อ
สร้างได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัดหรือไม่ใช้เกณฑ์ประเมินดังนี้
+1 หมายถึง
แน่ใจว่าข้อคําถามวัดตรงกับเนื้อหา
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดตรงกับเนื้อหา
-1 หมายถึง
แน่ใจว่าข้อคําถามข้อนั้นวัดไม่ตรงกับเนื้อหา
นําผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา ไปคํานวณหาค่า IOC และ
คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC. ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า มีข้อคําถามที่ใช้ได้ทั้งหมด และมีค่า IOC. อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 จากนัน้ แก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ เพิ่มการซื้อหนังสือ
หนังสือพิมพ์และวารสารของผู้ปกครองในส่วนข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นนํามาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถาม
ฉบับใหม่
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
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ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการ
คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.949
และค่าความเชื่อมั่น รายตอนและรายด้าน ดังนี้
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.836 ประกอบด้วย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่า
ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.799
เจตคติต่อวิชาภาษาไทย มีคา่ ความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.711
นิสัยรักการอ่าน มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ตาม
วิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.699
การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.701
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.954 ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมในครอบครัว มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.898
การสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหา
ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.926
ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.926 ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.820
การส่งเสริมการอ่านของโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.864
คุณภาพการสอนของครู มีคา่ ความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.837
ตอนที่ 3 การอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีค่าความเชื่อมั่นโดยการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ตามวิธีการของ ครอนบัค เท่ากับ 0.913
6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้สําหรับการวิจัยต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทําหนังสือขออนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจยั ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อออกหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยถือหนังสือแจ้งและขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อม
ทั้งขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้วิจัยแจ้ง ชี้แจงและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูประจําชั้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4. ผู้วิจัยชี้แจงการตอบแบบสอบถามให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยขอเวลาครูประจํา
ชั้นให้นักเรียนได้มีโอกาสทําแบบสอบถามอย่างอิสระและเมื่อนักเรียนทําแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้วให้
ส่งแบบสอบถามคืนที่ผู้วิจัย
5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทําข้อมูล
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
1.2 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและข้อคําถามที่
ต้องการทราบ ในการวิจัยครั้งนี้ สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใช้การวิเคราะห์
การถดถอย (Multiple Linear Regression Analysis) ใช้การคัดเลือกแบบลําดับขั้น (Stepwise
Selection)
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ผลการวิจัย
1. ระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คือ ด้านโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .387 ลอง
ลงมาคื อ ด้ านนั กเรียน โดยมี ค่าสั มประสิท ธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .259 ด้ านครอบครัว โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .248
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวแปรอิสระ
B
Std. Error
t
Sig
β
(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
2
R = .792 R = .627Std. Error of the Estimate = .532
* มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05
** มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01
3. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สํานักเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
L = -.1.529 + .546Sc + .261Fma + .427Std + .143Ba
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y = .387Sc + .248Fma + .259Std + .085Ba
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการวิเคราะห์อํานาจพยากรณ์ที่ใช้ทํานายการอ่าน พบว่า มีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์หรือ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 2 ได้ อย่างมี นั ยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จํานวน 3 ตัว คือ ด้ าน
โรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านนักเรียนซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1.ระดั บ การอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อยู่ใน ระดับมาก เพราะ นักเรียนอ่านหนังสือทุกวัน มีความสุขและ
สนุกสนานเมื่อได้อ่านหนังสือ เมื่อสงสัยในเรื่องใด จะหาคําตอบจากการอ่านหนังสือ ทุกครั้งที่มีเวลา
ว่างจะอ่านหนังสือในห้องสมุด สอดคล้องกับแนวคิดของศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2538 : 8) ได้สรุป
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จุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ดังนี้1. อ่านเพื่อความรู้ คนเราต้องการรู้ในสิ่งที่เป็นปัญหาไม่เข้าใจ ต้องการ
ให้ความรู้ของตนงอกงามขึ้น ต้องการให้เข้าใจผู้อื่น ต้องการรู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องการรู้ความเป็นไปในโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องการ
รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อจะได้เข้าใจและรู้จักตนเองดียิ่งขึ้น2. อ่านเพื่อให้เกิดความคิด การได้อ่าน
เรื่องราวต่างๆจะช่วยให้ความคิดของผู้อ่านกว้างขวางขึ้น บางครั้งนําแนวคิดผลการวิจัยเหล่านั้นมา
สร้างฐานะของตนได้รู้จักพิจารณาหาเหตุผลในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นอีกด้วย 3. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อความบันเทิง ปัญหาต่างๆและสภาวะแวดล้อม
มีอิทธิพลต่อจิตใจ อารมณ์และร่างกายของมนุษย์มาก บางครั้งก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย การอ่าน
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี นิทาน จะช่วยให้เกิด
ความเพลิดเพลิน คลายความเครียด และไม่เบื่อหน่ายท้อแท้ได้4. อ่านเพื่อความจรรโลงใจ บางครั้ง
ชีวิตของคนเรา พบกับปัญหาและความไม่สมหวังทําให้เกิดความท้อแท้ ไม่มีกําลังใจ ไม่มีจุดหมายใน
ชีวิต อยู่ไปวันหนึ่งๆ หากได้อ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตต้องสู้ของบุคคลใด บุคคล
หนึ่ง จนสามารถชนะอุปสรรคประสบผลสําเร็จก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีกําลังใจดีขึ้น สร้าง
ความหวังใหม่ได้ต่อไปหรืออ่านปรัชญาชีวิต หนังสือธรรมะ ก็จะทําให้มองโลกในแง่ดี เข้าใจตนเองและ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพจิตที่ดี5. อ่านเพื่อสนองความต้องการอื่นๆ คนเรา
ต้องการความมั่นคงในชีวิต ต้องการการยอมรับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง
ในสังคม ต้องการความสําเร็จในชีวิต ความเป็นจริงชีวิตจะไม่สมปารถนาทุกประการเสมอไป การอ่าน
จะช่วยชดเชยได้ เช่น การได้อ่านหนังสือแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างบุคลิกภาพ การสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้นการเลือกที่จะอ่านหนังสือเพื่อจุดมุ่งหมายนี้ จึง
มีประโยชน์ดีกว่าไปหาวิธีชดเชยโดยวิธีอื่น ๆ
2. ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด สํ า นั ก เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คือ ด้านโรงเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ
.387 รองลงมาคือ ด้านนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .259 ด้านครอบครัว โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ .248 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถยืนยันได้ว่าโรงเรียน
ยั งเป็ นสถานที่ สําคัญ ในการส่ งเสริ ม /สร้างทักษะการอ่านดั งนั้นโรงเรียนจึงควรตระหนักและให้
ความสําคัญในการบริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างไรก็ตามการส่งเสริมการ
อ่านของโรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากครอบครัวอย่างเหมาะสมและ
ให้ครอบครัวของนักเรียนทราบว่าโรงเรียนกําลังดําเนินกิจกรรมอะไรอยู่เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อให้
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมอันก่อเกิดประโยชน์ต่อการอ่านของนักเรียน นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียน
มีมาตรฐานตามตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 อีกด้วย นอกจากนั้นยังทําให้นักเรียนมีความรู้และเพลิดเพลินกับสิ่งที่อ่านดังที่ อัมพรสุข
เกษม (2520 : 5 –6): 53-54) อย่างไรก็ตามข้อค้นพบในการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับไพจิตต์ สาย
จันทร์ (2548 : 81 - 82) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่า การส่งเสริมการอ่านจากครูและ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการอ่านของนักเรียนเรือนคํา คํา
โมนะ (2552 : 4) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่ าน
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ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียน คือ เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยเพศหญิง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความถนัดทางภาษา การจัดห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู พฤติกรรม
การสอนภาษาไทยของครูการจัดห้องเรียนติวรรณ เจริญสุข (2553 : 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 4) โรงเรียนวัด
ชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร คือ ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยและสาวิตรี
อยู่สุม (2553 : 88 - 91) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการ
อ่านและเขียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 2 พบว่ า ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นวิ ช า
ภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 คื อ ความตั้ ง ใจเรี ย น ความถนั ด ทางการเรี ย น
สภาพแวดล้อมทางบ้าน คุณภาพการสอนของครู รูปแบบการเรียน และอัตมโนทัศน์ บรรยากาศในชั้น
เรียน ความรู้พื้นฐานเดิม ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรทั้งหมดสามารถ
ร่วมกันอธิบายทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 99
3. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานัก
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
L = -.1.529 + .546Sc + .261Fma + .427Std + .143Ba
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y = .387Sc + .248Fma + .259Std + .085Ba
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่สําคัญที่สุด คือ ด้านโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหาร ครูและ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมในการ
พัฒนาการอ่านของนักเรียน
2. การพัฒนาการอ่านมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ดังนั้นควรมีการสื่อสารในเรื่อง
การอ่านระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวตระหนักในบทบาทหน้าที่เสริมการอ่าน
ของนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอันจะนําไปสู่การอ่านของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวงกว้าง
กล่าวคือ ศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อยืนยันผลการวิจัยว่ามีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งอย่างไร อันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ควรทําการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพเพื่ อ วิ เ คราะห์ห าปั จจั ยที่มีผ ลต่อ การอ่า นของนัก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับพื้นที่เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณ
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3. ควรดําเนินการวิจัยเพื่อหาวิธีการหรือรูปแบบหรือแนวทางการนําปัจจัยที่มีผลต่อการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสู่การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
สภาพจริงหรือระดับโรงเรียน
4. ควรมีการดําเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
และ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะตามสมมุติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จํานวน
1,000 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามจิตสาธารณะ
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่า กั บ 0.808 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลัก และหมุนแกน
องค์ ป ระกอบแบบมุ ม ฉาก เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี แ วร์ ริ แ มกซ์ และวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ
คือ การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม การดูแลสาธารณะ
สมบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม โดยมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.132 –
6.897 และมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 77.756
2. โมเดลโครงสร้ า งองค์ ป ระกอบจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่
พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ไค-แสควร์ (  ݔଶ ) 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
คําสําคัญ: 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
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
ซึ่งกระแสความเจริญนี้ได้ส่งผลกระทบวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย 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 ตลอดจนร่วมมือกระทําเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อจะรักษาประโยชน์ส่วนรวม บุคคลที่มีจิต
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สาธารณะจะแสดงถึงการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองไม่ทําสิ่งที่เกิดผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม มีบทบาทช่วยสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์
สังคมซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จะเห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจาก
การขาดจิตสํานึกของคนส่วนรวมในสังคม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต่างเร่งแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
และวางแผนที่จะกําหนดเป้าหมายพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ธํารงไว้ซึ่ง
คุณธรรมและศีลธรรมมีจิตสาธารณะ
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555 : ๘) ซึ่งยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณา
การเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณา
การ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา คือ พัฒนาคนไทย ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริ ย ธรรม และสถาบั น ทางสั ง คมมี บ ทบาทหลั ก ในการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 (คณะกรรมการการศึ กษา
แห่งชาติ 2553 : ๓) ที่กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงในมาตราที่ 7 ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายและกระบวนการ
ในการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวม และของประเทศชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
การรู้ จั ก ดู แ ลของส่ ว นรวม รวมถึ ง รู้ จั ก การรั ก ษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติโ ดยให้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 7) กําหนด “จิต
สาธารณะ”เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 1 ใน 8 ข้อ ที่สถานศึกษาต้องเน้น รวมถึงได้
กําหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยสถานศึกษาต้องให้นักเรียนทํากิจกรรมสาธารณะ รวม 165
ชั่วโมง โดยในระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 จะต้องทํากิจกรรม 60 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 45
ชั่วโมง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชั่วโมง โดยหวังให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับสิ่งดี ๆ จากการทํา
กิจกรรมและเป็นนิสัยติดไปจนโต นับว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งเพราะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมเพื่อ
สาธารณะประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจิตสาธารณะนี้จะติดตัวเขาไปจนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและร่วมสร้าง
สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (ชัยวัฒน์ สุทธิรัฒน์ 2555 : 7)
การเสริมสร้างจิตสาธารณะให้เด็กนั้นควรเริ่มในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่ไวต่อการรับ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนในวัยนี้ถือเป็นไม้อ่อนที่ยังดัดง่ายจึงเหมาะที่จะ
พัฒนาด้านจิตใจ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่หากไม่ได้รับการพัฒนาด้าน
จิตใจในช่วงวัยนี้จะสายเกินไป เพราะเมื่อเด็กอายุเกิน 12 ปีไปแล้วลักษณะนิสัยต่าง ๆ จะพัฒนา เป็น
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2550 : 54-56) อย่างไรก็ตาม การทําความ
เข้าใจเรื่องจิตสาธารณะนักเรียนต้องสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผลและสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินทาง
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จริยธรรมได้ ซึ่งเพียเจต์และอินเฮลเดอร์ (Piaget and Inhelder 1969 : 157-159) เสนอแนวคิด
พัฒนาการทางสติปัญญาไว้ว่า เด็กในวัย 11 – 15 ปี เป็นวัยที่มีความสามารถในการคิด เป็นเหตุเป็น
ผล สามารถคิดในเชิงนามธรรม อยู่ในช่วงทําตามกฎเกณฑ์ เริ่มเข้าใจเหตุผลเชิงจริยธรรมและพร้อม
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 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพราะเป็นวัยที่มี
ความพร้ อ มทางสติ ปั ญ ญาและมี ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งเหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะมีความยั่งยืน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญสําหรับนักเรียน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อให้จํานวน
พฤติกรรมบ่งชี้จิตสาธารณะที่มีจํานวนมากลดน้อยลง และทําให้ทราบว่าองค์ประกอบของจิตสาธารณะมีกี่
องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรใดบ้างที่สามารถอธิบายลักษณะจิต
สาธารณะได้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของ
นักเรียน ช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนให้บรรลุผลตามที่
หลักสูตรกําหนดไว้ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนําผลที่ได้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
หรือกําหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 กับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีจํานวนโรงเรียน
ทั้งหมด 161 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 2,159 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ซึ่งมีจํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้ในการวิเคราะห์
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องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 500 คน กลุ่มทีส่ องใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
จํานวน 500 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling)
มีลําดับในการสุ่มดังนี้
ขั้นที่ 1 สํารวจข้อมูลแหล่งข้อมูล โดยจําแนกขนาดโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาด ตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
โรงเรียนขนาดเล็ก
มีจํานวนนักเรียน
0 - 120
คน
โรงเรียนขนาดกลาง
มีจํานวนนักเรียน
121 - 600
คน
โรงเรียนขนาดใหญ่
มีจํานวนนักเรียน
601 - 1,500 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
มีจํานวนนักเรียน
1,501 คน ขึ้นไป
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตามขนาดโรงเรียน
จํานวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
จํานวนโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขนาดเล็ก
142
1,368
ขนาดกลาง
16
443
ขนาดใหญ่
3
348
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม
161
2,159
ขั้ น ที่ 2 การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (yamane) ได้ กลุ่ มตั วอย่าง
จํานวน 338 คน ที ่ม ีค ่า ความเชื ่อ มั่น ร้อ ยละ 95 แต่จ ากการกํ า หนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Comrey และ Lee ว่าความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ที่ดีควรมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 500 ตัวอย่าง ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับเพียงพอใน
การวิเคราะห์และเพื่อให้การวิจัยมีความแม่นยําน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ จํานวน 500 คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
จํานวน 500 คน
ขั้นที่ 3 เนื่องด้วยความแปรปรวนของประชากรไม่เท่ากันต้องกําหนดสัดส่วนแต่ละชั้น
ของประชากรโดยใช้สูตร
ே
ni =  x ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม
สูตร
ே
เมื่อ
ni
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้น
ܰ
แทน สมาชิกของประชากรของแต่ละชั้น
N
แทน จํานวนนักเรียนรวมของประชากรทั้งหมด
ขั้นที่ 4 ทําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็น
ชั้นและโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน 1,000 คน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

77

ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจํานวน 500 คน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
จํานวน 500 คน จําแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 161 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง 8 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 205 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 42 โรงเรียน จํานวนนักเรียน
634 คน ซึ่งผูว้ ิจัยทําการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ต้องการ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถามจิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมบ่งชี้การมีจิตสาธารณะของนักเรียนโดย
แบบสอบถามเป็นประโยคข้อความ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) ได้แก่ ปฏิบัติเสมอ ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง
และไม่เคยปฏิบัติเลย โดยแบบสอบถามมี ๒ ฉบับ ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะเพื่อนํา มาเป็ น แนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามจิตสาธารณะ
2. ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถามจิตสาธารณะซึ่งเป็นข้อคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การแสดงออกถึ งการมี จิ ตสาธารณะ รวมทั้งหมด 50 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 8 ด้ านคือ ด้านการ
ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม จํานวน 7 ข้อ ด้านการช่วยเหลือพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครู ทํางานด้ว ยความเต็ม ใจ จํานวน 7 ข้อ การอาสาทํางานให้ผู้ อื่น ด้ว ยกํ าลั ง กาย
กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน จํานวน 6 ข้อ ด้านการร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคมจํานวน 6 ข้อ ด้านการแบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ
จํานวน 6 ข้อ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ หรือการกระทํา ที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวม ที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกันจํานวน 7 ข้อ การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันจํานวน
6 ข้อ และการช่วยเหลือแก้ปัญหา หรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่นจํานวน 5 ข้อ
3. นํ าแบบสอบถามจิ ตสาธารณะที่ผู้ วิจั ย สร้ า งขึ้ น มาตรวจสอบเบื้ อ งต้น เพื่อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหา การสะกดคําและภาษาที่ใช้ แล้วนําไปขอคําแนะนํา
จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะในองค์ประกอบจิตสาธารณะ และคัดเลือกข้อคําถาม
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งข้อคําถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง น้อยกว่า 0.5 ได้แก่ข้อ 5 12 20
26 35 และพิจารณาข้อคําถามเป็นรายข้อตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ข้อคําถามบางข้อมี
ความหมายซ้ําซ้อนกัน บางข้อเป็นความความคิดไม่ใช่พฤติกรรมซึ่งไม่สามารถจะวัดได้ จึงพิจารณาตัด
ข้อ 3 13 24 38 และ 44 ทิ้ง และปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามตามคํา แนะนํา ของผู้เชี่ยวชาญ ทําให้ได้
พฤติกรรมบ่งชี้จิตสาธารณะจํานวน 40 ข้อ
4. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับใหม่หลังจากการแก้ไข นําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 2 จํานวน 100 คน แล้วนําแบบสอบถามที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อหาอํานาจจําแนกราย
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ข้ อ โดยใช้ ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้ อ กั บ คะแนนรวม (Item-total
Correlation) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson product
moment correlation) โดยคัดเลือก ข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป พบว่า
ข้อคําถามที่ใช้ไม่ได้คือข้อ 5 6 17 28 32 และ 39 ทําให้เหลือพฤติกรรมบ่งชี้จิตสาธารณะจํานวน
34 ข้อ
5. นําแบบสอบถามจิตสาธารณะมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้วิธี
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach method) โดย
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.808
6. นําแบบสอบถามจิตสาธารณะ ฉบับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างสมบูรณ์ แล้ว ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 500 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได้ มาทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
7. ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยใช้โปรแกรม SPSS ขั้นแรกผู้วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มีความสัมพันธ์
เพียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจหรือไม่ โดยพิจารณาค่าสถิติไคเซอร์ – ไมเยอร์ – โอ
ลคิ น (KMO) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.932 ซึ่ ง ควรมี ค่ า มากกว่ า 0.80 (Kim and Mueller 1978) และ
ค่าสถิติของบาร์เลทท์ (Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่าค่าสถิติไค – สแควร์ (  ݔଶ ) ใช้ในการ
ทดสอบมีค่าเท่ากับ 24335.040 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ จากนั้นสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบหลั ก (Principal Components Analysis) โดยพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า ไอเกน
เท่ากับ 1 พบว่าองค์ประกอบมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 3.132 – 6.897 และมีค่าความแปรปรวนสะสม
ร้ อ ยละ 77.756 จากนั้ น หมุ น แกนองค์ ป ระกอบแบบมุ ม ฉาก (Orthogonal Rotation) เพื่ อ ให้ ไ ด้
องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ (Varimax Rotation) ได้องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อจิต
สาธารณะจํานวน 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 77.756 โดยในแต่ละตัวแปร
มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ จํานวน 34 ตัว
บ่งชี้ จากนั้นจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับใหม่ นําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จํานวน 500 คน ได้แบบสอบถามคืนมา
ทั้งหมด 500 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรมลิสเรล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้นําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยทําหนังสือถึงผู้อํานวยการโรงเรียน
2. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์
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2559 กับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 1,000 คน โดยกลุ่มที่ 1 จํานวน 500 คน ใช้สําหรับการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ และกลุ่มที่ 2 จํานวน 500 คน ใช้สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
แบบสอบถามทีใ่ ช้เก็บข้อมูลเป็นคนละฉบับกัน โดยได้แบบสอบถามคืนร้อยละ 100
3. นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
4. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และรายงานผลการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
1. วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกั ด
องค์ประกอบด้ วยวิ ธีเน้ นองค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis) และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์
(Varimax Rotation)
2. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบจิตสาธารณะตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis)โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum
Likelihood : ML)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจิตสาธารณะ
1.2 ค่าอํานาจจําแนก (Descrimination) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดยใช้สูตรของเพียร์สัน
1.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha
Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach method)
2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย
สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลัก (Principal Components Analysis) และหมุนแกน
องค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่เป็นอิสระด้วยวิธี แวร์ริ
แมกซ์ (Varimax Rotation) พิจารณาค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป โดยในแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) ตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดย
พิจารณาจากการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (Goodness-of-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของโมเดลจิตสาธารณะว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใดซึ่งผู้วิจัยต้องตรวจสอบ
ค่าสถิติวัดความสอดคล้องของโมเดลหลายตัว เรียกว่า การทดสอบ Fit Statistics
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปร 8 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.503 - 0.937 มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 6.897 คิดเป็นร้อยละ 20.284 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 20.284 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ
องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปร 7 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.694 0.902 มีค่าผลรวมความแปรปรวน 6.318 คิดเป็นร้อยละ 18.581 ของความแปรปรวนทั้งหมด มี
ค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 38.866 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของ
ส่วนรวม
องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปร 8 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589 - 0.772 มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 5.225 คิดเป็นร้อยละ 15.368 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 54.234 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การดูแลสาธารณะสมบัติ
องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปร 6 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.978 - 0.990 มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 4.865 คิดเป็นร้อยละ 14.309 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 68.543 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม
องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปร 6 ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.544 - 0.741 มี
ค่าผลรวมความแปรปรวน 3.132 คิดเป็นร้อยละ 14.309 ของความแปรปรวนทั้งหมด มีค่าความ
แปรปรวนสะสมร้อยละ 77.756 เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้แก่ ค่า  ݔଶ มีคา่ 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 ดังแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตาม
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงลําดับความสําคัญขององค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2
จํานวนตัว
น้ําหนัก
ลําดับ
องค์ประกอบ
R2
แปร
องค์ประกอบ
ที่
1 การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม
6
1.03
1.12
2 การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม
5
0.95
0.95
3 การดูแลสาธารณะสมบัติ
8
0.89
0.83
4 การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
8
0.74
0.53
5 การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม
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
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั
1. องค์ประกอบด้านจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 5 องค์ประกอบ
34 ตั ว แปร โดยมี ค่ า ไอเกนอยู่ ร ะหว่ า ง 3.132 – 6.897 และมี ค่ า ความแปรปรวนสะสมร้ อ ยละ
77.756 ซึ่งสามารถแยกอธิบาย แต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน
8 ตัวแปร มีค่าไอเกนเท่ากับ 6.897 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.503 - 0.937
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใ ช้ของส่วนรวม ประกอบด้วยตั วแปร
จํานวน 7 ตัวแปร มีค่าไอเกนเท่ากับ 6.318 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.694 - 0.902
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติ ประกอบด้วยตัวแปร จํานวน 8 ตัวแปร มี
ค่าไอเกนเท่ากับ 5.225 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.589 - 0.772
องค์ประกอบที่ 4 ด้ านการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม ประกอบด้ วยตัวแปร จํานวน 6
ตัวแปร มีค่าไอเกนเท่ากับ 4.865 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.978 - 0.990
องค์ ป ระกอบที่ 5 ด้ า นการมี จิ ต สํ า นึ ก ต่ อ ส่ ว นรวม ประกอบด้ ว ยตั ว แปร จํ า นวน 6
ตัวแปร มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.132 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.544 - 0.741
2. โมเดลองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่สร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับ
ข้อมู ล เชิงประจักษ์ ได้แ ก่ ค่ า  ݔଶ 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 องค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนัก
มากที่สุดได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 ด้านการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.03
อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัยโดยเรียงตามค่าน้ําหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 5 การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุด โดย
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 1.03 เมื่อพิจารณาข้อคําถามในองค์ประกอบที่ 5 ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ประจําวันที่นักเรียนทําอยู่ที่โรงเรียน เช่น นักเรียนนําขยะของห้องไปทิ้งในที่ทิ้งขยะของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.626 นักเรียนช่วยลบกระดานดําในห้องด้วยความเต็มใจ มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.621 ซึ่ง สอดคล้องกับ เจีย มจิตต์ ไชยลังกา (2554: 100- 103) ได้
วิเคราะห์องค์ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ ด้ า นจิต สาธารณะของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึ ก ษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า การทําตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม เป็นองค์ประกอบจิตสาธารณะ ซึ่ง โดยได้นิยามความหมายของการทํา
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่วนรวม หมายถึง นักเรียนปฏิบัติงานหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายเพื่อ
ส่วนรวมจนสําเร็จ มีความรับผิดชอบทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความหมายตรงกับ
การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม สอดคล้องกับ ปัถมา สงนุ่น (2554 : 3) ได้พัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยได้กําหนด
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การกระทําเพื่อส่วนรวม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าความหมายตรงกับ
การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน สอดคล้องกับ ภัคนุช หมาก
ผิน (2556 : 84) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า การรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน
องค์ประกอบที่ 4 การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนักมากเป็น
อันดับที่ 2 โดยมีค่าน้ําหนักเท่ากับ 0.95 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคนุช หมากผิน (2556 : 84) ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วน
ร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน
โดยได้นิยาม การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ความหมายตรงกับ การ
เข้ าร่วมกิ จ กรรมส่ วนรวม สอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา (2551 : 50) ได้
กําหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ของผู้มีจิตสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคมโดยดูจากพฤติกรรมบ่งชี้ 1) ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเต็มใจ 2)เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 3)เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น
สอดคล้ อ งกั บ ปั ถ มา สงนุ่ น (2554 : 3) ได้ พั ฒ นาแบบวั ด จิ ต สาธารณะสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาปทุมธานี โดยได้กํ าหนด การเข้ าร่วม
กิ จ กรรมส่ ว นรวม เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการสร้ า งแบบวั ด ด้ า นจิ ต สาธารณะสํ า หรั บ นั ก เรียน
สอดคล้องกับ กุหลาบ พงษ์เทพิน (2553 : 96) ได้สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิต
สาธารณะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต
1 โดยได้กําหนด การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน
องค์ประกอบที่ 3 การดูแลสาธารณะสมบัติ เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 0.89
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา (2540: 14) ได้ศึกษาเรื่องจิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ
ศึกษาในกรณีกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม โดยได้จัดองค์ประกอบด้านจิต
สาธารณะออกเป็น 4 ด้าน ด้านภาพสะท้อนจิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติถือเป็น 1 ในองค์ประกอบ
จิตสาธารณะ สอดคล้องกับ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551 : 50) ได้กําหนดตัวชี้วัดและ
พฤติกรรมบ่งชี้ของผู้มีจิตสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 2 พฤติกรรมบ่งชี้ 1)ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับ กรรยา พรรณา (2553 : 8-9) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมและการจัดการเรียนรู้ แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ โดยพิ จ ารณาจากความรู้ความเข้าใจหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออก ได้ กํ า หนด ด้ า นการใช้
หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความ
สะอาด การไม่ทําลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิด
ความชํารุดเสียหาย เป็นองค์ประกอบด้าน การมีจิตสาธารณะของนักเรียน
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องค์ประกอบที่ 1 การช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ 0.74 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคนุช หมากผิน (2556 : 84) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ความมีน้ําใจและเอาใจใส่ผู้อื่น เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน สอดคล้องกับสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึ ก ษา (2551 : 50) ได้ กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ข องผู้ มี จิ ต สาธารณะ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยดูจากพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ตัว
ได้แ ก่ 1) ช่วยพ่อ แม่ ผู้ ปกครอง ครู ทํางานด้วยความเต็มใจ 2) อาสาทํางานให้ผู้อื่นด้วยกํ าลังกาย
กําลังใจ และกําลังสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน 3) แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่น ๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น สอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ เลื่อนยศ (2553 : 16) ได้ศึกษาการ
พัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน การมีจิตสาธารณะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยได้กําหนด การช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทํางานด้วยความเต็มใจ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
องค์ประกอบที่ 2 การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ 0.69 สอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ ลั ดดาวัล ย์ เกษมเนตร และคณะ (2547 : 2-3) ได้ แ บ่ง
องค์ประกอบของจิตสาธารณะออกเป็น 3 องค์ประกอบ โดย ด้านการเคารพสิทธิ คือการเคารพสิทธิ
ในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เป็น 1 ใน 3 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ ภัคนุช หมาก
ผิน (2556 : 84) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
พบว่า การเคารพสิทธิผู้อื่น(การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การมี จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ ปราณี บุ ต รสุ ข (2556 : 27) ได้ ส ร้ า งแบบวั ด
คุณลักษณะอันถึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้กําหนด การ
เคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ของส่วนรวม เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างแบบวัดด้านจิตสาธารณะ
สําหรับนักเรียน สอดคล้องกับ กรรยา พรรณา (2553 : 8-9) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมและการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์
โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ได้กําหนด ด้านการเคารพสิทธิ ซึ่ง
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
การไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่วนรวม
เป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้านจิตสาธารณะของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําให้ทราบว่าองค์ประกอบจิตสาธารณะของนักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ซึ่งน่าจะเชื่อได้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีความเที่ยงตรง ดังนั้นจึงควรนําองค์ประกอบทั้ง
5 ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเปิด
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โอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ของส่วนรวม องค์ประกอบที่ 3 ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม องค์ประกอบที่ 5 ด้านการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม ไปจัดทําโครงการ
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของโมเดลจิตสาธารณะ โดยไม่จํากัดอยู่กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลจิตสาธารณะ กับกลุ่มตัวอย่าง
อื่น ๆ ด้วย เช่น นักเรียนในระดับชั้นอื่นที่มีอายุใกล้เคียงกัน หรือนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
2.2 ควรทําการศึกษาตัวเแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนใน
ระดับอื่น ๆ เช่น ระดับอนุบาล หรือ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อจะได้พัฒนาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะได้
ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รบั ตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์
FACTORS AFFECTING THE LEARNING EXPERIENCE MANAGEMENT OF
SCHOOLS PARTICIPATING THE LITTLE SCIENTIST'S HOUSE PROJECT
SCHOOLS THAILAND IN PHETCHABUN PROVINCE
ชนตระการ ลีลา
Chontrakarn leela
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยกั บการจั ดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อรวบรวมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
คํานวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดั บ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ตัว
แปรที่มีค่ามากที่สุด คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ระดับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การวางแผนการจัดประสบการณ์
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
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ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน คือ การบริหารจัดการ ใน
สถานศึกษา ซึ่งเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ Y = .191 X1 + .232 X2 +
.065 X3 + .350 X4
คําสําคัญ: 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
วิ ทยาศาสตร์ มี บทบาทสําคัญ ยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากวิ ทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพื่อใช้อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกั บความคิดสร้างสรรค์แ ละศาสตร์ อื่น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (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 เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ ต ามศั ก ยภาพและตอบสนองความแตกต่ า งของแต่ ล ะคน
(กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 21)
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่มีความสําคัญ กล่าวคือเป็น
โครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดําริ
ให้คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นําไปพิจารณาริเริ่ม ดําเนินการนํา
ร่องในประเทศไทย โดยพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 และทรงทอดพระเนตรระบบการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี โรงเรียนนั้นอยู่ในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย” หรือในภาษาเยอรมนี เรียกว่า “Haus der Kleinen Forscher” ในประเทศเยอรมนี โครงการนี้
ประสบความสําเร็จในการปลูกฝังความสนใจและรักวิทยาศาสตร์ในเด็กเล็กได้อย่างดี อีกทั้งยังมีระบบ
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถขยายผลจาก 50โรงเรียนในปีแรกสู่ 15,000 โรงเรียนในปีที่ 3
และสามารถควบคุ ม มาตรฐานได้ อ ย่ า งดี นอกจากนี้ โ ครงการนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงพ่ อ แม่
ผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย นับได้ว่าเป็น
การส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จึงมีรับสั่งว่าอยากเห็นโรงเรียนอนุบาล ในประเทศไทยมีระบบการเรียนแบบนั้น
บ้าง คณะกรรมการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus
der Kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann กรรมการมู ล นิ ธิ บ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี เพื่อขออนุญาตนํากิจกรรมนี้มาทดลองทําในประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2553
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2557 : 34 - 35) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความจริงและสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริงให้
เด็กได้สังเกตค้นหาคําตอบในเรื่องที่ตนสงสัยหรือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การจัดหมู่ การสํารวจ การทํานาย การทดลอง การเชื่อมโยงการลง
ความเห็น การแปลความ และการอภิปรายข้อมู ล สอดคล้ องกั บเยาวพา เดชะคุ ปต์ (2542 : 118)
กล่าวถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกห้องเรียนทีม่ งุ่
พัฒนา การทางด้านสติปัญญาเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจัดประสบการณ์ต้องเปิดโอกาส ลงมือกระทํา เคลื่อนไหว สํารวจ
สังเกต ทดลอง เล่น สืบค้น คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองจะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ดังนั้นหากเด็กได้รับรู้ความรู้สึกจากประสาทสัมผัสในช่วงของ “โอกาสทองของการเรียนรู้”
(Windows of Opportunity) แล้ว เด็กก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ (สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ. 2548 : 42) การที่เด็กมีโอกาสได้สังเกตและสัมผัสสิ่งต่างๆ จะส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ และรับรู้สิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นขั้นต้นในการฝึกทักษะกระบวนการคิด
ของเด็กปฐมวัยในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องหาข้อมูลด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การทํ า วิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ เด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นวิธีการหนึ่งของการคิดและการได้มาซึ่งความรู้ ประกอบด้วย 4
ขั้นตอนที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ การสังเกต การค้นพบปัญหาหรือ ข้อสงสัย การหาคําตอบ และการบอกผลให้
ผู้อื่นทราบ (ฮาร์แลน จีนดี ริฟคิน และแมรี เอส 2546 : 29)
สภาพปัญหาในปัจจุบันประเทศไทยจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาพบว่า อันดับความสามารถ ในการแข่งขัน
ดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้ายมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับความสามารถในการ
แข่งขันจัดโดย IMD ทั้งนี้ในช่วงปี 2546 – 2550 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และโครงสร้างทางเทคโนโลยีอยู่ในกลุ่มท้ายๆ ผลการเปรียบเทียบ
สถานภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเอเชีย
อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังล้าหลังจากประเทศดังกล่าวอีกมาก
ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
เพิ่มขึ้นให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เพราะประเทศไทยยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่จะขับ
เคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหานี้ภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครูผู้สอน
และผู้ปกครองจําเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ไม่อาจสําเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2557 : 4)
อีกประการหนึ่ง ระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบสําคัญต่อ
ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ดีกินดี
ของประชาชนในประเทศในระยะยาว จากผลการประเมินระดับนานาชาติ เช่น Programme For
student Assessment : PTSA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังต่ํากว่าเกณฑ์
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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) อย่างมีนัยสําคัญแต่ยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2557 : 5) และผลการประเมิน ของนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในปี
การศึกษา 2551 – 2556 พบว่า นักเรียนปฐมวัย มีพัฒนาการความพร้อม ด้านสติปัญญาต่ํากว่า
พัฒนาการด้านอื่น คิดเป็นร้อยละ 59.17 ซึ่งต่ํากว่าพัฒนาการ ด้านอื่นๆ เป็นเพราะสาเหตุ เด็กปฐมวัยขาด
โอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเรียนรู้
จากการสํารวจ การเล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อ
ความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 : 1)
ในปีการศึกษา 2554 – 2558 มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยที่สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1, เขต 2, และเขต 3 จํานวน 504 โรงเรียน แต่มีโรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาน้อยประเทศไทย มีจํานวน 195 โรงเรียน ยังมีไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
ของโรงเรียนทั้งหมดที่มีในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทําให้ผู้วิจัยสนใจ ที่จะศึกษาที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะบริบทของโรงเรียน นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเข้าใจและรักที่จะพัฒนา
ให้เด็กในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสูงกว่าจังหวัด
อื่นๆ เพื่อที่จะให้เด็กปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง สังคม ชุมชน และเป็น
แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั้ ง ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติง านของ
สถานศึกษาให้เกิดผลสูงสุดตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน ที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์
3. เพื่อรวบรวมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์
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วิธีการวิจัย
1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้
1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การ
เรี ย นรู้ โรงเรี ย นที่ ไ ด้รั บ ตราพระราชทานโครงการบ้ า นนั กวิ ทยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทย ในจั งหวั ด
เพชรบูรณ์
2. ตั ว แปรตาม (Dependent Variables) ได้ แ ก่ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รบั ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จํานวน
195 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู้ ส อนในระดั บ ปฐมวั ย ของโรงเรี ย นในจั งหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
จํานวน 120 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ 1 : 20 หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษาจํานวน 1 ตัว
แปร กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จํานวน 20 หน่วย เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ศึกษา
มีทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการในสถานศึกษา และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของโรงเรียน ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์จึงเท่ากับ 100 คน แต่ในงานวิจัยครั้งนี้
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 120 คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
2. กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างเขตพื้นที่การศึกษาละ 40 โรงเรียน จํานวน 3 เขตพื้นที่
การศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 120 คน
3. สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่มจากรายชื่อโรงเรียนที่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3 เขต
จํานวนเขตพื้นที่การศึกษาละ 40 โรงเรียน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เนื้อหาของแบบสอบถามมีจํานวน 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สํารวจรายการ (Check list) ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนปัจจุบัน
ประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน
ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จํานวน 40 ข้อ จําแนกเป็น
- คําถามเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ข้อ
- คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ข้อ
- คําถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 ข้อ
- คําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา จํานวน 10 ข้อ
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. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามปัจจัยที่สง่ ผลต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดังนี้
4.1 วิธีการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
4.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้คําสืบค้นต่างๆ ดังนี้ การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงาน
4.1.2 กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์ การ
เรี ย นรู้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ตราพระราชทานโครงการบ้ า นนั กวิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย ในจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 สร้างแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้ รั บ ตราพระราชทานโครงการบ้ า นนัก วิท ยาศาสตร์น้อ ย ประเทศไทย ในจั ง หวัด เพชรบู ร ณ์ ซึ่ ง ใน
การศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จํานวน 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า
(Rating Scale) 5ระดับ
4.1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยใช้คําสืบค้นต่างๆ ดังนี้ การเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงาน
4.1.5 กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1.6 สร้ า งแบบสอบถามการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในการศึกษาค้นคว้า
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จํานวน 50 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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4.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้
4.2.1 นําแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาว่าข้อคําถามครอบคลุมและสอดคล้องตรงตามนิยาม เชิงปฏิบัติการของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน โครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโดยพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา แล้วนําคะแนนที่ได้จากการลง
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน หาค่าความสอดคล้องโดยสัมประสิทธิ์ ความสอดคล้อง (IOC)
(บุญชม ศรีสะอาด 2546 : 43) เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ
0.5 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า
4.2.1.1 แบบสอบถามปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
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
คัดเลือกข้อคําถามที่เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนข้อที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทําการตัดทิ้ง และนําแบบสอบถาม
ปั จจั ยที่ ส่ง ผลต่อการจั ด ประสบการณ์ก ารเรีย นรู้โ รงเรี ยนที่ ได้ รับ ตราพระราชทานโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ทําการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, เขต 2 และเขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
เพื่อหาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha Coefficient) ซึ่งเกณฑ์ต้องมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมากกว่า .7 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า
4.2.2.1 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่ ง ผลต่อการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์
จํานวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
4.2.2.2 แบบสอบถามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 50 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
4.2.3 นําแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่
ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไปเก็บรวบรวมข้อมูล กับครูใน
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจัยดํ าเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ที่ใ ช้ใ นการวิจั ยครั้ง นี้ ผู้วิจั ยได้กํ าหนดเป็ นขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
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1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ถึงผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
2. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล โดยให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
3. นําข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพื่อตอบคําถามการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมี
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และร้อยละ
2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียน
ที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทั้ง 2 ตอน โดยการคํานวณ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ โดยกําหนดเกณฑ์ การแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ ยของแบบสอบถามปัจจัยที่ส่ง ผลต่อการจั ดประสบการณ์ การเรีย นรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเป็นรายข้อ ราย
ปัจจัย และภาพรวม โดยเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, 163) ดังนี้
1.00 – 1.49 ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจัยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.50 – 2.49 ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจัยอยู่ในระดับน้อย
2.50 –3.49 ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 ความคิดเห็นที่มีต่อระดับการส่งผลของปัจจัยอยู่ในระดับมาก
4.50 – 5.00 ความคิดเห็นที่มตี ่อระดับการส่งผลของปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Peason’s Product MomentCorrelation Coefficient) โดย
ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2546) ดังนี้
1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงสุด
0.71 – 0.99
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง
0.41 – 0.70
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง
0.21 – 0.40
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ํา
0.00 – 0.20
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ํา
4. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยหาความสัมพันธ์พหุคูณ
(Multiple Correlation) ระหว่างปัจจัยกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย และสร้างสมการจําแนกในรูปคะแนนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ระดั บ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และระดับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
1.1 ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า แนกเป็ น รายตั ว แปร พบว่ า ตั ว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับมากมากที่สุด และการบริหารจัดการในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
1.1.1 ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนและ
บริบทแวดล้อม เพื่อทําความเข้าใจผู้เรียนก่อนการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในครั้งต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด
และเลือกใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด
ตามลําดับ
1.1.2 ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความมุ่งมั่นออกแบบการจัดประสบการณ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอยู่
ในระดับมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ มีความมุง่ มั่นที่จะเรียนรู้งานถึงแม้จะเป็นงานที่ตนเองไม่ชํานาญ ก็ตาม
อยู่ในระดับมากที่สุด และการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่มีความท้าทาย
แปลกใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
1.1.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดและห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่
มีเสียงรบกวน ไม่มหี กลิน่ เหม็นอับและฝุ่นละออง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และ
ห้องเรียนสะดวกสบายและเป็นสัดส่วน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ตามลําดับ
1.1.4 ด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีการติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมีการติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลําดับ
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1.2 ระดับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม 4 ตัวแปร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับปรุงแก้ไข
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบประเมินผล อยูใ่ นระดับมากที่สุด และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ตามลําดับ
1.2.1 ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ผูบ้ ริหารเห็นความสําคัญ และให้การสนับสนุน อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด และได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ผูน้ ําชุมชน หรือเครือข่าย อยู่ในระดับมากที่สุด
ตามลําดับ
1.2.2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ทําการทดลอง เพื่อ
ค้นพบสิ่งใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอสิ่งที่ค้นพบจาก
การสังเกต สอบถาม หรือทดลอง อยู่ในระดับมากที่สุด และจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ตามลําดับ
1.2.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการวัดผลและประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา ได้แก่ มีการวัดผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านร่างกายอย่างสม่ําเสมอ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ตามลําดับ
1.2.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่มีการแจ้งผลการประเมินให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทราบเสมอ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด นําผลการประเมินมาเพื่อปรับเทคนิคการจัดประสบการณ์
ใหม่แก่ผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ่งผลต่อประสบการณ์ การเรียนรู้
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงเรียนที่ได้รบั ตราพระราชทานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
2.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวแปรต้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกทุกตัว และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งหมด จํานวน 4
ค่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง .29 ถึง .72 ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
คือ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .72 รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมใน
การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ .58 และความรู้ ค วามสามารถ และ
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ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .61
2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ และการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ตราพระราชทานโครงการบ้ า น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย ในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวก และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โรงเรียนมากที่สุด คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .859
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า
3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (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 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .859 มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอบในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .850 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a)
เท่ากับ .143 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้ Y = .191X1
+.232 X2+.065 X3 +.350 X4
โดย
X1 แทน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
X2 แทน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
X3 แทน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
X4 แทน การบริหารจัดการในสถานศึกษา
Y แทน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึ กษาสรุ ปปัจจั ยที่ ส่งผลต่ อการจั ดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โรงเรี ยนที่ ได้ รั บตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อค้นพบที่ควรนํามา
อภิปรายตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
รองลงมา ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อมในการปฏิ บั ติ งาน และการบริ หารจั ดการในสถานศึ กษา ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการบริหารจัดการในสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะส่งผลต่อการประสบความสําเร็จใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการจัดการทั้งเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความ
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สนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2548 :
2-4) ที่กล่าวถึง แนวการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุด สืบเนื่อง
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีผลให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษา อันเป็นวาระสําคัญแห่งชาติ การปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหัวใจ ของการปฏิรูปการศึกษา มีสาระสําคัญ 8 เรื่องใหญ่ๆ
ได้แก่ หลักการจัดการศึกษา : ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและ
ความแตกต่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้คิดเป็น ทําเป็น
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บทบาทรัฐในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ : โดย
การส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประเมินผลการเรียนรู้ : พิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคู่กันไปตาม ความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรแต่ละระดับมี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําสาระของ
หลักสูตร ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง : สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ หากพิจารณาจําแนกตามด้านต่างๆ
พบว่า ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพัฒนาตนเองติดตามความรู้ใหม่ๆ เพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงานอยู่เสมอ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่ า ข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการ
ดํ าเนิ นการโครงการบ้ านนักวิ ทยาศาสตร์น้ อย ประเทศไทยอย่ างต่ อเนื่ อง ด้ านการบริ หาร จั ดการใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจาก หลักการจัด
ประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นหลักของการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยตั้งอยู่บนแนวคิด
พื้นฐานตามความเชื่อของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปญ
ั ญา คํานึงถึงตัวเด็กเป็นหลัก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ของการเรียนรู้ ให้เด็กได้ลงมือค้นคว้าด้วย
ตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ควบคุมกิจกรรม และคอยอํานวยความสะดวกแก่เด็ก ดังนั้น ครูจึงต้องพัฒนาตนเอง
ติดตามความรู้ใหม่ๆเพื่อออกแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงานอยู่เสมอ
รวมถึง การนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่าง
ต่อเนื่อง 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) ที่กล่าวถึงหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
โดยสรุปว่า การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ระดับปฐมวัย มีความสําคัญเนื่องจากในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี
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เด็กจะมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านสติปัญญา ดังนั้น ต้องได้รับ
การกระตุ้นอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาในด้านการรับรู้ ซึ่งหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้น จะต้องเป็นกิจกรรมที่เด็กสนใจลงมือค้นคว้ากระทําด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและ
สนับสนุน คอยช่วยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมที่จัดจะต้องสอดคล้องกับ
พัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นประสบการณ์ตรง
จากการได้เล่น ลงมือปฏิ บัติจริ ง และมีการกระทําร่วมกับบุคคลอื่น และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Thomas Willard (1972, อ้างอิงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2544) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ งานที่จะส่งผลต่ อความสําเร็จของงานและองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยด้ านบุคคล ได้ แก่ ความรู้
ประสบการณ์ แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความท้าทาย ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน
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 ทั้งนี้เนื่องจาก
การวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี เป็นระบบรัดกุมจะส่งผลให้การปฏิบัติงานสัมฤทธิผล ทั้งนี้ หากมีการนํา
ผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการดําเนินงาน ก็ยิ่งจะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งๆ
ขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจําแนกรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนการจัดประสบการณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้น ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสังเกต ด้านการตรวจสอบประเมินผล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจอย่างสม่ําเสมอ ด้านการปรับปรุงแก้ไขข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นําผลการประเมินมา เพื่อปรับเทคนิคการจัดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ทั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้น มีการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน อย่างหลากหลาย การ
วัด และประเมินผลพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจอย่างสม่ําเสมอ และนําผลการประเมินมา เพื่อปรับ
เทคนิคการจัดประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ก็จะส่งผลให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับ
ตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบความสําเร็จ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thomas Willard Harrell (1972, อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
2544) ที่กล่ าวถึ งปั จจัยที่ เกี่ยวข้ องกับการปฏิบั ติงานที่ จะส่ งผลต่ อความสําเร็จของงานและองค์ กร
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ความ
ท้าทาย ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อนร่วมงานการบริหารจัดการในองค์กร เป็นต้น และสอดคล้องกับ
Schermerhorn et al. (2003) ที่กล่าวว่า ผลการปฏิบตั ิงาน = คุณลักษณะส่วนบุคคล x ความพยายาม x การ
สนับสนุนจากองค์กร
3. จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน ตัวแปรต้นปัจจัยที่ส่งผลต่อ การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกทุกตัว และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งหมด ตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
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และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนมากที่สุด คือ การบริหารจัดการในสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการในการทํางาน ย่อมเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย และการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ย่อมมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
หมายถึงว่า หากสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะทําให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดีตามไป
ด้ วย และถ้ าสถานศึ กษามี การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ดี ก็ จะส่ ง ผลให้ การบริ หารจั ดการใน
สถานศึกษาดีตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของThomas Willard Harrell (1972, อ้างถึง
ใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2544) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานที่จะส่งผลต่อความสําเร็จ
ของงาน และองค์กรประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัย
ด้านงาน ได้แก่ ความท้าทาย ความผูกพันต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน การบริหารจัดการในองค์กร เป็นต้น
และสอดคล้องกับ Schermerhorn et al. (2003) ที่กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานคุณลักษณะส่วนบุคคล
ความพยายาม การสนับสนุนจากองค์กร สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ได้กล่าวว่า ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลย่อมมีผลต่อ งานที่ทําแตกต่างกัน และบุคคลมีความสามารถที่แตกต่างกัน ย่อมทําให้
ผลงานที่ออกมาแตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ
บุคคลประกอบ ซึ่งปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการทํางานของบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับ
บุคคล ได้แก่ ความถนัด ประสบการณ์ ความสนใจ แรงจูงใจ เป็นต้น ปัจจัยเกี่ยวกับงานและปัจจัย
เกี่ยวกับองค์กร
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (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 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี โดยตัวแปรที่สามารถทํานายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา เนื่องจากที่ได้กล่าวแล้วในการอภิปรายหัวข้อข้างต้นว่า การบริหาร
จัดการที่ดีจะส่งผลการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิผล ดังจะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์ (2546 : 8 อ้างถึงใน ประภาพรรณ รักเลี้ยง 2556 : 69-70) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา
เป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกําหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน การบริหาร
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สถานศึกษา มีองค์ประกอบสําคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบถึงกันและกัน และเป็นผล
ให้มีการพัฒนาสู่แนวทางที่ดีกว่า
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนทีไ่ ด้รับ ตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ การบริหาร จัดการใน
สถานศึกษา ดังนั้น หากสถานศึกษาต้องการส่งเสริมหรือพัฒนาให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ระดับปฐมวัยที่ได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ สิ่ง
ที่สถานศึกษาต้องคํานึงถึงอย่างที่สุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรเห็นความสําคัญต่อการดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการมอบหมาย
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน เป็ น ระบบ มี ก ารประชุ ม วางแผนการดํ า เนิ น การตามโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย มีการติดตามการดําเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการให้คําปรึกษา
ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการนําผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินการโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ต่อการจัดประสบการณ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีการประสานงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการทําวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนที่ได้รับตรา
พระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนําเป็นอย่างดียิ่งจากดร.แขก บุญ
มาทัน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.น้ําทิพย์ องอาจวาณิชย์ อาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม ที่ได้อตุ ส่าห์สละ
เวลาอันมีค่า เป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คําแนะนําปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ หลักการ ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือผู้วิจัย อย่างเอาใจใส่ตลอดการทําวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณาให้
คําแนะนํา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการวิจัยครั้งนี้ จนทําให้งานวิจยั ฉบับนีส้ ําเร็จลุล่วงได้อย่าง
สมบูรณ์และทรงคุณค่า
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 318 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบวัดเจตคติตอ่ การเรียน
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบสอบถามความเชื่ออํานาจในตนเอง แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบบั้นบันได ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.23 และมีค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.27 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเจตคติ
ต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง
มีความสัมพันธ์กันทางลบ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ตั วพยากรณ์ที่ดีที่สุ ดในการพยากรณ์ ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์และสร้าง
สมการพยากรณ์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 2 ตัวแปร คือ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
เท่ากับ 9.977 และ 4.049 ตามลําดับในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .387 และ .241 ตามลําดับ
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ เท่ า กั บ .529 มี อํ า นาจในการพยากรณ์ ร้ อ ยละ 28
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ 4.488 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ -36.430
คําสําคัญ : 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 ่ย นแปลงในอนาคตด้ว ยตนเองรู้เ ท่า ทัน ต่อ สถานการณ์ใ นปัจ จุบัน จึง จํา เป็น ต้อ งอาศัย
กระบวนการคิดในการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อการอยู่รอด ดังนั้นการคิดนับได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ในการแก้ไขปัญหา จึ งควรพั ฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการคิดให้เกิดขึ้นกับคนทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการพัฒนาการคิดตั้งแต่เยาว์วัย (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
2551 : 1) ซึ่งความสามารถในการคิดนั้นเป็นทักษะที่ทุกคนจําเป็นต้องมีเพราะจะทําให้มุมมองการ
มองโลกของทุกคนกว้างขึ้น มีเหตุผล สามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและความสุขในโลก ยุคโลกาภิวัตน์
(สุรางค์ โค้วตระกูล 2550 : 316) ที่ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคน
ในสั ง คมไทยให้ มี คุ ณ ธรรม และมี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งเท่ า ทั น ให้ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย
สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่สังคมฐานความความรู้
ได้อย่างมั่นคง แนวทางการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม
มีจิตสาธารณะพร้ อมทั้ งมีส มรรถนะ เสริ ม สร้างทักษะให้คนไทยมีการเรี ยนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การต่ อ ยอดความคิ ด สู่ น วั ต กรรมความรู้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละความรู้ พื้ น ฐานที่ จํ า เป็ น ในการ
ดํารงชีวิตที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ 2555 : 55-59 ) ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า วได้ ส อดคล้ อ งตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทํางานร่วมกัน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ
2551 : 2)
การจัด การศึก ษาตามแนวการปฏิร ูป การศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก ารมีก าร
เปลี ่ย นแปลงจากหลั กสูตรการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2544 มาเป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ นพื้นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ มี ก ารกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายของผู้ เ รี ย นเมื่ อ เรี ย นจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ในข้อที่ 2 คือ มีความรู้อันเป็นสากลมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ เพื่อช่วยทําให้เกิดสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ
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ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ซึ่ ง ตรงกั บ สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิ ด เป็ น
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ จากสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
กระบวนการคิดเพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 5 - 6)
การคิดวิเคราะห์ จึงถือได้ว่าเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตบุคคล
ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านต่างๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ทั้งด้าน
สติปัญญาและการดําเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของความคิดทั้งมวล การคิดวิเคราะห์
เป็นการคิดในการจําแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว
เหตุการณ์ ต่างๆ ออกเป็ นส่ วนย่ อยๆ เพื่ อค้ นหาความจริง ความสําคัญ แก่น แท้ องค์ประกอบ
หลั ก การของเรื่ อ งนั้ น ๆ ทั้ ง ที่ อ าจแฝงอยู่ ภ ายในสิ่ ง ต่ า งๆ หรื อ ปรากฏได้ อ ย่ า งชั ด เจน รวมทั้ ง
หาความสัมพันธ์และความเชื่อโยงของสิ่งต่างๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อาศัยหลักการใดจนได้ความคิด
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารสรุ ป การประยุ ก ต์ ใ ช้ การทํ า นายและการคาดการณ์ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ใช้ เ กณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลเป็ นทั ก ษะที่ ทุก คนพัฒ นาได้ ประกอบด้ ว ยทั ก ษะที่ สํ า คัญ คือ
การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจําแนกแยกแยะ
ประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐานและการสรุปเชิงเหตุผล (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ 2551 : 48)
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการมี
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระดับชั้น ซึ่งกําหนดให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการคิด
สู่การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 98) จากผลการประเมิน
จุดเน้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน โดยภาพรวมพบว่า ผลการประเมินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้านทักษะการคิดขั้นสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558 ผลคะแนนร้อยละ 43.21 42.54 และ
40.63 ตามลําดับ ซึ่งผลการประเมินนั้นมีผลคะแนนเฉลี่ยต่ําและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2557 : 16-17)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย จึงเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นประชากรในการ
วิจัยครั้งนี้ และได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทําให้ผู้วิจัยสนใจปัจจัยที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อการคิด
วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครั ว ว่ า ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วส่ ง ผลต่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องในการนํามาวางแผนหรือเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามาร
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 3
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research ) ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 1,558 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 318 คน ได้มาจากการ
กําหนดขนาดโดยใช้สูตรยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ มีจํานวน 6 ฉบับ โดยแบ่งเป็น
แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ แบบวัด จํานวน 3 ฉบับ และแบบสอบถามจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 36 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติต่อการเรียน มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) จํานวน 18 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) จํานวน 25 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบวัดความเชื่ออํานาจภายในตนเอง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 25 ข้อ
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 40 ข้อ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะนําเครื่องมือการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขนั้ ตอนการดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
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1. ผู้วิจัยขอหนังสือออกจากทางบัณฑิตมหาวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากทางโรงเรียนที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล และขอความอนุเคราะห์จากทาง
โรงเรียนต้นสังกัดของผู้วิจัยให้ออกหนังสือขอความร่วมมือโรงเรียนต่าง ๆ
2. ผู้วิจัยขอหนังสือออกจากทางโรงเรียน เพื่อขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ
ที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
3. จัดเตรียมแบบทดสอบ แบบวัดและแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4. ชี้แจงให้นกั เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. นําแบบทดสอบ แบบวัดและแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้
6. นําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและรายงานผล
การวิจัยต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ความเชื่อ
อํานาจภายในตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product -moment
Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างสมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน โดยวิธีการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณขั้นบันได (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข องนั กเรี ยนชั้ นมัธยมศึ ก ษาปีที่ 1 ส่ วนใหญ่
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้คะแนน 28 คะแนน มีจํานวน 34 คน รองลงมาสอบได้
คะแนน 29 คะแนน มีจํานวน 36 คน ส่วนคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่มีคะแนน
ต่ําสุดที่สอบได้ คือ 11 คะแนน มีจํานวน 2 คน คะแนนสุดที่สอบได้ คือ 34 คะแนน มีจํานวน
4 คน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.23 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.27 ซึ่งพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีคะแนนสูง
กว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเจตคติ ต่อการเรี ยน (X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X4)
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X5) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แต่ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง (X3) มีความสัมพันธ์กันทางลบ อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ตัวแปรพยากรณ์ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (X4) และแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ (X2) ค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปร พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ 9.977 และ 4.049 ตามลําดับในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β ) เท่ากับ .387 และ .241 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ
.529 มีอํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 51 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ
4.488 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ -36.430
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.23 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
5.27 ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์มีคะแนนสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม เช่นเดียวกับสุกัญญา ลีธีระ (2549 : 59-61) ได้
ศึกษาผลการฝึก ความสามารถทางสมองด้านการคิดวิเคราะห์ในทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของสเติร์นเบอร์ก
ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทําให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนปานกลางและต่ํา
2. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัย พบว่า ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .322 ถึง .743 โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สงู
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 คือ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน (X1) กับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(X2) มีค่าเท่ากับ .743 รองลงมา ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2) กับปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัว (X5) มีค่าเท่ากับ .715
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเจตคติต่อการเรียน (X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (X4) การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X5) มีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง (X3) มีความสัมพันธ์กันทางลบ
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นรายคู่ ดังนี้
เจตคติต่อการเรียน (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับปานกลาง (r = .434**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับปานกลาง (r = .390**) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความเชื่ออํานาจภายในตนเอง (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) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(X2) ดังผลการวิจัยพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปัจจัยแรกที่มี
ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้น อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีบทบาท
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี สามารถช่วยพัฒนา
ให้นักเรียนมีคุณภาพมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับบุญชม ศรีสะอาด (2542 : 1)
ที่เสนอว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ง่าย โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนในระดับสูงนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
อรวรรณ เอี่ ย มกิ จ ไพศาล (2552 : 89) ที่ เ สนอว่ า ครู ค วรจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ดี
เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น และที่กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดั ง นั้ น ครู จึ ง ควรให้ ค วามสํา คัญ กั บ การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนและมี ก ารสอนให้ เหมาะสม
กั บ ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของรั ต นา คิ ด ดี (2548 : 65) ที่ พ บว่ า การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และครูควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน และพัฒนานักเรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงยิ่งขึ้น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์นั้น แสดงว่าผลของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะทําให้แนวโน้มของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สูงด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความปรารถนาที่จะทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือทําให้ดีกว่าบุคคลอื่น สอดคล้องกับ สุรางค์
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โค้วตระกูล (2550 : 172) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลประกอบพฤติกรรมที่จะประสบ
สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้ และสอดคล้องกับ เพราพรรณ เปลี่ยนภู่
(2542 : 325) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะทํางานให้บรรลุผลหรือ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะตั้งมาตรฐานต่างๆ สําหรับตนเองไว้อย่างดีที่สุด
และมีความมุ่งมั่นเพื่อจะทํางานให้ได้ตามเป้าประสงค์ ซึ่งสอดคล้อง กับผลการวิจัยของ นันท์นภัส
สารพินิจ (2556 : 102) ที่พบว่า เป็นความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให้ บ รรลุ สํ า เร็ จ ตามเป้ า หมายอั น สู ง สุ ด ที่ ตั้ ง ไว้ โดยไม่ ย่ อ ท้ อ ต่ อ อุ ป สรรค และมี ค วามพยายาม
ที่จะทํางานให้ดีกว่าบุคคลอื่น
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร. ชาตรี นาคะ
กุล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. วิทยา เกษาอาจ กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และคอยติดตามอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนคําปรึกษาที่มีคุณค่ายิ่งจนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
แนะนําและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านทีก่ รุณารับเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
พร้อมทั้งได้ให้คําแนะนําในการจัดทําเครื่องมือเป็นอย่างดี
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้อํานวยการโรงเรียน
คณะครูผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่มสี ว่ นช่วยให้การ
สนับสนุนส่งเสริมและทําให้วจิ ัยในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จได้ด้วยดี
ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณแด่บุพการีและบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่สนับสนุน
และให้กําลังใจ ทําให้วิทยานิพนธ์นี้สําเร็จลุล่วงลงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและเพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ที่มีอัตราส่วนของ
รูปแบบของแบบทดสอบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 ห้อง และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 ห้อง
รวมนั ก เรี ย นทั้ ง หมด 295 คน ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบยกกลุ่ ม ผลจากการศึ ก ษาพบว่า
แบบทดสอบที่ผสมรูปแบบทั้ง 3 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงสูง นั่นคือ มีคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่นสูง โดยแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
8 ข้ อ : แบบทดสอบเลื อ กตอบถู ก ผิ ด ที่ ป รั บ เปลี่ ย นการตอบ 8 ข้ อ : แบบทดสอบเลื อ กตอบถู ก ผิ ด
ผสมผสานวิธีตอบ 8 ข้อพบว่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.966 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ: แบบทดสอบ
เลื อ กตอบถู ก ผิ ด ผสมผสานวิ ธี ต อบ 6 ข้ อ พบว่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสรุ ป อ้ า งอิ ง 0.975 ฉบั บ ที่ 3
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6
ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ พบว่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.961
คําสําคัญ: ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์, สัมประสิทธิก์ ารสรุปอ้างอิง, 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
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ พบว่าลักษณะ
ของแบบทดสอบที่นิยมใช้ คือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบอัตนัยความเรียง คือให้
นักเรียนแสดงวิธีทํา โดยจะมีทั้งในลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ หรือมีทั้งสองรูปแบบในฉบับ
เดียวกัน นอกจากนี้ อัญชลี ศรีกลชาญ (2552: 1-3) ยังพบว่า สถานการณ์การวัดและประเมินผลแบบ
ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice: MC) ซึ่งข้อสอบ
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ประเภทนี้มีความน่าเชื่อถือในการตรวจให้คะแนนและมีความยุติธรรม แต่ข้อสอบในลักษณะนี้ไม่
สามารถวั ด ความสามารถขั้ น สู ง ได้ เฮมบลี ตั น (อั ญ ชลี ศรี ก ลชาญ. 2552: 1-3 อ้ า งอิ ง จาก
Hambleton. 1996) กล่าวว่า การประเมินทางการศึกษาในศตวรรษที่ 20 และในศตวรรษหน้า
รูปแบบที่การประเมินมีความเป็นปรนัย เช่นข้อสอบแบบเลือกตอบจะนํามาใช้ให้สมดุลกับแบบสอบ
รูปแบบอื่นมากขึ้น ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543:85-121) ได้กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบแบบ
เลือกตอบมีข้อดีอยู่ที่ผู้ออกแบบทดสอบสามารถออกข้อสอบได้ครอบคลุมเนื้อหา มีความเป็นปรนัยสูง
นั่นคือ ข้อสอบเลือกตอบสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และสามารถควบคุมความยากง่ายของ
แบบทดสอบแต่ละข้อได้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ ไม่สามารถวัดความคิดที่ลึกซึ้งได้ ไม่ส่งเสริมการเขียน และ
ที่สําคัญส่งเสริมการเดา ส่วนแบบทดสอบอัตนัยแบบความเรียง มีข้อดีที่สามารถวัดความสามารถใน
การบรรยาย อธิบายและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ข้อเสียอยู่ที่การตรวจให้คะแนนซึ่งจะขาด
ความเป็นปรนัย นอกจากนี้ อิมพารา และฟอสเตอร์ (James C. Impara &David Foster. 2006:
100-102) มีแนวคิดว่า แบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีหลายปัญหาให้ต้องพิจารณา ปัญหาแรก คือ
คําตอบของข้อคําถามจะต้องเป็นคําตอบที่ถูกต้องชัดเจน ไม่กํากวม ปัญหาที่สอง คือ ปัญหาในการให้
คะแนน เนื่องจากหากต้องการให้แบบทดสอบแบบเลือกตอบสามารถวัดความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ข้อ
คําถามที่ใช้ จึงต้องมีคําตอบที่ถูกต้องหลายคําตอบ จะมีเกณฑ์อย่างไรในการให้คะแนนสําหรับผู้สอบที่
เลือกคําตอบได้ ถูกต้ องทั้งหมด กับถูกต้ องเพี ยงบางส่ วน ดั งนั้นแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิด จึง
สามารถนํามาใช้แทนแบบทดสอบแบบเลือกตอบได้ในบางกรณี โดยแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิด
สามารถเพิ่ ม ความยากให้ เ หมาะกั บ สถานการณ์ ไ ด้ และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งในการให้ ค ะแนนของ
แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบที่ มี คํ า ตอบถู ก หลายคํ า ตอบ จึ ง สามารถเพิ่ ม ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบได้(James C. Impara &David Foster. 2006: 100-102)
บอท (Bott, P. A. 1996: 59-78) ได้เสนอแนวคิดว่า แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดสามารถ
ใช้ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ โดยส่วนมากมักจะถูกนํามาใช้ในการประเมินการเรียนรู้ตาม
เนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งแบบทดสอบแบบถูกผิดเป็นแบบทดสอบที่สร้างได้ง่าย โดย
จะเขียนเป็นคําสั่งหรือคําอธิบายสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือเท็จ และมีหลายรูปแบบสามารถพิจารณา
เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ลักษณะของเนื้อหาวิชามีความสอดคล้อง
กับลักษณะของแบบทดสอบที่จะนํามาใช้ ได้แก่ แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ
(Modified True-False Item) และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ (Compound
True-False Item) เนื่ อ งจากแบบทดสอบทั้ ง 2 แบบ สามารถมาช่ ว ยแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัยความเรียงได้บางประการ
แสงและทัศนอุปกรณ์ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว และพบได้ในชีวิตประจํา
ของนักเรียน เช่น การมองเห็นสิ่งต่างๆ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดรุ้ง สีของท้องฟ้าใน
แต่ละช่วงเวลา เป็นต้น โดยในหนังสือคู่มือครูรายวิชาฟิสิกส์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2557: 145-147) กําหนดไว้ว่า การวัดผลการเรียนรู้ควรวัดให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหา
และพฤติกรรมการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน และจากการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่อง แสงและ
ทั ศ นอุ ป กรณ์ พบว่ า จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ต้ อ งการวั ด พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นทั้ ง ใน
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ด้านความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการนําไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
การวัด และประเมินผลด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Bloom. 1976 : 18)
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงคุณภาพของแบบทดสอบที่มีการผสมผสาน
แบบทดสอบหลายรูปแบบในแบบทดสอบฉบับเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความ
หลากหลายของรูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพมาใช้ในการวัด
และประเมินผลในวิชาฟิสิกส์
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสร้างและเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอัตราส่วน
ของรูปแบบของแบบทดสอบที่แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้มาจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่ม(Cluster Random Sampling) ประกอบด้วยนักเรียนของโรงเรียนถาวรานุ
กูล จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4 ห้อง และโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 4
ห้อง รวมนักเรียนทั้งหมด 295คน เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านครูผู้สอนเป็นครูที่มีวุฒิการศึ กษาตรงกับวิชาที่สอน คือ สาขาฟิสิกส์ ในระดั บชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกระดับชั้น และต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ครูผู้สอนมีความยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ในการ เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในหนึ่งฉบับจะมีรูปของแบบทดสอบหลายลักษณะ ดังนั้น
ในการดําเนินครูผู้สอนจะต้องอธิบายให้ผู้ทําแบบทดสอบมีความเข้าใจในการทําแบบทดสอบ อีกทั้งใน
ขั้นตอนการดําเนินงานเก็บข้อมูลจะต้องมีการเก็บข้อมูล 2 ฉบับ จึงต้องใช้เวลาในการดําเนินการเก็บ
ข้ อ มู ล มาก อี ก ทั้ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดจะต้ อ งทํ า แบบทดสอบพร้ อ มกั น ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วาม
จําเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความพร้อม เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของผลการวัด
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและ
ทัศนอุปกรณ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ, แบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ จํานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ จํานวน 20 ข้อ จากนั้นนําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ และเพื่อปรับปรุงแบบทดสอบ ดังนี้ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(content validity) ดั ชนี ค่ าความยากของแบบทดสอบ (difficulty index) ดั ชนีค่าอํานาจจําแนก
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(discriminant index) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มี ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 0.80 ขึ้นไป มีค่า
ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบตั้งแต่ 0.4-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป จํานวน
ฉบับละ 12 ข้อ มาผสมเป็นแบบทดสอบจํานวน 3 ฉบับ ซึ่งอัตราส่วนในการสร้างแบบทดสอบแต่ละ
ฉบับนั้นได้จากการวิเคราะห์จุดประสงค์ที่เหมาะกับรูปแบบของแบบทดสอบ ดังนี้
ฉบั บ ที่ 1 MC (8): MTF (8): CTF (8) (แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก 8 ข้ อ :
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 8 ข้อ)
ฉบั บ ที่ 2 MC (6): MTF (12): CTF (6) (แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก 6 ข้ อ :
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 12 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 6 ข้อ)
ฉบั บ ที่ 3 MC (6): MTF (6): CTF (12) (แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก 6 ข้ อ :
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 12 ข้อ)
นําแบบทดสอบที่ผสมรูปแบบแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งการเก็ บข้อมู ล เป็น
3 ช่วง ในแต่ละช่วงจะนําแบบทดสอบ 3 ฉบับไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน โดยเว้นระยะเวลา
ระหว่างการสอบแต่ล ะฉบั บเป็นระยะเวลา 1 สั ปดาห์นําคํ าตอบที่ได้จากการทดสอบมาตรวจให้
คะแนนวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับด้วยโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder
– Richardson : KR) ใช้สูตร KR-20 และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบ โดย
ใช้โปรแกรม EduG
ตัวอย่างของแบบทดสอบ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คําชี้แจง: จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด
ตัวอย่าง จงพิจารณาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงที่ผิวสะท้อนราบ และผิวสะท้อนโค้ง
ดังต่อไปนี้
I. ภาพที่ได้เป็นภาพจริงเสมอ
II. ถ้าต้องการเห็นภาพมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุต้องใช้กระจกนูน
III. กระจกเว้าสามารถให้ภาพเสมือนได้เมื่อวางวัตถุไว้ที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส
IV. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ
V. ถ้าต้องการเห็นภาพในกระจก ต้องใช้กระจกเงาราบเท่านั้น
ข้อความใดถูกต้อง
1. I, II, III, IV, V
2. I, II, V
3. II, III, V
4. III, IV
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ คําชี้แจง: จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ถ้าข้อความใดถูกวงกลม “T” ถ้าข้อความใดผิดวงกลม “F”โดยหากข้อความใดผิดต้องทําอีก 2 สิ่ง คือ
1. ในช่อ A ให้ใส่สิ่งทีผ่ ิดในข้อความ
2. ในช่อง B ให้แก้สิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง
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T F ตัวอย่าง แสงจากเปลวเทียนเดินทางในอากาศเป็นเส้นตรง ด้วยความเร่งคงที่ ประมาณ 3 x
108 m/s2
A _________________________________
B _________________________________
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ คําชี้แจง: จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ถ้า
ข้อความใดถูก วงกลม “T” ถ้าข้อความใดผิด วงกลม “F” พร้อมทั้งวงกลมเหตุผล ซึ่งอาจมี 1 ข้อหรือ
มากกว่าก็ได้
T
F ตัวอย่าง ถ้าลําแสงที่เข้าตกกระทบกระจกเว้าเป็นลําแสงที่ผ่านจุดศูนย์กลางความโค้ง
รังสีสะท้อนจะสะท้อนออกจากกระจกเว้าจะขนานกับแกนมุขสําคัญ
A. ไม่ถูกต้อง เพราะ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกเว้าจะออกตามแนวผ่านจุดศูนย์กลาง
ความโค้ง
B. ไม่ถูกต้องเพราะ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกเว้าจะออกตามแนวผ่านจุดโฟกัส
C. ไม่ถูกต้อง เพราะ รังสีที่สะท้อนออกจากกระจกเว้าจะออกตามแนว 2 เท่าของจุด
ศูนย์กลางความโค้ง
ผลการวิจัย
1. คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอัตราส่วนของรูปแบบของแบบทดสอบที่แตกต่างกัน
ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
จํานวน 3 ฉบับ ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง
0.80-1.00 ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง สูงกว่า 0.80 มาใช้ และวิเคราะห์
ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบและค่าอํานาจจําแนกได้ดังตาราง
ตารางที่ 1ดัชนีค่าความยากของแบบทดสอบและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
ก่อนการคัดเลือก
หลังการคัดเลือก
แบบทดสอบ จํานวนข้อ ดัชนีค่า ค่าอํานาจ จํานวนข้อ ดัชนีค่า ค่าอํานาจ
ความยาก จําแนก
ความยาก 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
จําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์จํานวน 3
ฉบับ เป็นดังนี้
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แบบทดสอบฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ มีดัชนีค่าความยาก
ตั้งแต่ 0.23-0.90 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.15-0.85 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยาก
ตั้งแต่ 0.40-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป และตรงตามจุดประสงค์ จํานวน 12 ข้อ
มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.46-0.69 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.44-0.63
แบบทดสอบฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ จํานวน
30 ข้อ มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.31-0.59 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.25-0.80 แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.40-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป และตรงตาม
จุดประสงค์ จํานวน 12 ข้อ มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.46-0.59 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.600.80
แบบทดสอบฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ จํานวน
20 ข้อ มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.31-0.63 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.25-0.72 แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.40-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป และตรงตาม
จุดประสงค์ จํานวน 12 ข้อ มีดัชนีค่าความยากตั้งแต่ 0.45-0.63 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.580.72
ตารางที่ 2ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แบบทดสอบ

k

KR-20

ฉบับที่ 1 MC (8): MTF (8): CTF (8)
ฉบับที่ 2 MC (6): MTF (12): CTF (6)
ฉบับที่ 3 MC (6): MTF (6): CTF (12)

24
24
24

0.891
0.901
0.952

จากตารางที่ 2 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละฉบับจํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
แบบทดสอบฉบับที่ 1 เป็นแบบทดสอบ 24 ข้อ ซึ่งมีอัตราการผสมข้อสอบ คือ แบบทดสอบ
แบบเลื อกตอบ 4 ตั วเลื อก 8 ข้ อ แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ ยนการตอบ 8 ข้ อ และ
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 8 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.891
แบบทดสอบฉบับที่ 2 เป็นแบบทดสอบ 24 ข้อ ซึ่งมีอัตราการผสมข้อสอบ คือ แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิ ดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ และ
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.901
แบบทดสอบฉบับที่ 3 เป็นแบบทดสอบ 24 ข้อ ซึ่งมีอัตราการผสมข้อสอบ คือ แบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตั วเลือก 6 ข้ อ แบบทดสอบเลือกตอบถู กผิดที่ ปรั บเปลี่ ยนการตอบ 6 ข้อ และ
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.952
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2. ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสง
และทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอัตราส่วนของรูปแบบของแบบทดสอบที่
แตกต่างกัน
2.1ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของรูปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ จํานวน 3 รูปแบบ ซึ่งออกแบบการวัดเป็นแบบ Onefacet design โดยมี รูปแบบการวั ด เป็ น pxtเมื่อ p แทน ผู้ สอบ และ t แทน จํานวนรูป แบบของ
แบบทดสอบ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป EduG ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 3ผลการประมาณค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธ์การสรุป
อ้างอิง (G-Coefficient) ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์
เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ESTIMATED
% OF
EFFECT
df
SS
MS
VARIANCE
TOTAL
COMPONENT VARIANCE
PERSON (p)
294
10066.67
34.24
11.17
93.70
TEST (t)
2
23.22
11.61
0.04
0.30
RESIDUAL
588
422.77
0.72
0.72
6.00
(pt,e)
TOTAL
884
10512.66
11.93
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่ า องค์ ป ระกอบความแปรปรวนของบุ ค คล
ซึ่ ง เป็ น ค่ า ความ
แปรปรวนของคะแนนจริง คิดเป็นร้อยละ 93.70 ของความแปรปรวนทั้งหมด องค์ประกอบของความ
ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าเฉลี่ย
แปรปรวนของแบบทดสอบ
ของคะแนน 1 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของความแปรปรวนทั้งหมดสําหรับองค์ประกอบที่เหลือ
จาก 2 แหล่งดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 6 ของความแปรปรวนทั้งหมด
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2.2 การศึกษาการตัดสินใจการสรุปอ้างอิงเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความแม่นยํา
ของการสรุปอ้างอิงคุณภาพของแบบทดสอบ โดยมีเงื่อนไข คือ รูปแบบของแบบทดสอบแต่ละฉบับมี
อัตราส่วนในการผสมลักษณะของแบบทดสอบแตกต่างกัน โดยผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของของคะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
D-STUDY DESIGN
EFFECT
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
0.719
0.360
0.240
Relative error variance
=
0.756
0.378
0.252
Absolute error variance
∆ =
0.968
0.975
0.963
G-Coeff. For Rel. decision
=
0.966
0.975
0.961
G-Coeff. For Absl. decision
∆ =
จากตารางที่ 4 พบว่ า ผลการศึ ก ษาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสรุ ป อ้ า งอิ ง (G-Coefficient) ใน
การศึ ก ษา D (D-Study) เมื่ อ รู ป แบบของแบบทดสอบแตกต่ า งกั น 3 ฉบั บ เป็ น ดั ง นี้ ฉบั บ ที่ 1
(แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 8 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8
ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 8 ข้อ) พบว่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิ งเชิง
ตั ด สิ น ใจสั ม พั ท ธ์ (Relative Coefficient) เท่ า กั บ 0.968 และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสรุ ป อ้ า งอิ ง เชิ ง
ตัดสินใจสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ 0.966 ฉบับที่ 2 (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก 6 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบ
ถู กผิดผสมผสานวิ ธีตอบ 6 ข้ อ) พบว่ าสัมประสิท ธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมพั ท ธ์ (Relative
Coefficient) เท่ า กั บ 0.975 และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารสรุ ป อ้ า งอิ ง เชิ ง ตั ด สิ น ใจสั ม บู ร ณ์ (Absolute
Coefficient) เท่ากับ 0.975 ฉบับที่ 3 (แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ : แบบทดสอบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 6 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 12 ข้อ)
พบว่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมพัทธ์ (Relative Coefficient) เท่ากับ 0.963 และค่า
สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงเชิงตัดสินใจสัมบูรณ์ (Absolute Coefficient) เท่ากับ 0.961
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้สร้างแบบทดสอบ 3 รูปแบบ แล้วนํามาผสมเป็นแบบทดสอบ
จํ า นวน 3 ฉบั บ ดั ง นี้ ฉ บั บ ที่ 1 ประกอบด้ ว ย แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก 8 ข้ อ :
แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ 8 ข้อ: แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธี
ตอบ 8 ข้ อ ฉบั บ ที่ 2 ประกอบด้ ว ยแบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก 6 ข้ อ : 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
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ พบว่าแบบทดสอบที่ผสมรูปแบบทั้ง 3 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์
การสรุปอ้างอิงสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการประเมินทางการศึกษาในทศวรรษที่ 20 และใน
ทศวรรษหน้า รูปแบบการประเมินที่มีความเป็นปรนัย เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบจะต้องนํามาใช้ให้
สมดุลกับแบบสอบรูปแบบอื่นๆ (อัญชลี ศรีกลชาญ, 2552, หน้า 1-3 อ้างอิงจาก Hambleton, 1996)
ซึ่งแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการผสมผสานรูปแบบของแบบทดสอบ 3 รูปแบบ ในหนึ่งฉบับ
ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ
และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ ซึ่ง สายยศ และอังคณา สายยศ (2543:85-121)
ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบมีข้ อดี อ ยู่ที่ผู้ อ อกแบบทดสอบสามารถออกข้อสอบได้
ครอบคลุมเนื้อหา มีความเป็นปรนัยสูง สามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และสามารถควบคุมความ
ยากง่ายของแบบทดสอบแต่ละข้อได้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ ไม่สามารถวัดความคิดที่ลึกซึ้งได้ ซึ่งโดยทั่วไป
ก็จะนําแบบทดสอบแบบอัตนัยมาแก้ไขข้อบกพร่องนี้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ที่การตรวจให้คะแนนซึ่งจะ
ขาดความเป็นปรนัย สําหรับแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ (Modified TrueFalse Item) และแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ (Compound True-False Item)
แบบทดสอบทั้ง 2 แบบ สามารถมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
และแบบทดสอบอัตนัยความเรียงได้ (Bott, P. A. 1996: 59-78) ผู้วิจัยจึงเลือกสร้างแบบทดสอบที่มี
การผสมรูปแบบของแบบทดสอบในฉบับเดียวกัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้ทําแบบทดสอบใน
ขั้นที่สูงขึ้นจากความรู้ความจํา และแก้ไขปัญหาเรื่องการตรวจให้คะแนนที่มีความไม่เป็นปรนัยใน
แบบทดสอบแบบความเรียง จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสม
รูปแบบของแบบทดสอบคือ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 6 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบ
ถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบ12 ข้อ : แบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดผสมผสานวิธีตอบ 6 ข้อ เนื่องจาก
แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวนของแบบทดสอบเลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบมากที่สุด ซึ่งจะ
เน้นให้นักเรียนได้เขียนแสดงความคิด ซึ่งสามารถวัดระดับพฤติกรรมในชั้นสูงได้ และยังสามารถ
จําแนกนักเรียนกลุ่ม เก่ ง กลุ่มอ่อนออกจากกันได้ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจั ยที่แ บบทดสอบแบบ
เลือกตอบถูกผิดที่ปรับเปลี่ยนการตอบมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.60-0.80 ซึ่งเป็นค่าอํานาจ
จําแนกที่สูง แต่ทั้งนี้อัตราส่วนที่เหมาะสมก็จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดในแต่ละเนื้อหา
กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา ตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งมาโดยตลอดจาก ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ และ อ.ดร.พนิดา
มารุ่งเรือง
ขอกราบขอบคุ ณ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะและแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งอั น เป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้วิทยาการต่างๆ
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ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียนถาวรานุ
กูล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที่คอยเป็นกําลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน
ด้วยดีเสมอมา
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ที่กําลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ที่เรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งมีจํานวน 302 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลากหลาย
ขั้ น ตอน (Multi-stage Random Sampling)เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.832 และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย6ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ.821,.833,.834,.881,.897,.926 ตามลําดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้คือ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(Y) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) มีค่าสัม ประสิท ธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .150 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ.144และปัจจัยทั้ง3 ด้านร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ร้อยละ 562)
สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สามารถแสดงในรูปคะแนน
มาตรฐานและคะแนนดิบ เป็นดังนี้
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้คะแนนดิบคือ
Y= 14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2
สมการถดถอยที่คํานวนโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน
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Z = .154X5 + .129X6 + -.132
คําสําคัญ: ปัจจัย,ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน,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
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่ง
ถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง เป็ น กรอบทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ และ
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ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทยเป็น สาระการเรีย นรู ้ห นึ ่ง ที ่ม ีค วามสํ า คัญ และจํ า เป็น ต่อ การดํ า รงชีว ิต ของ
นักเรียน เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจําชาติที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอัน
เดีย วกัน ของคนในชาติที ่ม ีป ระวัต ิค วามเป็น มาอัน ยาวนานคู ่ก ับ ชาติไ ทยแม้ว ่า ภาษาไทยจะมี
วิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการติดต่อกับประเทศต่างๆก็ตาม ภาษาไทยก็ยังคงดํารงอยู่ ทั้งนี้เพราะ
ภาษาไทยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากภาษาอื่น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ2543:1) ภาษาไทยมีวัฒนาการต่อเนื่องมานับพันปี และมีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าของชาติ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย (ลายสือไทย) ขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 1826 และอักษรไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ ตกทอดมาเป็นอักษรไทยที่ได้ใช้ในปัจจุบัน
ทําให้คนไทยมีอักษรของชาติไทยใช้ในการติดต่อการบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้การดําเนินชีวิตใน
สังคม ฯลฯ ภาษาไทยจึงมีความสําคัญ และจําเป็นที่คนไทยทุกคนจะต้องศึกษาและฝึกฝนจนเกิด
ทักษะเพื่อใช้ติดต่อระหว่างคนไทย หรือคนชนชาติอื่นที่รู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรม
วิช าการ 2546:3)การสอนภาษาไทยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะพื้นฐานทางภาษาใช้ในการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ทางภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง ในการสื่อสารจะ
ใช้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันตามธรรมชาติอยู่แล้ว
แม้ว่าในบางโอกาสอาจมุ่งใช้ทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นสําคัญ แต่ก็จะมีทักษะอื่นๆผสมผสานอยู่ด้วยเสมอ
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อสื่อสาร จึงจําเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปพร้อมๆกัน
การสอนภาษาไทยในปัจจุบันเปลี่ยนความคิดไปจากเดิม ไม่เน้นการอ่านออกเขียนได้เพียง
อย่างเดียว แต่จะเน้นการสอนเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ2546:1)
หลักสูตรได้กําหนดให้นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา ทั้งฟัง พูด ดู อ่าน และเขียนใน
รูปแบบต่ างๆ ด้ วยการกําหนดให้ ใ ช้ทักษะทางการอ่ านนําไปสร้า งความรู้ความคิด ไปใช้ตั ดสิ น ใจ
แก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต และสร้างนิสัยรักการอ่าน ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถใช้ทักษะการฟังการดู การพูด เลือกฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังมี
การใช้ภาษาพูดภาษาเขียน ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์อีกด้วย สาระต่างๆตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นภาระงานสอนที่ท้าทายครูในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาที่มีสื่อ
เทคโนโลยี ม ากมายหลายประเภท ล้ ว นจู ง ใจให้ นัก เรี ย นหั น ไปสนในสื่อ เหล่ า นั้ น มากกว่ าที่จ ะให้
ความสํ า คั ญ แก่ ก ารสอนที่ มี แ ต่ ห นั ง สื อ เรี ย น หรื อ สอนไปเรื่ อ ยๆ โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง ความสนใจและ
ความรู้สึกของนักเรียนแต่ประการใด ผลสําเร็จทางการเรียนย่อมเกิดขึ้นยาก ดังนั้นครูจึงจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้กลวิธีสอนที่น่าสนใจโน้มนํานักเรียนให้หันมาใส่ใจ ตั้งใจเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยความ
พอใจ เต็มใจ ผลงานที่เกิดขึ้นก็สร้างความประทับใจ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน (กรมวิชาการ
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2546:180) แม้ ว่าหลั กสู ตรจะมี การเปลี่ย นแปลง การวัดความสําเร็ จของนักเรียนก็ยังคงใช้ก าร
ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา ซึ่ง ประเมิน ได้จ ากความสํา เร็จ ในการเรีย นหรือ คะแนนผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งผลการประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET)
เพื่อ การประกัน คุณ ภาพผู้เ รีย น ปีก ารศึก ษา 2557 ของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3 ในสัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ได้ดําเนินการจัดสอบโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรีย นชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 3 โรงเรีย นในสัง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 34 โรงเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 34.07 ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ระหว่า งคะแนนระดับ เขตพื้นที่ปีก ารศึก ษาตั้ง แต่ปี
การศึก ษา 2555-2557 กับ ระดับ ประเทศ ปีก ารศึก ษา 2555-2557 พบว่า คะแนนระดับ เขต
พื้นที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ
1.13 (สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบูร ณ์ เขต 3,(2557:1-2) จากผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลการสอบ O-NET ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใน
ภาพรวมผลการสอบO-NET ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูร ณ์ เขต3จํานวน34โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ ยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถสรุป
ภาพรวมได้ดังนี้
ตารางที่1 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปีการศึกษา 2555 – 2557 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ภาษาไทย
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวมเฉลี่ย

ปี 2555
54.48
47.12
28.71
26.95
35.37
56.67
43.31
47.39
42.50

ปี 2556
44.25
39.37
30.35
25.45
37.95
58.30
45.61
56.32
42.20

ปี 2557
44.88
50.67
36.02
38.06
42.13
52.20
43.65
44.45
44.00

ที่มา: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3,
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2557 : เว็บไซต์
จากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบ O-NET ในภาพรวมพบว่าผลการประเมินทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 ปี ( ปีการศึกษา 2555 – 2557) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนค่อยๆสูงขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2555 แต่มีบางกลุ่มสาระที่มีคะแนนลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจเป็นเพราะว่าข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบ O-NET นั้นประเมินผลไม่สอดคล้องกันกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งข้อสอบO-NET
จะเน้นการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลัก และสาเหตุที่ทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ต่ํามี
ทั้งมาจากความไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับสิ่งที่นํามาวัดในแบบทดสอบและ
ทัศนคติของครูผู้ปกครองรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของผู้เรียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ซึ่ง
เป็นระดับชั้นที่ต้องมีการทดสอบ O-NET ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา และนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น อันจะเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื ่อ ศึก ษาปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลต่อ ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นวิช าภาษาไทยของนัก เรีย นชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2558
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มีการเปิดสอน
ในระดับ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปีที ่ 3 มีโ รงเรีย นจํา นวนทั้ง หมด34โรงเรีย น มีจํา นวนนัก เรีย นทั้ง หมด
1,513 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่กําลังศึกษาภาค
เรีย นที ่ 1ปีก ารศึก ษา 2558 ของโรงเรีย นสัง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มีการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 302 คน ได้มาจาก
การกํ า หนดขนาดโดยใช้ส ูต รยามาเน่ และใช้ว ิธ ีก ารสุ ่ม แบบหลายขั ้น ตอน (Multi - Stage
Random Sampling)โดยมีรายละเอียดการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1. กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด้ ว ยค่ า ความเชื่ อ มั่ น 95
เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ยอมให้คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (e = 0.05)โดยใช้สูตรยามาเน่ ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ
ดังนี้
N
1  N(e) 2

n =
โดย n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการวิจัย
N แทน ขนาดประชากรทั้งหมด
e แทน ระดับความเชื่อมั่น (กําหนดที่ระดับ 0.05)
การคํานวณกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
n =

1,513
1  1,513( 0.05 ) 2

n = 302 คน
2. ขั้นตอนการสุ่ม
ขั้นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปี
การศึกษา 2558 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกอบด้วย
4 อําเภอ คือ อําเภอหนองไผ่ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ มีจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 1,513 คน
ขั้นที่ 2 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแทนค่าในสูตรยามาเน่คํานวณได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 302 คน
ขั้นที่ 3 ทําการสุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ตามสัดส่วนของประชากรตามสูตร (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2539:25) ดังนี้
n1 

อ.หนองไผ่
อ.บึงสามพัน
อ.วิเชียรบุรี
อ. ศรีเทพ

nN1


ประชากร 384 คน
กลุ่มตัวอย่าง 76 คน
ประชากร 364 คน
กลุ่มตัวอย่าง 73 คน
ประชากร 458 คน
กลุ่มตัวอย่าง 91 คน
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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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึน้
มีจํานวน 7 ฉบับ โดยแบ่งเป็น แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ แบบวัด จํานวน 2 ฉบับ และ
แบบสอบถามจํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. แบบวัดด้านเจตคติต่อวิชาภาษาไทยมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5
ระดับ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย จํานวน 15 ข้อ
2. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ
มีเนื้อหาครอบคลุมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จํานวน15 ข้อ
3. แบบสอบถามด้านคุณภาพการสอนของครู มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ มีเนื้อหาครอบคลุมคุณภาพการสอนของครู จํานวน 15 ข้อ
4. แบบสอบถามด้านการส่งเสริมของผู้ปกครองมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า(Rating
Scale)5 ระดับ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 15 ข้อ
5. แบบสอบถามด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 20 ข้อ
6. แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 15 ข้อ
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยมีลักษณะเป็นแบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอน
ของครู การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง การส่งเสริมของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product -moment
Correlation Coefficient)
3. วิเคราะห์หาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างสมการพยากรณ์รูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานโดยวิธีการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้
เทคนิควิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์(Stepwise Regression)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ภาพรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
เจตคติต่อการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
คุณภาพการสอนของครู
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
การส่งเสริมของผู้ปกครอง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

X

3.94
3.69
3.97
4.18
3.70
4.29

S.D.
0.36
0.47
0.39
0.22
0.42
0.30

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น( x = 4.29,SD = 0.30) รองลงมา คื อ ด้ า นการอบรมเลี้ ย งดู ข อง
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
ต่ําสุด คือด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์( x = 3.69,SD = 0.47)
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

Min
11

Max
36

คะแนนเต็ม
40

X

24.87

S.D.
4.92

จากตารางที่3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย จํานวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน โดยมีคะแนนต่ําสุดเท่ากับ 11 คะแนน มีคะแนนสูงสุด
เท่ากับ 36 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.87จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.92
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเจตคติต่อการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอน
ของครู การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง การส่งเสริมของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตัวแปร
เจตคติต่อการเรียน(X1)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2)
คุณภาพการสอนของครู(X3)
การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4)
การส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5)
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6)
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(Y)

X1
1.00

X3

X4

X5

X6

Y

.280

.339**

.249**

.190**

.101

.042

1.00

.143**

.128*

.128*

.002

-.112

1.00

.187**

.149*

.167*

.007

1.00

.210**

.212**

.043

1.00

.101

.150**

1.00

.144**

2

1.00

**p< 0.01
*p< 0.05
จากตารางที่4 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยพบว่า
ปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
.128 ถึง .167 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปัจจัยด้าน
คุณภาพการสอนของครู(X3)กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6) (r =.167) รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู(X3)กับปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) (r =.149) และ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2)กับปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) (r =.128) และปัจจัย
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2) กับปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4) (r =.128) ตามลําดับ
และมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่าง .143 ถึง .339 โดยปัจจัยมีความสัมพันธ์กันปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 คือปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน(X1) กับปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครู(X3) (r =.339)
รองลงมา ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน(X1) กับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2)(r =.280)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
3 ได้แก่ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน(X1) ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2) ปัจจัยด้านคุณภาพ
การสอนของครู( X3) ปั จจั ยด้ านการอบรมเลี้ ยงดู ของผู้ ป กครอง(X4) ปั จจัยด้านการส่ งเสริม ของ
ผู้ ป กครอง(X5) และปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น(X6) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกอย่ า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย(Y) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .150 รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .144
2. สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ระหว่ า ง เจตคติ ต่ อ การเรี ย น แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
คุณภาพการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง การส่งเสริมของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อม
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ในโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ คือ เจตคติต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของครู การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู้ปกครอง การส่งเสริมของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับตัวแปรเกณฑ์ คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้นําคะแนนเจตคติต่อการเรียน(X1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์(X2) คุณภาพการ
สอนของครู(X3) ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง(X4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง
(X5) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(X6) มาค้นหาตัวแปรพยากรณ์ โดยพิจารณาเลือกตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย (Y) จึงเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดโดยใช้
วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์ (Stepwise multiple regression analysis) พิจารณา
เลือกตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงก่อนและเพิ่มขึ้นอีก
ทีละตัวโดยเลือกตัวแปรพยากรณ์ตัวถัดไปที่มีน้ําหนักความสําคัญและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงในกลุ่มที่เหลือถ้าผ่านเกณฑ์จะนําเข้าสมการใน
ลําดับต่อไปในลักษณะเดียวกันจนสิ้นสุดกระบวนการการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และ
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ (R2) ปรากฏผลดังตารางที่5
3. ผลการวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression
Analysis) ด้วยวิธี Stepwise
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ตัวแปรพยากรณ์

B



S.Eb

t

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

1.773
-1.388
2.136

.154
-.132
.129

.658
.598
.940

2.696
-2.319
2.273

R2= .056

R2adj=.047

p-values
.007
.021
.024

Constant =14.253

จากตารางที่ 5 ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครองปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และใช้พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ โดยมี
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ 5.6% นั่นคือตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้ร้อยละ 5.6 และสามารถคาดคะเนค่าของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้จากสมการถดถอยดังนี้
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้คะแนนดิบคือ
= 14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2
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จากสมการถดถอยแสดงว่า ถ้าไม่มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6=0) ไม่มีปัจจัย
ด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5=0)ไม่มีปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2=0) คาดว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 14.253 คะแนน
เมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่า
เท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย จะเพิ่มขึ้น 2.136คะแนน
เมื่อคะแนนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่า
เท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย จะเพิ่มขึ้น 1.773 คะแนน
เมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มี
ค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย จะเพิ่มขึ้น -1.388 คะแนน
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน
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
เพิ่มขึ้น .129 คะแนน
เมื่อคะแนนปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มี
ค่าเท่ากัน ถ้าคะแนนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้น 1 คะแนน คาดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย จะเพิ่มขึ้น -.132 คะแนน
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีระดับการ
ปฏิบัติและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย พิจารณา
รายปัจจัยพบว่า 6 ปัจจัย มีระดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
เรียงลําดับการปฏิบัติและระดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อยคือ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การ
อบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง คุณภาพการสอนของครู เจตคติต่อการเรียน การส่งเสริมของผู้ปกครอง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนวิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ย 24.87 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.92
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3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต๊ปไวส์ (Stepwise Multiple Regression
Analysis) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุ ดในการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีนัยสําคัญได้แก่
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของ
คะแนนดิบเท่ากับ 2.136 ปัจจัยด้านการส่งเสริมของผู้ปกครอง(X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัว
แปรพยากรณ์ ใ นรู ป ของคะแนนดิ บ เท่ า กั บ 1.773 ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (X2) มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบเท่ากับ -1.388 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 4.898 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ที่อยู่ในรูปของคะแนน
ดิ บเท่ ากั บ 14.253 ซึ่ งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 3 ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับ ดังนี้
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้คะแนนดิบคือ
Y= 14.253 + 2.136x6 + 1.773x5 + -1.388x2
สมการถดถอยที่คํานวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน
Z= .154X5 + .129X6 + -.132
ในการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จาก
การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีระดับการ
ปฏิบัติและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเป็น
เพราะโรงเรียนมีความพร้อมของสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอมีสถานที่เอื้ออํานวยต่อการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยจะทําให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ้น
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเฉลี่ย 24.87 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.92 ซึ่งสูงกว่าครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม
3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้น (Stepwise Multiple Regression
Analysis) พบว่ า ตั ว แปรพยากรณ์ จํ า นวน 3 ตั ว ที่ มี อํ า นาจในการพยากรณ์ ตั ว แปรตามคื อ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) การส่งเสริมของผู้ปกครอง (X5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X2) และตัวแปร
พยากรณ์ ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาไทย ได้ แ ก่ เจตคติ ต่ อ การเรี ย น (X1)
คุณภาพการสอนของครู (X3) และการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง (X4) ดังผลการวิจัยพบว่า
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3.1 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โรงเรียนมีความพร้อมของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอมีสถานที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจะทําให้
นักเรียนมีความสุขกับการเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับ ประนอม
ทวีกาญจน์(2526:61) ที่ศึกษาพบว่า ตัวพยากรณ์ ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนในองค์ประกอบรวมเป็น
ตัวพยากรณ์ที่ดีอีกตัวหนึ่งในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน มีการสนับสนุนจากครูและมีการแข่งขัน เพื่อใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นั่นเอง จะมี
แนวโน้มที่ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนสูง
3.2 การส่งเสริมของผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาภาษาไทยนั้น อาจเป็ นเพราะการให้การสนับสนุนส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาของผู้ปกครองเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของผู้ปกครองนอกเหนือจากการอบรมเลี้ยงดู ก็คือ
การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรหลานของตน โดยผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อ
การศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้กําหนดว่า นักเรียนจะได้รับการศึกษาอย่างไร ผู้ปกครองที่ไม่เอาใจ
ใส่ต่อการศึกษา ไม่สนับสนุนในเรื่องการศึกษาของนักเรียน ซึ่งจะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ําด้วย จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาของผู้ปกครองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ อรวรรณ เอี่ยมกิจไพศาล(2552:98) กรรณการ์ สนิทธรรม
(2546:58-60) ศิรินาฎ เจาะจง (2554:87-89) ทัศนีย์ ประสงค์สุข (2546:บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่า
การส่งเสริมของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์และส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3.3 แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น แสดงว่า ถ้าผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําจะทําให้แนวโน้มของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ําด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความ
ปรารถนาที่ จ ะทํ า สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดให้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี ต ามเกณฑ์ ที่ ตั้ ง ไว้ ห รื อ ทํ า ให้ ดี ก ว่ า บุ ค คลอื่ น
สอดคล้องกับ สมควร เจริญทัศน์ (2553: 72) ให้กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงจูงใจที่เป็นแรง
ขับให้บุคคลประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้
ไม่ได้ทํางานเพราะหวังผลรางวัล แต่ทํางานเพื่อหวังประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
สอดคล้องกับ รุจินันท์ ภาศักดี (2553 : 92) ที่ศึกษาพบว่า เป็นความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของ
บุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายอันสูงสุดที่ตั้งไว้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และ
มีความพยายามที่จะทําให้ดีกว่าบุคคลอื่น
3.4 เจตคติต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น แสดงว่าผลของเจตคติต่อการเรียนต่ําจะทําให้แนวโน้มของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ําด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย โดยมีท่าทีในลักษณะที่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง โดยจะแสดงออกในลักษณะความรู้สึกนึก
คิ ด อารมณ์ ความเชื่ อ หรื อ ค่ า นิ ย มทั้ ง ทางบวกและทางลบสอดคล้ อ งกั บ ปราณี หลํ า เบญสะ
(2553:46)ที่ศึกษาพบว่า เจตคติเป็นความโน้มเอียงของบุคคลที่ตอบสนองต่อวัตถุหรือสถานการณ์
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โดยความรู้สึกและอารมณ์ประกอบ และสอดคล้องกับ ทัศนีย์ ประสงค์สุข(2546 : 36)ให้นิยามว่า
เจตคติเป็นแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งในทางบวกและทางลบ ถ้ามี
เจตคติทางบวกพฤติกรรมจะกล้าเผชิญกับสิ่งนั้น แต่ถ้ามีเจตคติทางลบจะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
3.5 คุ ณ ภาพการสอนของครู เป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาไทยนั้น อาจเป็นเพราะคุณภาพการสอนของครูมีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่าง
มาก คุณภาพการสอนของครูที่ดี สามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่
สูงขึ้นสอดคล้องกับ อรวรรณ เอี่ยมกิจไพศาล(2552 : 89) ที่กล่าวว่า ครูควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ดี เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น
ดังนั้นครูจึงควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการให้เหมาะสมกับผู้เรียน
โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงยิ่งขึ้น
3.6 การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นปัจจัยที่ไม่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยนั้น แสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจะทําให้
แนวโน้มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ําด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว สอดคล้องกับ นิภาพร หาญพิพัฒน์(2553: 118)ที่กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูที่ผู้ปกครอง
ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตัดสินใจและลงมือทําด้วยตนเองจึงทําให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นใน
การฝึกทักษะความคิดวิเคราะห์ เบื่อที่จะต้องคิดและลงมือทําด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ กองวิจัย
การศึกษา(2531: 45-46 อ้างถึงใน นิภาพร หาญพิพัฒน์ 2553: 118 )ที่กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลยจะมีความสัมพันธ์ทางลบมีผลให้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กต่ํา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยแสดงว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่
ผู ้ว ิจ ัย สร้า งขึ ้น มานั ้น ตัว แปรสามารถร่ว มกัน อธิบ ายว่า ตัว แปรต้น บางตัว เป็น ปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ดีทั้งนี้อาจเป็นการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่
อย่างไรก็ตามตัวแปรบางตัวที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยอย่างไรก็ตามบางส่วนของการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคือครูควรปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเพราะเมื่อนักเรียนมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาภาษาไทยแล้วจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้น
1.2 หน่ว ยงานสถานศึก ษา หรือ ผู ้ที ่ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งในศึก ษาปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ควรมีการกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนโดยจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เข้าค่ายวิชาการ เลือกใช้สื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ด้วยวิธี Stepwise ซึ่งผลความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรงเพียงอย่างเดียว แต่ถ้านําตัวแปรไปศึกษาใน
เชิงลึกอาจทําให้ตัวแปรปัจจัยบางตัวเป็นตัวแปรเหตุของตัวแปรอื่น ดังนั้นจึงควรศึกษาตัวแปรต่างๆใน
รูปของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)เพื่อค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมของตัวแปรปัจจัยกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อหาตัวแปรที่ดีที่สุดและเพื่อ
สร้างสมการพยากรณ์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 318 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stages
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่า
ความเชื่ อ มั่ น .899 ใช้ ส อบถามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูล เป็นผลคะแนน O-NET
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scales) 5 ระดั บ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจัย ได้แ ก่ ค่ าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได(Stepwise Multiple Regression)
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
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1. ผลการศึกษาปัจจัยกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปี
การศึกษา 2557
พบว่ า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.37 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีค่าเฉลี่ยของปัจจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เท่ากับ 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. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 22 ค่า โดย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .184 ถึง .661 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน
4 ค่า โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .083 ถึง .132 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายใน
ระหว่ า งตั ว แปรพยากรณ์ ที่ มี ค่ า สู ง สุ ด คื อ สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น(X6) (r = .661) และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าต่ําสุด คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
(X8) (r = .015)
3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อค้นหาตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 พบว่า ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การเรียน
เสริม (X4) แรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ (X1) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (X6) สามารถนํ ามาสร้างสมการ
พยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้
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 6 th 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:
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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
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับคือ
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนโดยในการวัดผลและประเมินผลระดับ
ชั้นเรียนนั้น ถือเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาคําตอบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่วนการประเมินผลระดับสถานศึกษารวมถึง
ระดับชาตินั้นทําการประเมินผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน ที่เรียน
ในชั้นปีสุดท้ายของทั้ ง 4 ช่วงชั้นซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และชั้น ม.6 โดยมีการ
ดําเนิน การประเมินผลระดับสถานศึกษาจากหลายหน่วยงานเช่นสํานักทดสอบทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จํากัดหรือ สทศ. สําหรับการประเมินผลที่จัดขึ้นโดย สทศ. นั้นได้จัดสอบที่เรียกว่า “การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า O
– NET ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่สนองรับนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการที่ได้กําหนดให้มีการทดสอบผลการเรียนรู้รวบยอดระดับชาติของกระบวนการ
จัด การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน (เอื้ อมพร หลิ น เจริญ และคณะ 2552 : 1) สํานั กทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยพัฒนาและให้บริการ
ประเมินผลทางการศึก ษา และทดสอบทางการศึกษารวมทั้ งเป็นศูนย์ก ลางความร่วมมือด้านการ
ทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ และเป็นองค์การมหาชนว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อให้มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนั้นเพื่อ 1) ทดสอบความรู้
และความคิ ด ของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2) เพื่อนําผลไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 3) เพื่อนําผลสอบไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4) เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ผลการสอบ O-NET ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ซึ่ งในภาพรวมผลการสอบ O-NET ของโรงเรีย นในสั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จํานวน 198 โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สรุปภาพรวมได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2555 – 2557 )
ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
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
ระดั บ ชาติ (O-NET) 3 ปี ( ปี ก ารศึ ก ษา 2555 – 2557)ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า ผลคะแนนค่อยๆสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2556 แต่มีบางกลุ่มสาระที่มีคะแนนลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบ
ชั้นป.6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจอาจเป็นเพราะว่าข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ O-NET นั้น
ประเมิ นผลไม่สอดคล้องกันกั บการเรียนการสอนในห้ องเรียน ซึ่งข้อสอบ O-NET จะเน้ นการคิด
วิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลัก และสาเหตุที่ทําให้นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ต่ํา มีทั้งมาจากความ
ไม่สอดคล้องระหว่างแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับสิ่งที่นํามาวัดในแบบทดสอบและทัศนคติของครู
ผู้ปกครองรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของผู้เรียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องมีการทดสอบ O – NET ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบ O – NET ที่สูงขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต 3 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

146

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

เพชรบูรณ์เขต 3 3) เพื่อหาตัวแปรที่ดีที่สุดและเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่าน
การทดสอบทางการศึกระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1,558 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 ที่
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 จํานวน 318 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stages Random Sampling)
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 1
ชุด
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET)
2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร วิแคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความพร้อมของนักเรียน การเห็นประโยชน์ในการสอบ การเรียนเสริม
พฤติกรรมการสอนของครู สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )มาวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายใน
3. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการสร้างสมการพยากรณ์ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) โดยแสดงค่าสัมประสิทธิ์การวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
(b) ค่าสั มประสิ ท ธิ์การวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) ค่า ความคลาดเคลื่อ น
มาตรฐานของค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พั น ธ์พ ยากรณ์ (SEb)ค่า สถิต ิ t (t – value) ค่าสั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ(R) ค่าอํานาจการพยากรณ์ (R2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานพยากรณ์ (SEesm)
และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ (a) โดยคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู รณ์ เขต 3 ที่ เป็ นกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง จํ า นวน 318 คน วิ ช าที่ ได้ ค ะแนนมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาศาสนาวั ฒ นธรรม
( x =49.29,SD = 13.95) และได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ( x =26. 97, SD =6.69 )โดยผล
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การทดสอบแต่ละสาระของนักเรียนมีคะแนนดังนี้ สาระภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด คือ 60.00 คะแนน
ต่ําสุดคือ 14.00สาระสังคมศึกษา คะแนนสูงสุดคือ 78.00 คะแนนต่ําสุดคือ 20.00 สาระภาษาอังกฤษ
คะแนนสูงสุดคือ 42.00 คะแนนต่ําสุดคือ 10.00 สาระคณิตศาสตร์มีคะแนนสูงสุดคือ 50.00 คะแนน
ต่ําสุดคือ 15.00 สาระวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุดคือ 57.00 คะแนนต่ําสุดคือ 17.00
2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ของนั กเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6
สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ประกอบด้วย 8 ด้าน คื อด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความพร้อมของนักเรียน ด้านการเห็นประโยชน์ในกรสอบ ด้านการเรียน
เสริ ม ด้ า นพฤติ ก รรมการสอนของครู ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น ด้ า นความเอาใจใส่ ข อง
ผู้ปกครอง และด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
การเห็นประโยชน์ในการสอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและมี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถสรุปผลแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
2.1 ด้ า นแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ โดยภาพรวม มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ7 ศึกษาทบทวนก่อนการทดสอบเพื่อจะความรู้ใน
บทเรียนได้ผลการทดสอบที่ดี ( x =3.30, SD = .81) รองลงมา คือข้อ10 มีความมุ่งหวังในการเรียนและ
การทํ า งานอื่ น ๆโดยมุ่ ง ความสํ า เร็ จ เสมอ ( x = 3.24,SD =.92) และมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ ข้ อ 1
เตรียมการเรียนก่อนเรียนโดยการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า ( x = 1.70, SD = .61)
2,2 ด้านความพร้อมของนักเรียนโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ด้านความพร้อมของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ19 มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนได้อย่างดี ( x =3.35,SD = .92) รองลงมา คือข้อ 18ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ( x =3.29,SD
=1.04) และมี ค่ าเฉลี่ยต่ําสุ ด คือข้อ 15 มีค วามรู้ความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ ตในการศึกษา
ค้นคว้า ( x =2.88, SD = 1.01)
2.3 การเห็นประโยชน์ในการสอบ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ด้านการเห็นประโยชน์ในการสอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 22 นักเรียนรู้สึกรําคาญเมื่อเพื่อนพูดคุย
กันเวลาคุณครูสอน( x =3.47,SD = 1.09) และข้อ 23 เมื่อครูสอนและติวนักเรียนจะถามทันทีเมื่อไม่
เข้าใจ ( x =3.47, SD = .85) รองลงมา คือข้อ 21 นักเรียนตั้งใจเรียนเมื่อครูสอนและติวเนื้อหาวิชาที่ทํา
การทดสอบ ( x =3.32,SD =1.10) และมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือข้อ 24 นักเรียนอ่านทบทวนเนื้อหาทุก
สาระก่อนการทดสอบ ( x =3.14,SD = .97)
2.4 การเรียนเสริมโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ด้านการเรียนเสริม
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 36 นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ดี ( x =3.30,SD =
.95) รองลงมา คือข้อ 34 นักเรียนมีความมานะพยายามต่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ( x =3.09,SD = .86)

148

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

และมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือข้อ 31.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาที่เรียนเพิ่มเติมเพื่อผลการเรียนที่
ดีขึ้น ( x =2.84, SD = .96)
2.5 ด้านพฤติกรรมการสอนของครูโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน(ONET)ด้านพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 45 ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
อย่างสนใจ ( x =3.31,SD = .90) รองลงมา คือข้อ 44 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
( x =3.29,SD = .89) และมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือข้อ 49 ครูสอนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลสําหรับนักเรียนที
ไม่เข้าใจบทเรียน
( x =2.91,SD = .97)
2.6 ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 55 โรงเรียนให้บริการนักเรียนอํานวยความสะดวกใน
ด้ านการเรี ย นอย่ างทั่ วถึ ง ค่ าเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก ( x =3.56,SD = .87) รองลงมา คื อ ข้ อ 54
โรงเรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนของนักเรียนสดชื่นมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอ
( x =3.48,SD = 1.12) และมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือข้อ 58 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวิชาการเพิ่มเติมที่หลากหลายและส่งเสริมความรู้ แลพัฒนานักเรียน ( x =3.01,SD = 1.02)
2.7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ด้านความ
เอาใจใส่ของใจใส่ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 60 ผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนได้เรียนตาม
ความชอบของนักเรียน ( x =3.26,SD = .96) รองลงมา คือข้อ 66 ผู้ปกครองจะให้คําปรึกษาเมื่อ
นั ก เรี ย นมี ปั ญ หาในการเรี ย น ( x =3.24,SD = .93) และมี ค่ า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ ข้ อ 65. ผู้ ป กครอง
สอบถามเรื่องการบ้านและสอนการบ้านของนักเรียนเป็นประจําทุกวัน ค่าเฉลี่ยน้อย ( x =1.90,SD =
.85)
2.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อ 75พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนช่วยในการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของนักเรียน ( x =3.34,SD = .93) รองลงมา ข้อ 74 พ่อแม่ผู้ปกครองพูดให้
กําลังใจหรือปลอบโยนเมื่อนักเรียนพลาดหวังหรือเสียใจ ( x =3.28,SD = .90) และมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
คือข้อที่ 70 พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกันดี ( x =2.68,SD = 1.21)
3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์ และการสร้างสมการพยากรณ์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET )
พบว่า ขั้นตอนที่ 1 ตัวแปรด้านการเรียนเสริม (X4) เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน ( O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต 3 มี ค่าสัมประสิ ท ธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 2.753 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .132
ขั้ น ที่ 2 ตั วแปรด้ านการเรีย นเสริม (X4) มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยในรูป คะแนนดิ บ
เท่ ากั บ 3.114 มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐาน เท่ า กั บ .160 และ ตั ว แปร
แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ ์X1 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ เท่ า กั บ 2.436 มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .120
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ขั้นที่ 3 ตัวแปรด้านการเรียนเสริม (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ
3.114 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .150 และ ตัวแปรแรงจูง ใจใฝ่
สัม ฤทธิ์X1 มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์การถดถอยในรูป คะแนนดิบ เท่ ากับ -2.924 มีค่ าสัม ประสิท ธิ์การ
ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ -.144 ตัวแปรสภาพแวดล้อมในโรงเรียน X6ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 2.234 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ .132
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .219 มีค่าอํานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 48.0
ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพยากรณ์เท่ากับ 6.568 และ
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 27.835 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O=NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลําดับดังนี้
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
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
1. การทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) พบว่า ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
36.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม(ค่าเฉลี่ยจากของคะแนนเต็มจํานวน 5 สาระ) 100 คะแนน และมีค่า
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 6.69วิชาที่ ได้ค ะแนนมากที่ สุด ได้แ ก่วิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีคะแนน 78.00 และวิชาได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนน 42.00
2. การวิเคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พั น ธ์ ระหว่ างปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 และผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Y) พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05โดยตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากที่สุด คือ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) น้อยที่สุดคือปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 36 ค่า มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จํานวน 22 ค่า โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .015 ถึง .661 และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 4 ค่า โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง .083 ถึง
.132 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน(X6) (r = .661) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่มีค่าต่ําสุด
คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว (X8) (r = .015)
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3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวส์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คือ ตัวแปรการเรียนเสริม ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัว
แปรสภาพแวดล้อมในโรงเรียนซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
เท่ากับ 3.144,2.924 และ 2.234 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ.150, .144, และ .132 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ .219ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE) เท่ากับ 6.568และค่าคงที่ของ
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 27.835
อภิปรายผล
1. การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) พบว่า ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
36.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม100 คะแนน (ค่าเฉลี่ยจากของคะแนนเต็มจํานวน 5 สาระ) และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.69 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิฏฐารัตน์ ขันทอง (2555:55) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เท่ากับ 41.34 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีคะแนนต่ํากว่าครึ่งจากคะแนนเต็ม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
2. ปัจ จัย ที ่ส ่ง ผลต่อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกอบด้วย 8 ด้าน ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการเห็นประโยชน์ในการ
สอบมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและมีค่ าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถอภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
2.1 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน เขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเพชรบู รณ์ เขต3 มีค วามคิ ดเห็ น อยู่ในระดั บ ปานกลาง ทั้ งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่ามีการศึกษาทบทวนความรู้ในบทเรียนก่อนการทดสอบเพื่อจะได้ผลการทดสอบที่ดี จากที่
กล่ าวมาสามารถนํ าแนวคิ ด ของ ธาริณี บั วมา ( 2553 : 28 ) มาอธิบ ายได้ ว่าแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
หมายถึงความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความกระตือรือร้นที่จะ
เอาชนะอุ ป สรรคต่างๆโดยทุ่ ม เทความพยายามทั้ งหมดที่ มีอยู่ จนสําเร็จตามเป้ าหมายที่ ตั้งไว้แ ละ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธิ์ทอง (2554:59) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับปาน
กลาง
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2.2 ด้านความพร้อมของนักเรียนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่ า นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพที่ ดี มี ค วามสุ ข กั บ การสอบ และมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้
อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าจากที่กล่าวมาสามารถนําแนวคิดของ ชาญชัย อินทรประวิติ (2545 :
156) มาอธิบายว่าความพร้อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเนื่องจากพัฒนาการทางจิตวิทยาของบุคคล
และ และเกิดขึ้นเนื่องจากกรเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของบุคคลนั้นอันเนื่องจากการกระทําของตนเอง
หรือสภาวะแวดล้อมและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธิ์ทอง (2554:58) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมของ
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด2 อันดับ
แรกคือข้อ6 นักเรียนมีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ข้อ4 นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จในการเรียน
2.3 ด้านการเห็นประโยชน์ในการสอบพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เพราะว่า นักเรียนตั้งใจเรียนเมื่อครูสอน และติวเนื้อหาวิชาที่ทําการทดสอบ จะเตรียมตัวทดสอบ
เป็นอย่างดีเมื่อมีการทดสอบ นักเรียนอ่านทบทวนเนื้อหาทุกสาระก่อนการทดสอบ จากที่กล่าวมา
สามารถนําแนวคิดของ สมาน เชียวเขว้า (2555 : 13) มาอธิบายได้ว่า ถ้าทุกฝ่ายให้ความสําคัญกับ
การสอบ O-NET ก็จะเกิดยุทธการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกิดปรากฎการณ์ใหม่
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสอบและทําให้มีผล
การสอบที่ ดีตามมาด้ วยและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสถิรพร เชาวน์ชัย ( 2552:41) ได้ศึกษา
ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ คะแนน ( O-NET) ของนั ก เรีย นชั้น มั ธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรีย นจ่านกร้อ งจังหวัด
พิษณุโลกพบว่า การเห็นประโยชน์ในการสอบ คิดเป็นร้อยละ 97 และนักเรียนที่ไม่เห็นประโยชน์ใน
การสอบ คิดเป็นร้อยละ 3 การทบทวนก่อนสอบนักเรียนที่ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ คิดเป็นร้อยละ
77.4
2.4 ด้านการเรียนเสริม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนได้เรียนเพิ่ มเติมในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ดี มีเพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้น มีการเรียนเสริม
เพิ่มเติมจากการเรียนปกติ ทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น มีการทบทวนความรู้
ที่ได้เรียนไปเพิ่มเติมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อผลการเรียนที่ดีขึ้นจากที่ กล่าวมาสามารถนําแนวคิดของ
สุพัฒน์ สุกมนสันต์ (2530 : 30 – 47 อ้างอิงใน ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 2545 : 6-9) มาอธิบายได้ว่า การ
เรี ย นเสริ ม เป็ น การเรี ย นเนื้ อ หาวิ ช าหรื อ กิ จ กรรมหรื อ ประสบการณ์ ที่ ค รู จั ด ให้ แ ก่ ผู้ เรีย นที่ เรี ย น
ตามปกติแล้วเรียนได้เก่งกว่าผู้อื่น เพราะเหตุผลต่างๆเช่นมีเวลาเรียนมากกว่า มีสติปัญญาดีกว่า เป็น
ต้น เช่น นักเรียนชั้น ป.4 “เรียนกวดวิชา” เพื่อสอบเทียบ ม.6 และนักเรียนชั้น ม.6 “เรียนกวดวิชา”
เพื่อให้มีความรู้มากพอที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น
2.5 ด้ านพฤติ ก รรมการสอนของครู พบว่ า นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน มีการทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนเมื่อเรียนจบบทเรียนและนํ าผลซ่อมเสริมนั กเรียนที่ ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จากที่กล่าวมา
สามารถนําแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ( 2530 : 180) ได้กล่าวพฤติกรรม
การสอนของครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง อีกทั้ง มิลแมน (Milman 1981 :
174) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมการสอนของครู นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุด แม้ว่าจะมีปัจจัยอื่น
อีกหลายประการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธิ์
ทอง (2554:62) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET
) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการสอนของครูอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ข้อ2 ครูทบทวนเนื้อหาเดิมก่อนการสอนเนื้อหาต่อไป ข้อ 6 ครู
อธิบายวิธีการทํางานให้เข้าใจและชัดเจนและ ข้อ 8 ครูใช้สื่อประกอบการอธิบายเนื้อหา
2.6 ด้ านสภาพแวดล้ อ มในโรงเรีย น พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า บรรยากาศในห้องเรียนสดชื่น มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ห่าง
จากแหล่งรบกวนต่างๆที่มีเสียงดัง จัดห้องเรียนสะอาดร่มรื่น ครูในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
ต่อกัน และต่อนั กเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธิ์ท อง (2554:63) ได้ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน( O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ 7 โรงเรียนจัดห้องเรียนมีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน ข้อ 1
โรงเรียนร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาดและสวยงาม
2.7 ด้านความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองให้คําปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหาในการเรียน การดูแลเอาใจใส่การ
ให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครองจะช่วยพัฒ นาการเรียนรู้ของนักเรียน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุนันท์ โพธิ์ทอง (2554:61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ข้อ
5 พ่อแม่ให้นักเรียนทําการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วจึงทํากิจกรรมอย่างอื่น และข้อ 1 พ่อแม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนในสิ่งที่ชอบ
2.8 ด้ านความสั ม พั น ธ์ในครอบครัว พบว่า นั ก เรียนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงบุคลิกภาพของนักเรียนพูดให้
กําลังใจหรือปลอบโยน เมื่อนักเรียนพลาดหวังหรือเสียใจ ให้ความรักความใกล้ชิด จนนักเรียนรู้สึก
อบอุ่น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอื้อมพร หลินเจริญ และคณะ( 2552:59) ได้ทําการวิจัย
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ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ต่ํา
ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมของครอบครัวเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันอยู่
ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกๆ เด็กนักเรียนจะขาดความอบอุ่นในครอบครัว จึงทําให้เด็กเครียดกังวล
และเรียนไม่ได้ดี คะแนน O-NET ต่ํา เมื่อเทียบกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้การสนับสนุนให้
กําลังใจโดยไม่ตัดสินลูกมากเกินไปเด็กกลุ่มนี้จะมีความมั่นใจมีทัศนคติในทางบวกและเรียนได้ดี
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ดีที่สุดทีส่ ่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เพชรบูรณ์ เขต3 พบว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตัวแปรการเรียนเสริม ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรพยากรณ์ ในรู ป คะแนนดิ บ เท่ า กั บ 3.114, 2.924 และ 2.23
ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ.150, .144,
และ .132 ตามลําดับ มีค่ าสัม ประสิทธิ์สหสัมพั นธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .219ค่า ความคลาดเคลื่อ น
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SE) เท่า กับ 6.568 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
(a) เท่ากับ 27.835 สาเหตุที่ทําให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตัวแปรการเรียนเสริม ตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
อาจเป็นเพราะในปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทํา
ให้โรงเรีย นจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรีย นที่เอื้อต่อการเรีย นรู้ ประกอบกับผู้บ ริหารโรงเรีย นและ
บุค ลากรในโรงเรีย นตระหนัก และให้ค วามสํา คัญ ต่อ การทดสอบระดับ ชาติ (O-NET) จึง ทํา ให้
นักเรียนเกิดความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผู้เรียนมี
แรงจูงใจใฝ่ผ ลสัม ฤทธิ์ นัก เรีย นมีค วามมุ่งมั่น ที่จ ะพยายามทําให้ต นเองประสบความสําเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการกระตุ้นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ
ผู้ป กครอง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของ สิฏฐารัตน์ ขันทอง (2555:69) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ดีที่สุดที่
ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
( O- NET ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 คือความรู้พื้นฐานเดิมแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ การเรียนกวด
วิชา ความสัมพันธ์ในครอบครัว และความพร้อมของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การเรียนเสริมเป็นคัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นครูผู้สอนและ
ผู้ปกครองควรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนเสริม ซึ่งการเรียนเสริมจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนจดจํา
และเข้าใจเทคนิคต่างๆในบทเรียนและสอนเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการ
ประเมินและสอบแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
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1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้น
ครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งบรรยากาศของโรงเรียนที่สด
ชื่ น สะอาด สวยงาม ครู ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ส่ งผลถึ งความรู้สึ ก ของบุ ค คล เกิ ด ความรู้สึ ก ที่ ดี เรีย กว่ า
บรรยากาศดี จะทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกภูมิใจ อุ่นใจ สบายใจ มีความสุขและอยากมาโรงเรียน
ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นครู
และผู้ปกครองจึงควรสนับสนุนให้นักเรียนให้นักเรียนรู้จักตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง และความมุ่งมั่น
พยายาม ทุ่มเท กระตือรือร้น จะทําให้นักเรียนตั้งใจทําได้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้นํามาศึกษาใน
การวิจัยในครั้งนี้แต่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.2 ควรมีการวิจัยในทํานองเดียวกันโดยขยายกลุ่มประชากรให้ใหญ่ขั้น และ
ทําการศึกษา กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆแล้วนํามาเปรียบเทียบความสอดคล้องว่าสอดคล้องหรือไม่
อย่างไร
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การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย มโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง 2) เปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจําแนกตาม
ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหาร
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ในครั้งนี้ คื อ ผู้อํานวยการโรงเรีย นหรือรัก ษาราชการแทน
ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองที่จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม จํานวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test และ F–test
ผลการวิจัยพบว่า
1) การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหาร
โรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( ̅ = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ
และติดตาม ด้านการประเมินผลและปรับปรุง ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง และด้านการ
กําหนดนโยบาย
2) การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จําแนกตามประสบการณ์การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3) ปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า ครูไม่
ศึกษาเอกสารในการเตรียมการสอน ขาดการสรุปและทบทวนหลังการสอน การกําหนดนโยบายไม่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
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 การศึกษาจัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
คนให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั้ งร่างกาย จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญา สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรง
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “...ปัจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่ง ทั้งของชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซึ่งเป็น
รากฐานส่ งเสริ ม ความเจริ ญ ความมั่ น คงเกื อ บทุ ก อย่ างในบุ ค คลและประเทศชาติ ผู้ มี ห น้ าที่ จั ด
การศึกษาของอนุชนทุกระดับ จึงได้ตระหนักในความสําคัญของหน่วยงานที่ตนทําทั้งต้องพยายาม
ปฏิบัติให้ได้ผลสมบูรณ์เติมความมุ่งหวัง เจตนาของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ การวางรากฐาน
ที่ถูกต้องในตัวบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง สําคัญที่สุด คือ รากฐานด้านความรู้จัก
ผิดชอบชั่วดี รู้จักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูก ที่เป็นธรรม ที่สร้างสรรค์ ผู้จัดการศึกษาต้องดําเนินงานให้
ได้ ป ระโยชน์ พ ร้ อ มดั งนี้ ถึ งจะเรีย กได้ ว่ าปฏิ บั ติ ก ารถู ก ต้ อ งครบถ้ วนเป็ น การศึ ก ษาแท้ ...” (มู ล นิ ธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, 2559, น. 4)
การบริหารโรงเรียน มีความสําคัญในการจัดระบบการศึกษา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาให้มุ่งไปสู่ ความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง การบริหารเป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหาร
โรงเรียนในฐานะผู้นําซึ่งมีหน้าที่สําคัญ มีความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง เพื่ อให้เกิดประสิท ธิผลของโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2553, น. 14)
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และได้ถ่ายทอดสดออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2538 ในหลักสูตรมัธยมศึกษา 6 ชั้น 6 ช่อง และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้ออกอากาศ
การเรี ย นการสอนในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ทั้ ง นี้ ก็ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation: DLF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญ หา
การขาดแคลนครู โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท บริษัท
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ทีโอที จํากัด(มหาชน) หรือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในขณะนั้น ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อตั้งมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และทรงพระกรุณาพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราช
สมบัติ 50 ปี ให้เป็นตราของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการพระราชทาน
การศึกษาไปสู่ปวงชน โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรม
พิเศษดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปัจจุบันสํานักงานมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งอยู่เลขที่ 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด เนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งทําหน้าที่ถ่ายทอดออกอากาศ
การเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนวังไกลกังวล จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยถ่ายทอดสดจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ สายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 15 ช่อง ในชื่อ DLTV 1-15 รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษา
อังกฤษ จํานวน 15 ช่องในชื่อ DSTV Network 186-200 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ดําเนินการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษา
ในระบบโรงเรี ย นเป็ น การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น (Formal
Education) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียน ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการ
เข้าร่วมโครงการสามารถทําได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมตามตารางเวลาที่ออกอากาศ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั่วไป การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ กําหนดเนื้อหา
รายการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และความต้องการของประชาชนในการพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองมุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐาน สุขภาพดี มีคุณธรรม และรักษ์ความเป็นไทย จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ได้ให้ความสําคัญของการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เข้าใจปัญหาครูไม่ครบชั้น
และครูผู้สอนไม่ตรงสาขา โรงเรียนในสังกัด มีโรงเรียนขนาดเล็กถึง 99 โรงเรียนซึ่งประสบปัญ หา
ดังกล่าว ทางสํานักงานเขตพื้นที่ จึงนําโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวล เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยลดความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบ 11 พ.ศ.2555 – 2559 เรื่องการพัฒนา
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 2559, น. 26)
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย มโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมแตกต่างกัน เพื่อนํา
ข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากการวิจัย นําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารจัดการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทองจํ า แนกตาม
ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคของการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
โรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
วิธีการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2559 จํานวน 99
โรงเรียน รวม 99 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
fแนวคิ ด เอกสาร ตํ ารา งานวิ จั ย ในประเทศและต่ า งประเทศ ที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) จากผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ทํ าการหาค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งf(Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ระดับความ
เชื่ อ มั่ น 95% โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้ เท่ า กั บ 0.98 แบบสอบถามแบ่ ง ได้
3 ตอน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 4 ข้อ
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกั งวล จํานวน 5 ด้ าน ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตรวัดประเมิ นค่า 5 ระดับ ค่ าความ
เชื่อมั่น 0.98 ข้อคําถาม 29 ข้อ
2.3 ปัญ หาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวล จํานวน 5 ด้านลักษณะแบบสอบถามเป็นคําถามปลายเปิด ข้อคําถาม 5 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอหนั ง สื อ จากงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์
3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา
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3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน โดยเป็นแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ จํานวน 85 ชุด และติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน เนื่องจากแบบสอบถามสูญหาย
โดยทําการแจกแบบสอบถามอีกครั้ง จํานวน 14 ชุด และขยายเวลาอีก 7 วัน
3.4 ได้ รั บ แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ ก ลั บ คื น มา ร้ อ ยละ 100 แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเที ยมโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ ก ษาอ่ างทอง ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ําหนัก 5
ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จําแนกตามประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้สถิติ F–test
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกั งวลของผู้บ ริห ารโรงเรียนสังกั ด สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาอ่ างทอง โดยใช้
รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรีเขต 1 (2559, น. 23 - 24) ประกอบด้วย 1) การกําหนดนโยบาย 2) การขับเคลื่อนและ
สร้ างความเข้ ม แข็ ง 3) การจั ด การเรียนรู้ 4) การนิ เทศและติ ด ตาม และ 5) การประเมิ น ผลและ
ปรับปรุง โดยเขียนเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1.1

ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1) การกําหนดนโยบาย
2) การขับเคลือ่ นและสร้างความเข้มแข็ง
3) การจัดการเรียนรู้
4) การนิเทศและติดตาม
5) การประเมินผลและปรับปรุง
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมู ลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริห าร
โรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จํานวนแบบสอบถาม 99 ฉบับ เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การจัดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อที่
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1.
เพศ
ชาย
76.77
76
หญิง
23.23
23
รวม
99
100
2.
อายุ
ต่ํากว่า 30 ปี
0
0
31-40 ปี
2.02
2
41-50 ปี
47.47
47
51 -ขึ้นไป
50.51
50
รวม
99
100
3.
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
33.33
33
ปริญญาโท
66.67
66
ปริญญาเอก
0
0
รวม
99
100
4.
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
31.31
31
- 1 - 5 ปี
31.31
31
- 6 - 10 ปี
37.38
37
- 10 ปีขึ้นไป
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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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นรายด้าน
รายการ
1. การกําหนดนโยบาย
2. การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง
3. การจัดการเรียนรู้
4. การนิเทศและติดตาม
5. การประเมินผลและปรับปรุง
รวม

̅
3.67
3.74
3.98
3.96
3.95
3.86

S.D.
0.37
0.33
0.30
0.29
0.58
0.37

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
5
4
1
2
3

จากตารางที่ 2 พบว่ า ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริห ารการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.98 รองลงมาเป็นด้านการนิเทศและติดตาม มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการ
ประเมินผลและปรับปรุง มีค่าเฉลี่ย 3.66 ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ย 3.74
และด้านการกําหนดนโยบาย มีค่าเฉลี่ย 3.67 ซึ่งค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จําแนก
ตามประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จําแนกตาม
ประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นรายด้าน
ประสบการณ์ การจัด
การศึ ก ษาทางไกล แหล่งความแปรปรวน
ผ่านดาวเทียม
ระหว่างกลุ่ม
การกําหนดนโยบาย ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

sig

8.344
5.337
13.681

2
96
98

4.172
.056

75.047

.000
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ประสบการณ์ การจัด
การศึ ก ษาทางไกล แหล่งความแปรปรวน
ผ่านดาวเทียม
ระหว่างกลุ่ม
การขั บ เคลื่ อ นและ
ภายในกลุ่ม
สร้างความเข้มแข็ง
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การนิเทศและติดตาม ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
การประเมิ น ผลและ
ภายในกลุ่ม
ปรับปรุง
รวม

SS

df

MS

F

sig

7.354
3.553
10.907
6.299
3.034
9.333
5.148
3.287
8.435
23.204
10.281
33.484

2
96
98
2
96
98
2
96
98
2
96
98

3.677
.037

99.354

.000

3.149
.032

99.662

.000

2.574
.034

75.177

.000

11.602
.107

108.340

.000

จากตารางที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.1 การศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกล
กั งวลของผู้บ ริห ารโรงเรียนสังกัดสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาอ่างทอง พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านการนิเทศและติดตาม ด้านการประเมินผลและ
ปรับปรุง ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง และด้านการกําหนดนโยบาย ซึ่งค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.2 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกั งวลของผู้ บ ริห ารโรงเรีย นสั งกั ด สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ างทอง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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1.3 การศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคของการบริห ารการจั ด การศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ย ม
โรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบว่า ครูไม่ศึกษาเอกสารในการเตรียมการสอน ขาดการสรุปหลังการสอนและขาดการสอนทบทวน
นักเรียนที่ไม่เข้าใจ การกําหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ขาดการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
2. อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
2.1 จากผลการศึกษาระดับการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวัง
ไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ จุ ด เน้ น 6 ยุ ท ศาสตร์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ด้าน ICT เพื่อการศึกษา มุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในทุก
พื้นที่ โดยสนับสนุนงบกลาง เพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้ กั บ โรงเรี ย นในสั งกั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและโรงเรี ย นในสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และเร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในระยะที่ 1 ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดํ า เนิ น การขยายผลโครงการการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ผ่องภักดิ์ จันทรภาพ (2553, น.62) ที่ศึกษาทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย มของครู โ รงเรี ย นในเขตอํ า เภอท้ า ยเหมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา และงานวิ จั ย ของ
เคนวัฒน์ รฤธิรณ (2559, น.63) ที่ศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
โรงเรียนขนาดเล็ ก สังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุริน ทร์ เขต2 ซึ่งผลการวิจัย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียน
วังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่างกัน มีการบริหารการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมากจะสามารถรับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะมีการวางแผน
ในการแก้ปัญหาและดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพได้
ดีกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ผ่องภักดิ์ จันทรภาพ (2553, น.72) ที่ศึกษาทรรศนะต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของครู โ รงเรี ย นในเขตอํ า เภอท้ า ยเหมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา ผลวิ จั ย พบว่ า
ประสบการณ์ ในการสอนผ่านระบบการศึ กษาทางไกลผ่านดาวเที ยมต่ างกันมีท รรศนะต่อการจัด
การศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแตกต่างกัน
2.3 จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ครูไม่ศึกษาเอกสารในการเตรียมการสอน ขาดการ
สรุ ป หลั ง การสอนและขาดการสอนทบทวนนั ก เรี ย นที่ ไ ม่ เข้ า ใจ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
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เคนวัฒน์ รฤธิรณ (2559, น.87) ที่ศึกษาการดําเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2 คือ ครูไม่ได้ศึกษา
หลั ก สู ต รและจั ด ทํ าแผนการเรีย นรู้ที่ ส อดคล้ อ งกั บ โรงเรีย นต้ น ทางจึงทํ าให้ ก ารเรีย นการสอนไม่
สอดคล้องกัน
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกําหนดนโยบาย มีระดับการบริหารน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
ควรมีการกําหนดนโยบาย หลักการ ที่สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
กําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการวางแผนโครงการ
แผนงาน เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติอันที่จะนําไปสู่การบรรลุผลตามนโยบาย มีเตรียมสื่อ เอกสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมการเริ่มทําการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีการวางแผนพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่บุคลากร
3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย มโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
3.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น จํานวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
1) นโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การศึ กษาของโรงเรีย นสังกัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ด้านส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยาย
โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับจาก
มากไปน้อย คือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก
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ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน และด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
3) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
คํ าสํ าคั ญ : นโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึกษา ประสิ ท ธิผ ลของสถานศึก ษา ผู้ บ ริห าร
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
ในปัจจุบันเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะจะเห็นได้ว่า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันและนํามาประยุกต์ใช้ใน
หลายสาขาทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ในเรื่องของด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการค้าเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้ในแต่ละด้านได้มีความสะดวกในการดําเนินงาน ทําให้สามารถช่วย
ในการสื่ อสาร ติ ด ต่อ ประสานงานและค้น คว้าและเข้ าถึ งข้อ มู ล ข่าวสารได้ อย่ างรวดเร็วผ่านการ
เชื่อมต่อในระบบอิน เตอร์เน็ ต ซึ่ งทํ าให้เกิด ประสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ งยังช่วยในเรื่องของการ
ประหยั ด ต้ น ทุ น ในการดํ า เนิ น งานอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ท างหน่ ว ยงานราชการต่ า งๆก็ ได้ นํ าระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบคอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาใช้ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกและให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับส่งหนังสือแจ้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด การประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรผ่านเว็บไซต์
เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ ที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงอย่างหนึ่งที่นับว่ามี
บทบาทอย่างยิ่งได้แก่ “คอมพิวเตอร์”(Computer) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวงการ โดยเฉพาะ
วงการศึ ก ษาได้ นํ า คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ในด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ
การบริห ารงานบุ ค คล การบริ ห ารงานงบประมาณ และการบริห ารงานทั่ วไป เป็ น ต้ น ในระดั บ
สถาบันการศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวังให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเตรียมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การ
จัดหา การติดตั้ ง การประเมิ นระบบ ตลอดจนกําหนดแนวทางในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศใน
อนาคต เพื่อให้สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เพื่อให้
สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในสถานศึกษาทั้งการ
บริหาร การเรียนการสอน และการบริการจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญ เพื่อให้การดําเนินงาน
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 – 2554 ยังคงยึดคน
เป็นศูนย์กลางและพั ฒ นาอย่างบูรณาการโดยใช้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่การ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาระหว่างชนบทกับเมืองและระหว่างกลุ่ม
คนในสังคม ปัญหาความยากจนในชนบท ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของความยากจน พบว่า คนจน
ส่วนใหญ่ ข าดการศึ กษา หรือได้ รับการศึกษาน้อย ขาดที่ทํากินหรือมีที่ทํากินขนาดเล็ก ขาดการ
รวมกลุ่ ม และขาดข้ อ มู ล ข่ า วสารความรู้ เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ รวมทั้ งการขาดโอกาสทาง
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การศึกษาในโรงเรียนที่ดี มีคุณ ภาพและจากผลการวิจัยของ นันทวดี เทียนไชย (2551:บทคัดย่อ)
พบว่าการนําเอายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาบริหารจัดการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดสมุทรสงครามมีสภาพการดําเนินงานทั้งในภาพรวมและจําแนกตามยุทธศาสตร์อยู่
ในระดับมากรวมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษามีการนําเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งขนาดของสถานศึกษาก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ฯลฯ และจากผล
การสังเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝันของอรทัย มูลคํา (2552 : บทคัดย่อ) พบว่าปัจจัยที่เป็น
ปัญ หาอุปสรรคของการดําเนินโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันคือ การซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วงจากส่วนกลางก่อให้เกิดความล่าช้า ทั้งการจัดสรรและการซ่อมแซม เมื่อชํารุด การ
โยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนทําให้การพัฒนาขาดความต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าหลายเท่าตัวที่ใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณค่ า สาธารณู ป โภคเท่ากับโรงเรียน
ปกติ ระบบการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ ว ต่ํ า และระบบไฟฟ้ า ไม่ เสถี ย ร ทํ า ให้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ไม่คุ้มค่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์และขาดการรู้เท่า
ทั น ในการเลื อ กบริ โภคข้ อ มู ล ข่ า วสาร ขาดการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายนอกโรงเรี ย น อี ก ทั้ ง การใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันยังไม่น่าพอใจ ส่วนผลการสอบระดับชาติ (NT) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลายโรงเรียนพัฒนาได้สูงจนติดอันดับประเทศ แต่ถ้าพิจารณาโดยรวมแล้วยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้การบริการ
จัดการตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกัน
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาระบบการสื่อสารการนําเสนอข้อมูลข่าวต่างๆ
ผ่านระบบ Internet มี ส มรรถนะในการปฏิบั ติงานเป็ น อย่างดี สํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและ
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ งใช้ ป ระโยชน์ จ ากสื่ อ DLIT และ DLTV อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสํ า นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาสามารถปรั บ ปรุง พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศให้ บ ริ ก าร
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ (แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : น.62-67) แต่จากการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาจาก
ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา(SWOT)ด้ า นจุ ด อ่ อ นของบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยี ด้านระบบการบริหารจัดการ คือการนําระบบข้อมูลสารสนเทศ – ICT มาใช้ในการบริหาร
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จัดการยังไม่มีประสิท ธิภาพเท่าที่ ควร ข้อมูลสารสนเทศยังไม่จัดกระทํ าอย่างเป็ นระบบที่ สามารถ
นํามาใช้ได้อย่างเต็มที่และวัสดุบางรายการไม่ตรงต่อความต้องการ(แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2)
ดั งนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่ จ ะทํ าการศึ ก ษานโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 เพื่อนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ นโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษากั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน ครูผู้สอนจํานวน 490 คน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ที่
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 รวมจํานวน 512 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรตารางคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970 : 608) กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 228 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
แนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จากผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน ทํ า การหาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเชื่อมั่น (Reliability) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้วิธีทดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.98 แบบสอบถาม
แบ่งได้ 3 ตอน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 2) จํานวน 5 ข้อ
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2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จํานวน 5 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.98 ข้อคําถาม 38 ข้อ
2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนจํานวน 4 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.96 ข้อคําถาม 28 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอหนั ง สื อ จากงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์
3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา
3.3 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และติ ด ตามแบบสอบถาม โดยเป็ น แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์
จํานวน 228 ชุด
3.4 ได้ รั บ แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ ก ลั บ คื น มา ร้ อ ยละ 100 แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอธัญบุรี
ซึ่ งเป็ น แบบสอบถามแบบวัด ประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale) มาตรวจให้ ค ะแนนตามเกณฑ์
น้ําหนัก 5 ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์แปลผลค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549, น.196 227)
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมู ลหาความสัม พั นธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
อําเภอธัญ บุรี โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation
Coefficient)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยนําแนวคิด หลักการเกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557-2559 ที่ได้กล่าวถึงไว้ว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการศึกษาตามบริบทของแต่ละฝ่ายได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ารดํ า เนิ น งาน 5 ประการ คื อ 1. ยกระดั บ
ความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพื่อการศึกษา 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 4. พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จั ด การและการบริ ก าร 5. ส่ งเสริม การวิจั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ด้ านเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ
การศึกษา
สําหรับ ประสิ ท ธิผ ลของโรงเรีย น ผู้ วิจั ย อาศั ย แนวคิ ด ของมอทท์ (Mott, 1972 cited in
Hoy&Miskel, 1991, p.398) เนื่ อ งจากเป็ น แนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มกั น อย่ า งกว้ า งขวางในนั ก
การศึกษา มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 2. ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก 3. ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ดังภาพที่ 1
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1.ยกระดั บ ความสามารถของผู้ ส อนและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
2.ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบการเรี ย นรู้ แ บบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4.พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สาร เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การและ
การบริการ
5. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

ประสิทธิผลของโรงเรียน
1. ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นา
ทัศนคติทางบวก
3. ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

ภาพที่ 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 มากที่สุด 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 มากที่สุด จํานวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.30
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี
ค่าสถิติ
การแปล
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมาย
เพื่อการศึกษา
S.D.
̅
1 ด้านยกระดับความสามารถของผู้สอนและ
4.30
0.59
มาก
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
2 ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบ
4.20
0.70
มาก
อิเล็กทรอนิกส์
4.15
0.67
มาก
3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
4 ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
4.13
0.75
มาก
การสื่อสาร เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ
5 ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
4.22
0.70
มาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
รวม
4.20
0.49
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่ า นโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.20 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา ( X = 4.30 ) รองลงมาคื อ
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (x̄ = 4.22 ) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ ( X = 4.13 )
3. การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2
ข้อที่
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
ข้อที่

ประสิทธิผลของสถานศึกษา

1

ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ด้านความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวก
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
โรงเรียน
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
รวม

2
3
4

ค่าสถิติ
̅
4.24

S.D.
0.59

การแปล
ความหมาย
มาก

4.25
4.25

0.63
0.61

มาก
มาก

4.33
4.30

0.55
0.40

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ( X = 4.33) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้านคือ ด้านความสามารถในการพัฒนา
ทัศนคติทางบวกและด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒ นาโรงเรียน ( X = 4.25, X =
4.25 ตามลําดับ ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ( X = 4.24 )
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.624

.686

.678

.742

มาก

.844

.816

.829

.685

.871

มาก

.797

.742

.757

.612

.798

มาก

.839

.787

.886

.661

.871

มาก

.869

.834

.886

.751

.916

มาก

.882

.827

.880

.782

มาก

มาก

มาก

มาก

.910
มาก

มาก
มาก

ระดับความสัมพันธ์

ด้านความสามารถในการแก้ปั ญ หา
(Y4)

.725

ประสิทธิผลของโรงเรียน(Ytot)

ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน (Y3)

ด้านยกระดับความสามารถของ
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา(X1)
ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์(X2)
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต(X3)
ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การบริการ(X4)
ด้านส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษา(X5)
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา(Xtot)
ระดับความสัมพันธ์

ด้ า นความสามารถในการพั ฒ นา
ทัศนคติทางบวก(Y2)

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ด้ า น ค วาม สาม ารถใน การผลิ ต
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สง(Y1)

ประสิทธิผลของโรงเรียน
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จากตารางที่ 3 พบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในระดับมาก (r = .91) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Xtot) ราย
ด้านกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา (X5) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรีย น (Ytot) ในระดั บ มาก (r = .92) รองลงมาคื อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ระบบการเรี ยนรู้แ บบ
อิเล็กทรอนิกส์ (X2) และ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในระดับ
มาก (r = .87) และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ําสุดคือ การยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (X1) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในระดับมาก (r = .74)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Xtot) กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) รายด้านพบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดคือ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1) และด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Y3) ใน
ระดับ มาก (r = .88, r = .88 ตามลําดับ ) และด้ านที่ มีค วามสัม พั น ธ์ต่ํ าสุ ดคือ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Y4)
ในระดับมาก (r = .73)
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน ในแต่ละด้านพบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ (X4) และการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
องค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การศึ ก ษา (X5) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ด้ า น
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน (Y3) (r = .89, r = .89 ตามลําดับ ) รองลงมาคือ
การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การศึ ก ษา (X5) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)
(r = .87) และด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ต่ํ า สุ ด คื อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการแก้ปัญหา (Y4) (r = .61)
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.1 การศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยกระดับความสามารถ
ของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รองลงมาคือ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ
1.2 การศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือด้านความสามารถในการแก้ปัญหา รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้านคือ ด้านความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวกและด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับ
มาก (r = .91)
2. อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
2.1 จากผลการศึกษาระดับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกําหนดให้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาที่นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
สามารถทําได้ในทุ กห้ องเรียน ทุ กสถานที่ ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิณี สืบสุทธา (2554, น. 77) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ์ เขต 1 ผลการวิจั ยพบว่า โดย
ภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ด้านการจัดทรัพยากรการ
เรียนรู้ รองลงมาคือด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน และด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
น้อยที่สุดคือด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
2.2 จากผลการศึกษาระดับ ประสิท ธิผลของสถานศึ กษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและเห็นความสําคัญในการพัฒนา
สถานศึกษาในทุกๆด้านเพื่อนําไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีการวางกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกั บนโยบายของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ ตลอดจนการพั ฒ นา
ความรู้ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ครูให้ ได้ รับ การพั ฒ นาความรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ จัดให้มีระบบดูแลรักษา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพนม สุวรรณหงส์ (2550, น.75) ที่ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าระดับประสิทธิผลที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือด้านความสามารถใน
การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นในด้านวิชาการ

180

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

มากขึ้นเพื่ อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ มีการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน การจัดกิจกรรม การจัดสื่อ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิผลที่ดี
2.3 จากผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
อําเภอธัญบุรี พบว่า นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
มากกับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธวัชชัย ยวงคํา (2554, น. 112) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า ค่า
สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พั น ธ์ระหว่ างตั วแปรภายในคุณ ลั ก ษณะผู้นํ าการเปลี่ย นแปลง ด้ านคุ ณ ค่ าของ
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = .62) กับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน อย่ างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ งนี้ เนื่ อ งผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารนํ า นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งหากผู้บริหารสถานศึกษามีการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ก็จะทําให้การบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกกิจกรรมดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดความ
พร้อมในทุ กด้านอย่างเข้ม แข็ง สําหรับการพั ฒ นาการศึกษาให้มีคุณ ภาพและเกิดประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสูงสุด
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและการใช้
ซอฟต์แวร์แบบเปิ ดเผยรหัส(Open source) เพื่ อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านลิขสิท ธิ์ บู รณาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อลดปริมาณงานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล ที่มักจะซ้ําซ้อนกันในหลากหลาย
ระบบ และจัดตั้งศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพิ่มมากขึ้น
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดระบบการจัดวางสื่อ อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีให้
เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งานของผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนํา
เทคโนโลยี ม าใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น
3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี
3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
อําเภอธัญบุรี
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ
ดร.พิ ม ลพรรณ เพชรสมบั ติ อาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ได้ กรุณ าเสียสละเวลาให้ คํ าปรึกษา
คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ทํา
การศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ท ธิ พ ร บุ ญ ส่ ง ประธานกรรมการสอบและ
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
และ ดร.พิ มลพรรณ เพชรสมบั ติ ที่ได้ให้ความกรุณ าในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย
รวมทั้งเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ และมอบความดีทั้งหมดนี้ให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย หลาน เพื่อน คณะ
ครูอาจารย์ ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ชาความรู้ม าใช้ ในการวิจั ย และคอยให้ ก าร
ช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา รุ่น 6
ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด
สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สํ า หรั บ ผู้ ที่ ส นใจ
หากการวิจัยครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี 2) ศึกษาระดับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อําเภอธัญบุรี และ 3)
ศึกษาความสัมพันธ์ของบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อําเภอธัญบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น จํานวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1) บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ บทบาทในฐานะผู้นํา
บทบาทด้ านมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ บทบาทในการสร้างขวัญ กํ าลั งใจครู บทบาทในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) 3) บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
คําสําคัญ: บทบาทการนิเทศ ประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา

184

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

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
การศึกษาเป็นการวางรากฐานที่สําคัญของมนุษย์ เพื่อความเจริญก้าวหน้า และอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนสําคัญที่สามารถช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และยังช่วยพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดํารงชีวิต และนําไปประกอบอาชีพ
ได้ ในการจัดการศึกษาที่ดีนั้นไม่เพียงแต่พัฒนาคนให้เก่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะต้องสร้างให้คนเป็น
คนดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันและสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข ดังพระ
ราชดํารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสว่า “ ในปัจจุบันประเทศไทย
กําลังอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ทั้งการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายที่ มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในขณะที่การปฏิรูประบบราชการได้มุ่ง
พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุค โลกาภิวัตน์ โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน การปฏิรูปการศึกษาได้มีการ
กําหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความรู้ มีศักยภาพ
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ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ฐานความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ”
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 บัญ ญั ติว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา 47 กําหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
ปฏิ บั ติ อ ย่ างหลากหลาย ซึ่ งประกอบด้ ว ย กระบวนการที่ สํ าคั ญ คื อ กระบวนการบริห ารจั ด การ
กระบวนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึด
มั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : น.4)
การนิ เทศเป็ น สิ่ งจํ า เป็ น สํ า หรั บ หน่ ว ยงานในทุ ก ๆระดั บ ไม่ ว่ า หน่ ว ยงานนั้ น จะได้ มี ก าร
จัดระบบอย่างดีมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการดําเนินงานต่างๆ อย่างดีเพียงใดก็
ตาม ปัญหาในการทํางาน ความต้องการในการพัฒนางาน นโยบาย วิสัยทัศน์ จุดเน้นในการทํางาน
เปลี่ยนไป ความจําเป็นในการปฏิบัติงานที่จะให้สอดคล้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ให้
บรรลุความสําเร็จ โดยมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง งานในด้านการศึกษาได้
เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรู้ใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีแนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ การรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นภาระ และความรับผิดชอบ โดยตรงของผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ ซึ่ง
ผู้บริหาร สามารถใช้ระบบการนิเทศเป็นเครื่องมือส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือแนะนํา หรือปรับปรุง ที่
ช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็นแนวความคิด Management and
Control ซึ่งเน้นทางด้านการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้งาน
ตามที่กําหนดไว้ ถ้าพิจารณาในเชิงลบ อาจกล่าวได้ว่า เป็นความพยายามในการ “ รีดงาน ” จาก
ผู้ปฏิบัติให้ได้ผลตามที่ฝ่ายบริหารได้กําหนดไว้ เป็นการควบคุมหรือคอยบีบบังคับ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลทํางานให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศ ในลักษณะ
นี้จึงเป็นการดูแล ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้ได้ผลตามที่ต้องการ ต่อมาในภายหลังแนวความคิดและ
วิธีการนิเทศ มีการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการไปสู่การส่งเสริม อํานวยความสะดวกและสนับสนุนให้
บุคคลทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาจุดเน้นเปลี่ยนจากการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานไปสู่ “ การติดตาม ช่วยเหลือสนับสนุน ” ให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลงานที่มีคุณภาพสูง ผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
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พอใจในการทํางานรู้สึกมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของไวส์
(Wiles, 1983 อ้างถึงใน อัญ ชลี ธรรมะวิถีกุล,2522) ได้กล่าวถึง บทบาทในการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ที่จะทําให้การสอนของครูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้ 1.)
บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ 2.) บทบาทในฐานะผู้นํา 3.) บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน
4.) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร 5.) บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู 6.)
บทบาทในการพัฒนาบุคลากร อย่างไรก็ตาม การดําเนินการนิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ผู้บริหารไม่สามารถจะกระทําได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้บริหารต้องได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนจึงจะทําให้การดําเนินการได้ผลยิ่งขึ้น
และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลให้การบริการ
จัดการตามภารกิจของเขตพื้ นที่ การศึกษา ให้มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลสูงสุด จึงได้ร่วมกัน
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง จัดให้มีการพัฒนาครู
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากผู้บริหารสถานศึกษา โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคอยดูแล แนะนํา ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล (แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : น.
62-67) แต่จากการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา(SWOT)
พบว่ามีจุดอ่อนด้านบุคลากร ผู้บริหารบางส่วนยังไม่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ บุคลากรใหม่บางส่วนขาด
การส่ งเสริม ให้ ป ฏิ บั ติ งานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ขาดทั ก ษะในการปฏิ บั ติงานรวมไปถึ งผู้ เรีย นยังมี
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต่ํากว่าระดับประเทศ (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศ
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 อําเภอธัญบุรี” ตามกระบวนการนิเทศของไวส์ (Wiles, 1983 อ้างถึงใน อัญชลี ธรรมะวิถีกุล
,2522) เพราะจากการศึกษากระบวนการและขอบข่ายการนิเทศของไวส์ จะทําให้การจัดการด้าน
ต่ างๆ ของการนิ เทศโรงเรีย นของสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2 ได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้นิเทศ เพื่อนําไปใช้
เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียน จะส่งผลให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ บทบาทการนิ เทศของผู้ บ ริ ห ารสั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อําเภอธัญบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องบทบาทการนิ เทศของผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 อําเภอธัญบุรี
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา จํานวน 22 คน ครูผู้ส อนจํานวน 490 คน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาปทุ ม ธานี เขต 2 อ.ธัญ บุรี ที่
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 รวมจํานวน 512 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ตารางคํ านวณขนาดกลุ่ ม ตั วอย่ างของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608)
กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 228 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีf
แนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จากผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน ทํ าการหาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งf(Index of Item
Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความความเชื่อมั่น (Reliability) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้วิธีทดสอบของ Cronbach’s Alpha ได้เท่ากับ 0.98 แบบสอบถาม
แบ่งได้ 3 ตอน ดังนี้
2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 5 ข้อ
2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 6 ด้าน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.98 ข้อคําถาม 30 ข้อ
2.3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา จํ า นวน 1 ด้ า นลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.96 ข้อคําถาม 15 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถามไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอหนั ง สื อ จากงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์
3.2 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานศึกษา
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3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับคืน โดยเป็นแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ จํานวน 228 ชุด
3.4 ได้ รั บ แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ ก ลั บ คื น มา ร้ อ ยละ 100 แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ และใช้วิเคราะห์คํานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรีซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ําหนัก
5 ระดับ แล้วนําไปบันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์
ในการวิเคราะห์แปลผลค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ (ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549, น.196 - 227)
4.3 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลหาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างบทบาทการนิ เทศของผู้ บ ริ ห ารกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Correlation Coefficient)
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นิเทศของ
ไวส์ (Wiles, 1983 อ้างถึงใน อัญ ชลี ธรรมะวิถีกุล,2522) มาใช้เพื่อศึกษาบทบาทในการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 1.) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ 2.) บทบาทในฐานะผู้นํา
3.) บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน 4.) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร 5.) บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู 6.) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร ส่วนประสิทธิผล
ของโรงเรีย น ได้ ศึ ก ษาตามกรอบแนวคิ ด ของมอทท์ (Mott, 1972 cited in Hoy&Miskel, 1991,
p.398) เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในนักการศึกษา โดยผู้วิจัยใช้ด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดังภาพที่ 1
บทบาทในการนิเทศของผูบ้ ริหาร
ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
1.) บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์
2.) บทบาทในฐานะผู้นํา
3.) บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน
4.) บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร
5.) บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู
6.) บทบาทในการพัฒนาบุคลากร
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
1) ด้านความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง
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ผลการวิจัย
1. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เป็ น ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและ
ข้าราชการครูส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ งจํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 86.80 เป็นผู้มีอายุ 31-40 ปี
มากที่สุด จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 188
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.50 ตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จํ า นวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.60
ตําแหน่งข้าราชการครู จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 และมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย
กว่า 5 ปี มากที่สุด จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30
2. การวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่

บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา

1
2
3

บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์
บทบาทในฐานะผู้นํา
บทบาทในการจัดและดําเนินงานใน
หน่วยงาน
บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร
บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู
บทบาทในการพัฒนาบุคลากร
รวม

4
5
6

ค่าสถิติ

X

4.28
4.37
4.15

S.D.
0.55
0.53
0.56

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก

4.08

0.64

มาก

4.27
4.16
4.22

0.52
0.65
0.29

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ บทบาทในฐานะผู้ นํ า ( X = 4.37) รองลงมาคื อ บทบาทด้ า นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
( X = 4.28) และด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ํ าสุ ดคื อ บทบาทในการคั ด เลื อ กและใช้ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากร
( X = 4.08)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ข้อที่
1

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
รวม

ค่าสถิติ

X

4.21

S.D.
0.30

การแปล
ความหมาย
มาก

4.21

0.30

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) โดยด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.21)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของสถานศึก ษา สังกั ดสํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ กษาปทุ ม ธานี เขต 2 อําเภอธัญ บุ รี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิท ธิ์ส หสัม พั น ธ์ระหว่างบทบาทการนิ เทศของผู้บริห ารกับ ประสิท ธิผ ลของ
สถานศึกษา

บทบาทการนิเทศของผู้บริหาร
บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์
บทบาทในฐานะผู้นํา
บทบาทในการจัดและดําเนินงานในหน่วยงาน
บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของ
บุคลากร
บทบาทในการสร้างขวัญกําลังใจครู
บทบาทในการพัฒนาบุคลากร
ระดับความสัมพันธ์
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านความสามารถในการผลิต
ระดับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ ความสัมพันธ์
เรียนสูง
0.69**
ปานกลาง
0.61**
ปานกลาง
0.59**
ปานกลาง
ปานกลาง
0.56**
0.59**
0.75**
0.81**

ปานกลาง
สูง
สูง

จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับมาก (r = .81) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างบทบาทการนิ เทศของผู้ บ ริ ห าร (Xtot) รายด้ านกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุดคือ บทบาทในการพัฒนาบุคลากร
(X6) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา (Ytot) ในระดับมาก (r = .75) รองลงมา
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คือบทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกับประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) ใน
ระดับปานกลาง (r = .69) และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ําสุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์
ของบุ คลากร (X4) มี ค วามสัม พั นธ์ท างบวกกับ ประสิท ธิผลของโรงเรียน (Ytot) ในระดับ ปานกลาง
(r = .56)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร (Xtot) กับประสิทธิผล
ของสถานศึ ก ษา (Ytot) รายด้ านพบว่า คู่ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู งที่ สุ ด คื อ บทบาทการนิ เทศของ
ผู้บ ริหาร (Xtot) มี ค วามสัม พั นธ์ท างบวกกับ ด้ านความสามารถในการผลิตนั กเรียนที่ มีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูง (Y1) ในระดับมาก (r = .75)
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า คู่ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง สุ ด คื อ บทบาทในการพั ฒ นาบุ ค ลากร (X6)
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)
ในระดับมาก (r = .75) รองลงมาคือ บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)ในระดับปานกลาง (r = .69) และ
ด้ านที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ต่ํ าสุ ด คื อ บทบาทในการคั ด เลื อ กและใช้ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากร (X4) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (Y1)ใน
ระดับปานกลาง (r = .56)
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. สรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.1 บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บทบาทในฐานะผู้นํา รองลงมาคือ บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร
1.2 การศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรีพบว่าโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับมาก (r = .81)
2. อภิปรายผล ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
2.1 จากผลการศึกษาระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะงานบริห ารการศึ กษามีเป้ าหมายที่ สําคั ญ คื อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้เรียน ซึ่งการบริห าร
การศึ ก ษานั้ น ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี บ ทบาททั้ ง การบริ ห ารงานการศึ ก ษาและการนิ เทศ
การศึกษา ตามแนวคิดของจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้น 3 ด้าน
โดยจุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยครูจะต้องได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจาก
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เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและโดยเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกันหรือระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วน
อื่นๆตามความพร้อมของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ สหวิริยะสิน (2556, น.76) ที่
ศึกษาบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า บทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ บทบาทในฐานะ
ผู้นํา และด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ บทบาทในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากร ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนําและคอยให้คําปรึกษาแก่บุคลากรใหม่ให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นใจ และมีความเชื่อมั่นใจตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ให้บุคลากรที่เข้ามาทํางานใหม่ มีกําลังใจ
ในการทํางาน รู้สึกว่าเป็นที่ต้องการของสถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2.2 ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ.ธัญบุรี พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีระดับการ
ปฏิ บั ติ ม าก ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการกํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ป ฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2559-2563 ของ
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ด้ านจุด เน้ น ที่ 1 ด้ านผู้ เรีย นกํ า หนดให้ นั ก เรีย นมี
สมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยังได้
นําจุดเน้นด้านผู้เรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดําเนินการด้านผู้เรียนให้มี
ความสามารถด้านภาษา คํานวณและการใช้เหตุผล และกําหนดให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนม สุวรรณหงส์ (2548,
น.75) ที่ ได้ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา โดยผลการวิ จั ย พบว่ า โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรและบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบ มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งานและเพียงพอ
ต่อนักเรียน นักเรียนสามารถค้นหาความรู้และพัฒนาตนเองได้จากแหล่งสืบค้นต่างๆได้
2.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบทบาทการนิ เ ทศของผู้ บ ริ ห ารกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี พบว่า
บทบาทการนิเทศของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทการนิเทศเป็นสมรรถนะสําคัญประการ
หนึ่ งของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ที่ จะต้ อ งนํ าไปใช้ในการบริห ารจัด การการศึ กษาให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ กํ าหนด ซึ่ งหากผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษามีบทบาทการนิเทศที่ดี ก็จะทํ าให้ การ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาในทุ ก กิ จ กรรมดํ าเนิ น ไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมาย ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณฑิรา นิยะมะ
(2554, น. 153) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการวิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง (r = .78) กับประสิทธิผลของสถานศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากระดับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านบทบาทในการ
คัดเลือกและใช้ประโยชน์ของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังนั้น
3.1.1.1 ผู้บริหารควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรใหม่ให้
ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลกรใหม่
3.1.1.2 ผู้ บ ริ ห ารควรทํ า ความรู้ จั ก กั บ บุ ค ลากรให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จะรู้ ไ ด้ ว่ า
บุคลากรมีความถนัดและมีความสามารถทางด้านใด เพื่อที่จะสามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความ
ถนัดและความสามารถของบุคลากรซึ่งจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
3.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอธัญบุรี
3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อําเภอ
ธัญบุรี
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์ของ
ดร.พิ ม ลพรรณ เพชรสมบั ติ อาจารย์ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ได้ กรุณ าเสียสละเวลาให้ คํ าปรึกษา
คําแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ท ธิ พ ร บุ ญ ส่ ง ประธานกรรมการสอบและ
กรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
และ ดร.พิ มลพรรณ เพชรสมบั ติ ที่ได้ให้ความกรุณ าในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย
รวมทั้งเสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ และมอบความดีทั้งหมดนี้ให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว น้องสาว เพื่อนที่
แสนดี คณะครูอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้มาใช้ในการวิจัย คอยให้
การช่วยเหลือ สนับสนุนในทุกด้าน และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา รุ่น
6 ทุกคนที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอด

194

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

สุ ด ท้ า ยนี้ ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ สํ า หรั บ ผู้ ที่ ส นใจ
หากการวิจัยครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
บรรณานุกรม
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2551). หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
พนม สุวรรณหงส์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสิ ง ห์ บุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2549). การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สมศักดิ์การพิมพ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. แผนการนิเทศการศึกษาปีการศึกษา
2559, กลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา, เอกสารลํ า ดั บ ที่
3/2559.สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 2. แผนพั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563, กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารลําดับ
ที่ 9/2558, 2559.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559, กลุ่มนโยบายและแผน : น.62-67 , 2559.
สุรศักดิ์ สหวิริยะสิน. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 1. วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุมณฑิรา นิยะมะ. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี .
วิท ยานิ พ นธ์การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. (2552). บทบาทของผู้บริหารกับการนิเทศ. สืบค้นจาก https://panchalee.
wordpress.com/2009/03/30/admin-role/
Hoy, W.K., & Miskel, C.G. ( 1991). Educational administration: Theory, research,
practice. (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
Krejcie, Robert.V. and Daryle W. Morgan. (1970). Determining sample size for
research activities. Education and Psychological Measurement, 30 (3).
607-610, Retrieved from http://opa.uprrp.edu/ InvInsDocs/Krejcieand
Morgan.pdf.
Likert, R. (1961). New patterns of management. New York : McGraw-Hill.
Mott, P.E. (1972). The characteristics of effective organizations. New York: Harper &
Row.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

195

Person, J.L.(1993). An Examination of the Relationship Between Participative
Management and Perceived Institutional Effectiveness in North
Carolina Community Colleges. Dissertation Abstracts International,
53(9), 3071-A.
Steers, R.M. (1977). Antecedents and outcome of organizational commitment.
Administrative Science Quarterly, 16(2), 101-106.
Wiles, T.L. (1983). Supervision for better school (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการปฏิบั ติงาน
ของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่ ครูผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ การสอนในโรงเรีย น สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 346 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จ รูปของ
เครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบสัดส่วนรายโรงเรียนแล้วจึงสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรี ย น และการปฏิบั ติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิช าชีพ ครูซึ่งมีค่ าความเที่ ยงเท่ากับ .98
และ .96 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์สู งที่สุด และด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลต่าที่สุด (2) การปฏิบัติงานของครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย นสู ง ที่ สุ ด และมาตรฐานเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในชุ ม ชน
อย่างสร้างสรรค์ต่าที่สุด (3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดั บ ต่ า (r=0.29) กั บ การปฏิ บั ติ งานของครูต ามเกณฑ์ ม าตรฐานวิช าชี พ ครู อ ย่ างมี นั ย ส าคั ญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 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
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ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิ วัฒน์ หรือโลกไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นอย่าง
รวมเร็ ว รุ น แรง ต่ อ เนื่ อ ง ซั บ ซ้ อ น และเกี่ ย วข้ อ งกั น อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร
และโทรคมนาคม โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแขนงต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในสังคม ได้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อความเป็ น อยู่ ของมนุษ ย์ในหลายด้าน (ณั ฎ ฐพั นธ์ เขจรนั นทน์ , 2551: 12-13)
ทาให้แต่ละฝ่ายต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาก็เช่นกันจาเป็นต้องปฏิรูปให้มี
แนวโน้มที่มุ่งประสิ ทธิภ าพ และประสิทธิผล จึงเกิดกระแสแห่ งการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยในทศวรรษแรก พ.ศ. 2542 – 2551 ได้กาหนดกรอบและภารกิจไว้ 4 แนวทาง คือ 1) การปฏิรูป
โรงเรี ย นและสถานศึก ษา 2) ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 3) หลั กสู ต รและกระบวนการเรีย น
การสอน 4) ระบบการบริ ห ารการศึกษา ผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกพบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้ อยละ 50 ผู้สาเร็จการศึกษามีความสามารถ
และสมรรถนะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใช้ แ ละขาดทั ก ษะความรู้ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของสมศ. รอบแรกร้อยละ 65 และผลการ
ประเมินรอบสองก็ยังมีสถานศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนาอีกร้อยละ 20.30 (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552: 5-6) ขาดการพัฒ นาการเรียนการสอนและการพั ฒ นาผู้ ส อน ครู และนัก เรีย น
นาความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
น้อย การศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง พ.ศ. 2552 -2561 โดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุ ณภาพ ปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 11-13) โดยมีประเด็นสาคัญของระบบ
การศึก ษาและเรี ย นรู้ ที่ ต้ องปฏิ รู ป อย่างเร่งด่ ว น 4 ประการคื อ 1) พั ฒ นาคุณ ภาพคนไทยยุ ค ใหม่
2) พั ฒ นาคุณ ภาพครู ยุ คใหม่ 3) พั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึ กษาและแหล่ งเรียนรู้ยุ คใหม่ 4) พั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่
แม้ว่าจะมีการปฏิรู ป การศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่ความสามารถทางการศึกษา และการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่า จะเห็นได้จากผลการจัดอันดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) ที่ทาโครงการ PISA ครั้งล่าสุด พ.ศ. 2555 นักเรี ยนไทยได้คะแนนเฉลี่ย อยู่ลาดับที่
50 จาก 65 ประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนในวิชาหลัก มี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 53 – 54)
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาเล่ าเรีย น มี ค วามรู้
ความสามารถทางวิ ช าการอย่ า งยอดเยี่ ย ม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง เป็ น ที่ น่ า พอใจ
มีความสามารถ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมต่างๆ ที่พึงปรารถนาเพียงพอต่อการดารงชีวิต
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จาเป็นต้องมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นา ภาวะผู้นาเป็นสิ่ง
สะท้ อนให้ เห็ น ว่าหน่ วยงานนั้ น มีลั กษณะการปฏิบั ติงานอย่างไร มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล
เพี ย งใด ผู้ บ ริ ห ารมี บ ทบาทส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในความเป็ น ผู้ น า

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

199

ในการบริหารงาน เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่มีอยู่ให้ช่ว ยกันทางาน และต้องรู้จัก
เลื อ กวิธีแก้ ปั ญ หาได้อ ย่ างถูก ต้อ งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิน การต่างๆ เกิด ประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด
และประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายให้ บุ ค ลากรผู้ ร่ ว มงานเกิ ด ความพึ ง พอใจ และก่ อ ให้ เกิ ด
ความร่วมมือจากผู้ร่วมงานเต็มที่ ทั้งนี้เพราะหากภาวะผู้นาของผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของ
ผู้ ร่ ว มงานมากเพี ย งใด ผลผลิ ต ขององค์ ก ารจะสู ง มากขึ้ น เท่ า นั้ น (Stogdill 1974, อ้ า งถึ ง ใน
ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ 2554 : 3) ในการบริหารสถานศึกษาผู้นาเป็นผู้ที่มีความสาคัญมากต่อการพัฒนา
องค์ การให้ บ รรลุ ป ระสิ ท ธิผ ลอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ดังนั้ น ผู้ บ ริห าร
โรงเรี ย นจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น ระบบในการบริ ห ารโรงเรี ย น
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงเป็ น กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ ยนแปลงเจตคติในการท างาน
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ และเป็ น ที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น เพราะได้ รั บ ความพึ ง พอใจ
และมีอิทธิพลต่อผู้ตาม จึงจาเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียน และครูจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ กระบวนการ
วิสั ย ทั ศ น์ ในการท างาน ตามทฤษฎี ข องแบสและอโวลิ โอ (Bass and Avolio, 1994) ได้ ก ล่ าวถึ ง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงว่าสามารถเห็นได้จากผู้นาที่มีลักษณะมีการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจใน
ระหว่ างผู้ ร่ ว มงาน และผู้ ต าม ให้ ม องงานในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ท าให้ เกิ ด ความตระหนั ก รู้ เรื่อ งภารกิ จ
และวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการทางการบริหาร มีการเสนอว่า
ควรมี การพั ฒ นาผู้ น าให้ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงอย่างแท้ จ ริง (สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา, 2550: 2) และการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพนั้น จาเป็นต้องมีครูที่มี
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู เพราะครูที่ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พ
ครูนั้ น จะพัฒ นาตนเองอยู่ เสมอ ตัดสิ นใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยตรง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี บ ทบาทในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี และจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ ขั บ เคลื่ อ นแผนงาน โครงการ เพื่ อ สนองตอบการปฏิ รู ป การศึ ก ษา นโยบายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย เร่งพัฒ นาความแข็งแกร่งทางการศึกษา
ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น ยกระดับความเข้มแข็งมาตรฐาน
วิช าชี พ ครู ให้ เป็ น ครู ที่ มีค วามสามารถและทั กษะที่ เหมาะสมกับ การพั ฒ นาการเรียนรู้ของผู้ เรีย น
ยกระดับความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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โครงการพัฒ นาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3,
2559: 18 -20) ผลการด าเนิ น งานพบว่ า ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งพั ฒ นาคื อ คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นที่ พ บว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักของนักเรียน ปีการศึกษา 2552 – 2558 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ร้อยละ 50 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดให้
เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 3 (ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3, 2559: 13)
และเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 3 ที่กาหนดให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 (ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึกษา เขต 3, 2559: 16) ผลการประเมิน คุณ ภาพ
ภายนอกรอบ 3 โดย สมศ. ระหว่ า งปี 2554 – 2558 ไม่ ผ่ า นการรั บ รอง จ านวน 3 โรงเรี ย น
จากทั้งหมด 47 โรงเรียน โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองพบว่าตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
กว่าเกณฑ์ต้องปรับปรุง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, 2559: 30) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึงจาเป็นต้องมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และครูที่มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
จากสภาพปัจจุบันและทุกปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อจะนาผลการศึกษา ไปใช้
พั ฒ นาโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2) เพื่ อศึกษาระดับ การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิช าชีพ ครู ในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรียนกับ
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3
วิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จานวน 47 โรงเรียน รวมครูทั้งสิ้น จานวน
3,146 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน จานวน 346 คน โดยกาหนด
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ างตามตารางของเครจซี่ แ ละมอร์ แกน จากนั้ น น ามาเที ย บสั ด ส่ ว นรายโรงเรี ย น
โดยค านวณจากจ านวนครู ร ายโรงเรี ย นหารด้ ว ยจ านวนครูทั้ งหมดในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 คู ณ ด้ ว ยขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่าง 346 คน ได้ ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ างแต่ ล ะ
โรงเรียน แล้วจึงสุ่มอย่างง่าย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
เป็นการสอบถามสถานภาพ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียน ตามแนวคิดของแบส
และอโวลิ โอ จ านวน 28 ข้อ เป็ น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ระดั บ การปฏิ บั ติ งานของครูต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู เป็ น ข้ อ ค าถามเกี่ ยวกั บ ระดั บ การ
ปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู จานวน 56 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ก ารแจกแจงความถี่ (frequency) และร้ อ ยละ
(percentage) วิเคราะห์ ร ะดั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ อ านวยการโรงเรีย น และระดั บ
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ ความสั มพั น ธ์ ระหว่างภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้ อานวยการโรงเรียนกั บการ
ปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (x̄ = 3.90) เมื่ อ พิ จ ารณา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก เป็ นดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (x̄ = 3.97) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา (x̄ = 3.93) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̄ = 3.91) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (x̄ = 3.77) (2) การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ในโรงเรีย น สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(x̄ = 4.17) เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า อยู่ในระดับมากทุกมาตรฐาน เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้ อ ย 3 อั น ดั บ แรก เป็ น ดั งนี้ มาตรฐานที่ 8 ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย น
(x̄ = 4.39) มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (x̄ = 4.28) มาตรฐานที่ 4
พั ฒ นาแผนการสอนให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง (x̄ = 4.26) และมาตรฐานที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด
คื อ มาตรฐานที่ 10 ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในชุ ม ชนอย่ า งสร้ า งสรรค์ (x̄ = 4.00) (3) ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า (r=0.29) กับการปฏิบัติงาน
ของครู ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01เมื่ อ พิ จ ารณา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงบันดาลใจกับมาตรฐาน
ที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (r = 0.44)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1) ผลการวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงถึงผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มี
อิทธิพลต่อครู ผลักดันและพัฒนาความสามารถและศัก ยภาพของครูไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เพื่อการปฏิบัติ
ภารกิจ ให้ บ รรลุเป้ า หมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และการปรับ เปลี่ ยนหลั ก สู ตรการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551
ตลอดจนการเป็ น นิ ติบุ คคลของสถานศึกษา จึงมีผ ลทาให้ ผู้บริห ารโรงเรียนต้องพัฒ นาตนเองให้ มี
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สู งขึ้น สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติส ภาครูและบุคลกรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ที่กาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพ
ท างการศึ ก ษ า 3 ด้ า น ป ระกอบ ด้ ว ย 1) มา ตรฐาน ความ รู้ แ ละป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549 : 19)
เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับผู้รับบริการ และเพื่อให้การ
บริ ห ารงานในสถานศึ กษาประสบผลส าเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ว างไว้ นอกจากนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มี
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง การกากับ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลทาให้ผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและ
รายพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อครู เปลี่ยนแปลงความพยายามของครู
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของครูไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมีศักยภาพมากขึ้น
ทาให้ครูเกิดการตระหนักในภารกิจและวิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างแรงจูงใจให้ครูทาเพื่อประโยชน์ของ
นักเรียน ชุมชนและสังคมซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของขวัญหทั ย ทองธิราช (2552) ที่กล่าวว่า
ผู้ บ ริ ห ารต้ องมีการปรับ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ในการบริห ารจัดการเพื่ อให้ ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคม ความสาเร็จขององค์การที่เรียกว่าการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล
ล้วนแต่ขึ้น อยู่กับ ภูมิปั ญญา แนวคิด และแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้นาองค์การ นอกจากนี้ผู้นา
การเปลี่ยนแปลงจะทาให้ผู้ตามเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา ยกย่องและภักดี และผู้นายังกระตุ้นให้ผู้ตาม
ทางานให้มากกว่าปกติ ผู้นาสามารถเปลี่ยนสถานะของปัจเจกบุคคล และองค์การไปสู่ความสาเร็จ
(บัณฑิต แท่นพิทักษ์, 2540 : 14) ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องสร้างภาวะผู้นาที่เข้มแข็งในการบริหารงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นาหรือใช้ภาวะผู้นาได้อย่างเหมาะสม
และเป็นไปตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารที่ดี จะส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานได้อย่าง
ชั ด เจน ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสามารถท าให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก รสู ง ขึ้ น
แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจากัดต่างๆ เพียงใด (ณัชชานุช สุดชาดี, 2553: 8) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2552:75) แสงเดือน กมลมาตย์ (2552: 116) มูฮัมมัดรออี
มะลี (2553: 66) ที่ พ บว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดั บ มาก ซึ่งพอสรุป ได้ ว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงมีอิ ท ธิพ ล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ของกลุ่ ม และของครู และมี ค วามส าคั ญ
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ต่ อ การบริ ห ารงานสมั ย ใหม่ โดยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เมื่อพิจารณารายพฤติกรรมผลการวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 พบว่ า การมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีระดับการปฏิบัติมากกว่าพฤติกรรมอื่น แสดงถึงผู้บริหารโรงเรียน
ตระหนั ก ถึ ง บทบาทการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี ค วามประพฤติ ที่ ดี เป็ น ที่ ย กย่ อ งนั บ ถื อ ศรั ท ธา
และไว้ ว างใจ มี วิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น ผู้ มี ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรม มี ค วามเฉลี ย วฉลาด ความตั้ ง ใจ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ทาให้ครูต้องการเลียนแบบ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ Bass and Avolio (1994) ที่ ก าหนดให้ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์เป็นองค์ประกอบแรกที่ผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้องมี สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนกวรรณ
วิเชี ย รเขต ( 2551:99) พิ สิ ฐ ธวั ฒ น์ กลิ่ น ไธสงค์ (2552:75) และมู ฮั ม มั ด รออี มะลี (2553: 66)
ที่พบว่าการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยมากกว่าพฤติกรรมอื่น
ผลการวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่าพฤติกรรมการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าพฤติกรรมอื่น แสดงถึงผู้บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็ น ในการบริหารโดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ การดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
สร้ า งบรรยากาศของการให้ ก ารสนั บ สนุ น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ให้ ค าแนะน าที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ความก้าวหน้ าของครูเป็ น รายบุ คคล ปฏิ บัติต่อครูโดยคานึงถึงความสามารถที่ เป็น ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลน้อยกว่าด้านอื่น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของมูฮัมมัดรออี มะลี (2553: 66) ที่พบว่า
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับน้อยกว่ าพฤติกรรมอื่น ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
แสดงภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงด้ านการคานึ งถึงความเป็ น ปั จ เจกบุ คคลให้ ม ากขึ้ น โดยให้ ก าร
สนั บ สนุ น และให้ โอกาสครู ได้ เรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ ๆ ให้ ม ากขึ้ น ให้ ก ารดู แ ลเอาใจใส่ ค รูเป็ น รายบุ ค คล
ให้ ค าแนะน าที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ความก้ า วหน้ า ของครูเป็ น รายบุ ค คล ปฏิ บั ติ ต่ อ ครู โดยค านึ งถึ ง
ความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล
2) ผลการวิ จั ย ระดั บ การปฏิ บั ติ งานของครู ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงถึง
ครูส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองได้ทาหน้าที่และรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนโดยคานึงถึ งผลที่จะเกิดกับ
ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผล
จริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน จัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ความร่วมมือ
กับ ผู้อื่นเพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียน และพัฒ นาการเรียนการสอนของตนโดยการใช้ความรู้และ
ข้อมู ล ข่าสารที่ ส อดคล้ อ งกับ สภาพความเป็น จริงของสั งคม ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของตน
โดยมี การกากับ ติด ตาม ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาจากหน่ ว ยงานต้ น สั งกัด และองค์ กรอิส ระ
จากภายนอก ท าให้ ค รู ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒ นาตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิ จั ย นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของธนภั ท ร วงศ์ อ าษา(2557: 44) อรรณ พ จี น ะวั ฒ น์
และรั ต นา ดวงแก้ ว (2557:134) ที่ พ บว่ า การปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ของครู
ทั้ ง ในภาพรวมและรายมาตรฐาน อยู่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาผลการวิจั ยรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี
แก่ ผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บ มากกว่ า มาตรฐานอื่ น แสดงถึ ง ครู ส่ ว นใหญ่ แสดงออก ประพฤติ
และปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็น
ครูอย่ างสม่าเสมอ ทาให้ ผู้เรียนเลื่ อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุรุส ภา
ได้ออกระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้ครู
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท าให้ ค รู ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
เอมอร ดวงจั น ทร์ โ ชติ (2555: 48) ปราณี กั ญ ญาสุ ด (2557: 149) ที่ พ บว่ า การปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานอื่น
จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
อยู่
ในระดับน้อยกว่ามาตรฐานอื่น แสดงถึงครูตระหนักและให้ความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒ นางานของสถานศึกษาให้
ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็ม ใจ ยังอยู่ในระดับ
น้ อ ย ซึ่ ง ในสภาพปั จ จุ บั น ควรอยู่ ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น เนื่ อ งจากโรงเรีย นมี ห น้ าที่ ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ
และร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในขณะเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม เพื่อพัฒ นาประเทศให้ ยั่งยืน และเป็นกลไลส าคัญ ในการสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว ม การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และองค์ ก รต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
และสนับสนุนการศึกษา อันจะส่งผลให้โรงเรียนได้รับการเติมเต็ม จากภาคเอกชนในส่วนที่ต้องการ
ได้รับการพัฒนา อาทิ การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ
3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชี พครู อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 และในรายพฤติ กรรมมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บ
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของวิ โรจน์ สารรั ต นะ และอั ญ ชลี สารรั ต นะ (2545 : 78) ที่ ก ล่ า วว่ า
ปั จจั ยทางการบริ ห ารที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ปั จจั ยการเป็ นผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริ ห ารโรงเรียน
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในปัจจัยอื่นๆ ตามมาอี กหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัย
การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ และตามแนวคิ ดของสงวน นิ ตยารัมภ์ พงศ์ และสุ ทธิลั กษณ์ สมิ ตะสิ ริ
(2544 : 82) ที่ กล่ าวว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงเป็ นคุณสมบั ติของผู้ น าที่ พร้อมจะสนองต่ อความ
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เปลี่ ยนแปลง มุ่งพั ฒนาผู้ ตามให้ พัฒ นาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งส่ งผลต่ อการพั ฒนาองค์กรในล าดับต่อมา
ผู้นาที่มีลักษณะแบบนี้ คือ ผู้นาที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอนั่นเอง
จากเหตุผลที่อ้างถึงจึงแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ และสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงสุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
แรงบันดาลใจกับมาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน แสดงให้
เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ที่ จะช่ วยส่ งเสริ มให้ ครู สามารถจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ส่ งผลให้ ผู้ เรียนประสบความส าเร็ จ
ในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพผู้เรียนก็ยังไม่พัฒนาในระดับที่พอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูอาจขาดแรงบันดาลใจ
ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดด้วยตนเองได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านการ
คานึ งถึงความเป็ น ปั จเจกบุ คคลยั งมีระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริห ารโรงเรียนดูแล เอาใจใส่ครูเป็นรายบุคคล
เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อความก้ าวหน้าของครู เป็นรายบุคคลปฏิบัติต่อครูโดย
คานึงถึงความสามารถที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่น การพัฒนาองค์กร
2) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ในโรงเรี ย น สั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 3 ด้านร่ ว มมื อกับ ผู้ อื่น ในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ยังมีระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ยอมรั บ ในความรู้
ความสามารถของบุ ค คลอื่ น ในชุ ม ชน ร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นางานของสถานศึ ก ษาให้ ชุ ม ชน
และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
3) จากผลการวิจัยพบว่าด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนโดยเน้ น ผลถาวรที่ เกิ ด แก่ ผู้ เรีย น ด้ านการสร้า ง
แรงบั น ดาลใจมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ปานกลางกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู อ ยู่ เสมอ
ดั ง นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 ควรพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้ เป็ น
ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างบันดาลใจให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดผลถาวรแก่ผู้เรียน
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูพัฒนาตนเอง
4) จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนด้านการ
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลยังมีระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรให้การดูแล
เอาใจใส่ ค รู เป็ น รายบุ ค คล เป็ น ที่ ป รึก ษาให้ ค าแนะน าที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ความก้ า วหน้ าของครู
เป็นรายบุคคล ปฏิบัติต่อครู โดยคานึงถึงความสามารถที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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5) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ยังมีระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ยอมรั บ ในความรู้
ความสามารถของบุ ค คลอื่ น ในชุ ม ชน ร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นางานของสถานศึ ก ษา ให้ ชุ ม ชน
และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
6) จากผลการวิจัยพบว่าด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรี ย นควรสร้ า งบั น ดาลใจให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นก ารสอนที่ เ กิ ด ผลถาวรแก่ ผู้ เ รี ย น
สร้างแรงบันดาลใจให้ครูพัฒนาตนเอง อาทิ การประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานศึกษา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
7) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ด้านร่วมมือกับ ผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ยังมีระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น ครูผู้ส อนจึงควร
ตระหนักในความสาคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน
และร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2) ควรศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียนโดยวิจัยเชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์เจาะลึก จะทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียน
ได้ลึกซึ้งยิ่งขึน้
กิตติกรรมประกาศ
การท าวิท ยานิ พ นธ์ฉบั บ นี้ส าเร็จลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุณ าและอนุ เคราะห์ อ ย่างดี ยิ่ ง
จากรองศาสตราจารย์ ด ร.อรรณ พ จี น ะวั ฒ น์ และรองศาสตราจารย์ ด ร.กุ ล ชลี จงเจริ ญ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา และติดตามการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้
อย่างใกล้ชิดตลอดมา จนกระทั่งสาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน
เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุ ณ ผู้ เชี่ ย วชาญทุ ก ท่ านที่ ก รุณ าให้ ค าแนะน า และข้อ เสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณนายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ว่าที่ร้อยโทถวัลย์ จันทร์เพ็ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่ม
และบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 3 ทุ ก ท่ า นนางสาวสุ วิ ช า บั ว ผุ ด
นั กวิช าการศึ กษาช านาญการ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึกษา เขต 1 ที่ ให้ การส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ก าลั ง ใจ และช่ ว ยเหลื อ ผู้ วิ จั ย ตลอดมา ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นคณะครู
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และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ทุกท่านที่เสียสละ
เวลาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนสมบูรณ์
ขอระลึกถึงพระคุณพ่อ แม่ ตา ยาย ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาส
ในการศึกษาเล่าเรียน อบรมสั่งสอนจนผู้วิจัยมีความรู้ ความสามารถ ขอขอบคุณนายหชล ดาบทอง
และเด็ ก หญิ ง ปั ณ ฑิ ต า ดาบทอง ที่ เป็ น ก าลั งใจ และให้ ก ารส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ตลอดระยะเวลา
ที่เข้ารับการศึกษา
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทุกท่านที่ได้สั่งสอนให้ ความรู้ ประสบการณ์ ที่มีคุณค่ายิ่ง และขอขอบคุณ ข้าราชการและบุคลากร
ของมหาวิทยาลั ยสุโขทัย ธรรมาธิราชที่อานวยความสะดวก ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือสนับสนุน
การจัดทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้จนสาเร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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การพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครือ่ งมือระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้
DEVELOPMENT OF PRESENTATION DESIGN SKILLS USING WEBQUEST WITH
ELECTRONIC BRAINSTORMING TOOL FOR BACHELOR OF EDUCATION STUDENTS
IN TECHNOLOGY FOR LEARNING COURSE
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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสริม สร้างทั ก ษะการออกแบบงานนํ าเสนอของนั กศึ กษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดม
สมองอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 18 คน สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ
2 ) เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบเรื่องการออกแบบงานนําเสนอ สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test
ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บเควสท์
ร่วมกับเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนทักษะการออกแบบงานนําเสนอก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.15 ส่วนคะแนนทักษะการออกแบบงานนําเสนอหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.81 และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ มีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ เว็บเควสท์ เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์
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.
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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) ทั กษะการออกแบบงานนําเสนอ เป็ นทั กษะที่สํ าคัญ อย่ างหนึ่ งที่
จําเป็ น โดยเฉพาะนั กศึกษา ที่ ต้องมีการนําเสนองานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่ งมั กพบเห็ น
ลักษณะของงานนํ าเสนอที่ขาดการออกแบบที่ดี และวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม ดังที่ เรย์โนลด์ส
(2553) ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบั นงานนําเสนอส่วนใหญ่ เป็ นสิ่ งที่ผู้บ รรยายและผู้ฟั งรู้สึกเบื่ อ หน่าย
เพราะผู้นําเสนอยึดติดกับวิธีการนําเสนอรูปแบบเดิมๆที่จะนําเสนอเนื้อหาและภาพประกอบไปทีละ
สไลด์ การออกแบบงานนําเสนอส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเปิดโปรแกรมนําเสนอขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น
เพาเวอร์พอยท์ คีย์โน้ต กูเกิ้ลสไลด์ ฯลฯ จากนั้นจึงเริ่มสร้างงานนําเสนอทันที ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรง
ข้ามกับ สตีฟ จ๊อบส์ อดีตซีอีโอของบริษัทแอปเปิ้ลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดนักนําเสนอคน
หนึ่ งของโลก โดย แกลโล่ (2553) ได้ กล่ าวไว้ในหนั งสือ เก่ง PRESENTATION อย่าง สตี ฟ จ๊ อบส์
ว่าการเริ่มต้นการออกแบบงานนําเสนอของสตีฟ จ๊อบส์ นั้นจะเริ่มจากการออกแบบงานนําเสนอลงใน
กระดาษก่อน โดยเริ่มจากการคิดไอเดียในการนําเสนอ และค่อยๆเติมรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อความ
พาดหัว ข้อความหลักสามข้อความ ฯลฯ โดยไม่สนใจว่าจะใช้โปรแกรมอะไรในการนําเสนอ ดังนั้น
ในการออกแบบงานนําเสนอจึงต้องคํานึ งถึงองค์ป ระกอบของงานนําเสนอไม่ว่าจะเป็น ตั วอัก ษร
ภาพประกอบ การจั ด วางองค์ ป ระกอบ การเลื อ กใช้ สี ตั ว อั ก ษรกั บ สี พื้ น หลั งที่ มี ค วามเหมาะสม
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ออกแบบจะต้องให้ความสําคัญ (เนาวนิตย์ สงคราม, 2553) นอกจากการ
ออกแบบงานนําเสนอแล้ว ทักษะในการนําเสนอเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญยิ่งที่จะทําให้ผู้นําเสนอสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอ แบล็ก (2554)
ได้ ก ล่ าวไว้ ว่า การนํ าเสนอถื อ เป็ น เรื่อ งยากถึ งแม้ ผู้ นํ าเสนอจะมี ป ระสบการณ์ ในการนํ าเสนอมา
ยาวนานก็ตาม ในการนําเสนอผู้นําเสนอจะต้องเรียบเรียงประเด็นคําพูดต่างๆให้ผู้ฟังจํานวนมากเข้าใจ
อย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมาก ดังนั้นแนวทาง
ในการพั ฒ นาทั กษะในการเป็นผู้นํ าเสนอที่ดี มีค วามเชื่อมั่นในตัวเอง จําเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน
โดยฝึกซ้อมการแสดงออกและบุคลิกภาพทั้งท่าทางการยืน การเดิน และน้ําเสียงในการพูด เป็นต้น
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(สมชาติ กิ จยรรยง, 2555) จะเห็ น ได้ว่า ทั กษะการออกแบบนํ าเสนอเป็ น ทั กษะที่ สําคั ญ ในการที่
นักศึกษาจะต้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ที่ต่อไปจะต้องออกไปทําหน้าที่ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และสร้างสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ ทักษะการออกแบบงานนําเสนอจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกให้นักศึกษาเหล่านี้มีความรู้ใน
เชิ งหลั ก การและเทคนิ ค ในการออกแบบและเป็ น ผู้ นํ าเสนอถ่ า ยทอดความรู้ไปสู่ ผู้ เรีย นให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
เว็ บ เควสท์ เป็ น สื่ อ การเรี ย นรู้ รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ ต าม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ถูกคิดค้นขึ้นโดย บาร์นี่ ดอร์จ และ
ทอม มาร์ช ซึ่ง ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) ได้ให้ความหมายของเว็บเควสท์ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอน
ตามแนวทางคอนสตรั๊คติวิสม์ โดยประยุกต์กับเทคโนโลยีเว็บเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ตามบริบทของตนเองจากการสืบสอบ โดยการเรียนด้วย
บทเรียนเว็บ เควสท์ ส ามารถแบ่ งออกได้เป็น 6 ขั้น ตอนที่ส อดคล้องกั บการเรียนแบบสื บสอบของ
ทิศนา แขมมณี (2555) ดังนี้ 1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นมอบหมายภาระงาน 3) ขั้นนําเสนอแหล่ง
การเรียนรู้ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ขั้นนําเสนอผลงาน และ 6) ขั้นประเมินผล จะเห็นได้ว่าเว็บ
เควสท์ ส ามารถให้ ผู้ เรี ยนทํ ากิ จ กรรมร่ วมกั น เป็ น กลุ่ม โดยมี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล จากแหล่ งข้อ มู ล บน
อิน เทอร์เน็ตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ระหว่างผู้ เรียนภายในกลุ่ม ซึ่งขั้นตอนนี้ ผู้ส อนอาจใช้
เทคนิ คการระดมสมองมาใช้ โดยใช้คุ ณ ลัก ษณะของเครื่องมื อทางไอซี ที คือ เครื่องมื อ ระดมสมอง
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการระดมสมอง ซึ่ง Palacheewa, et al. (2012) ได้กล่าวถึงข้อดีของ
เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรินิกส์ไว้ว่า เป็นเครื่องมือในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันแบบไม่
ประสานเวลาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีเวลาคิดไตร่ตรองก่อนเสนอความคิดเห็น และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
จากที่ ได้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่าทั ก ษะการออกแบบงานนํ า เสนอมี ค วามสํ าคั ญ ที่
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องนําไปใช้ต่อยอดในการเรียนรายวิชาอื่นๆและใช้ในการสร้างสื่อ
การสอนต่อไป ตลอดจนคุณลักษณะเด่นของเว็บเควสท์และเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
เป็นสื่อช่วยพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ดังนั้นผู้วิจัจึงสนใจที่
จะศึกษาวิจัยในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือ
ระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษาดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจและนําไปไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทํางานต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการออกแบบงานนํ าเสนอของนั กศึ กษาหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ตใน
รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์
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สมมติฐานการวิจัย
นั กศึ กษาหลั กสูตรครุศาสตรบั ณฑิ ตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนรู้ที่เรียนด้ วยเว็บ
เควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ จะมีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ที่ลงเรียนในรายวิชา 1032001 เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ตที่ ลงเรียนในรายวิชา 1032001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หมู่เรียนที่ 1
จํานวน 18 คน
การวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) บทเรียนเว็บ
เควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ 2 ) เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่
ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทเรียนเว็บเควสท์
เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ
เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะการออกแบบ
งานนําเสนอ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คําอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
บทเรียนเว็บเควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สั ง เคราะห์ ขึ้ น ตามแนวทางการเรี ย นแบบสื บ สอบโดยอาศั ย ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ บ นเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการเรี ย น 6 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) ขั้ น นํ า เข้ า สู่ บ ทเรี ย น 2) ขั้ น
มอบหมายภาระงาน 3) ขั้นนําเสนอแหล่งการเรียนรู้ 4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ขั้นนําเสนอผลงาน
และ 6) ขั้นประเมินผล
เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องมือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระ โดยมีกฏเกณฑ์ในการระดมสมองที่สําคัญ
2 ข้อ คือ การระดมสมองภายใต้เวลาที่กําหนดให้ และไม่มีการวิพากย์วิจารณ์ความคิดเห็นกันระหว่าง
การระดมสมอง
ทักษะการออกแบบงานนําเสนอ หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในหลักการออกแบบงาน
นําเสนอ และการเป็นผู้นําเสนอที่ดี ซึ่งประเมินจากแบบทดสอบเรื่องการออกแบบงานนําเสนอ
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เครื่องมือในการวิจัย
1. บทเรี ย นเว็ บ เควสท์ เรื่ อ งการออกแบบงานนํ า เสนอ ในงานวิ จั ย นี้ ใช้ เนื้ อ หาเรื่ อ งการ
ออกแบบงานนําเสนอ ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชา 1032001 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แบ่ง
การเรีย นการสอนออกเป็ น 6 ขั้ น ตอน ได้แ ก่ 1) ขั้ น นํ าเข้ าสู่บ ทเรียน 2) ขั้ น มอบหมายภาระงาน
3) ขั้ น นํ า เสนอแหล่ ง การเรี ย นรู้ 4) ขั้ น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ 5) ขั้ น นํ า เสนอผลงาน และ
6) ขั้นประเมินผล โดยนําเสนอขั้นตอนการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ edmodo

ภาพที่ 2 บทเรียนเว็บเควสท์ที่นําเสนอผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ edmodo
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ https://www.edmodo.com/
2. เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือ Google Doc มาประยุกต์ใช้
เป็นเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้พร้อมๆกันหลายคนใน
เวลาเดียวกัน

ภาพที่ 3 เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : ภาพประกอบจากเว็บไซด์ https://docs.google.com/
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3. แบบทดสอบเรื่ อ ง การออกแบบงานนํ า เสนอ เป็ น แบบทดสอบแบบเลื อ กตอบ 5
ตัวเลื อก จํานวน 20 ข้อ ที่ วัดทักษะการออกแบบงานนําเสนอในด้ านความรู้ความเข้ าใจด้ านการ
ออกแบบงานนําเสนอและการเป็นผู้นําเสนอที่ดี
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-4 เดือนกันยายน ผู้วิจัย
จะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจัยสัปดาห์ละ 1 วัน และกําหนดวันเวลาโดยใช้เวลาใน
คาบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง การออกแบบงานนําเสนอ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติ Dependent t-test ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การออกแบบงานนําเสนอ
2. ผู้เรียนเริ่มกระบวนการเรียนการสอนตามบทเรียนเว็บเควสท์ ดังนี้
2.1 ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน นําเสนอสภาพปัญหาและความสําคัญของการออกแบบงาน
นําเสนอ
2.2 ขั้นมอบหมายภาระงาน มอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 คน
ร่วมกันออกแบบงานนําเสนอสินค้า พร้อมออกมานําเสนอ โดยกําหนดให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอ
2.3 ขั้นนําเสนอแหล่งการเรียนรู้ ผู้สอนบรรยายหลักการออกแบบงานนําเสนอและ
การเป็นผู้นําเสนอที่ดี จากนั้นนําเสนอแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับหลัการและ
เทคนิคในการออกแบบงานนําเสนอ และเทคนิคการเป็นผู้นําเสนอให้แก่ผู้เรียน
2.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้เทคนิคการระดมสมองด้วยเครื่องมือระดม
สมองอิเล็กทรอนิกส์ (Google Doc) เพื่อหาสินค้าที่ต้องการนําเสนอ แนวทางในการออกแบบงาน
นําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ จากนั้นดําเนินการสร้างงานนําเสนอและฝึกซ้อมการนําเสนอ
2.5 ขั้นนําเสนอผลงาน ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานโดยมีหลักเกณฑ์
ในการให้คะแนนออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
2.5.1 ด้านการพูด แบ่งออกเป็น 1) สามารถพูดได้คล่องแคล่ว 2) พูดเสียง
ดัง 3) พูดได้โดยไม่ดูบท 4) ใช้อวจนภาษาประกอบ 5) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง
2.5.2 ด้ า นเทคนิ ค การนํ า เสนอ แบ่ งออกเป็ น 1) มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
ประกอบการนําเสนอ 2) มีกิจกรรมการสาธิตประกอบการใช้อุปกรณ์
2.5.3 ด้านการใช้ข้อความและตัวอักษร แบ่งออกเป็น 1) มีการใช้ข้อความ
พาดหัวที่บ่งบอกประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รับ 2) ข้อความสั้น กระชับ ได้ใจความ 3) ไม่คัดลอกข้อความมา
จากผู้อื่น 4) ใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 5) ข้อความพาดหัวมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อหา
2.5.4 ด้านการใช้สีพื้นหลัง แบ่งออกเป็น 1) ไม่ใช้ wallpaper สําเร็จรูป
2) ตัวอักษรสีไม่กลืนไปกับพื้นหลัง 3) ใช้โทนสีเหมาะกับเรื่องราว 4) สีพื้นหลังสม่ําเสมอ
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2.5.5 ด้ านการใช้ภ าพประกอบ แบ่ งออกเป็ น 1) ใช้ภ าพประกอบ/คลิป
วิดีโอที่สัมพันธ์กับเนื้อหา 2) ใช้ภาพประกอบ/คลิปวิดีโอที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 3) มีการอ้างอิงที่มา
ของภาพประกอบ/คลิปวิดีโอ
2.5.6 ด้านการใช้เสียงประกอบ 1) มีการใช้เสียงพูดที่เหมาะสม 2) มีการใช้
เสียงเอฟเฟ็กซ์ที่เหมาะสม
2.6 ขั้นประเมินผล
ภายหลังจากที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ
ที่ไม่ได้นําเสนอเป็นผู้ให้คะแนนในการนําเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด พร้อมซักถามประเด็นต่างๆ
ที่สงสัย เช่น เทคนิคในการออกแบบ เทคนิคในการนําเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
3. ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การออกแบบนําเสนอ จากนั้นนําคะแนนจาก
แบบทดสอบก่ อนและหลั งเรียนที่ ได้ โดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติ Dependent t-test
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือ
ระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สมมติฐานการวิจัยคือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เรียน
ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมองจะมีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่า
ก่ อนเรี ยนอย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ตั วแปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ 1) บทเรีย นเว็บ เควสท์ เรื่อ ง
การออกแบบงานนําเสนอ 2 ) เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการ
ออกแบบงานนํ าเสนอ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย ( x ) ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และค่าสถิติ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ท ดสอบที่ (Dependent
t-test) คะแนนจากแบบทดสอบเรื่อง การออกแบบงานนําเสนอก่อนเรียนและหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
Sig.
(n=18)
เฉลี่ย( x )
(S.D.)
8.44
2.15
ก่อนเรียน (n=18)
-4.33
.05
11.28
1.81
หลังเรียน (n=18)
*p < 0.05
จากตารางที่ 1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เรี ย นด้ ว ยเว็ บ เควสท์ ร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ ระดมสมอง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค ะแนนในการทํ า แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) เท่ า กั บ 8.44
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กั บ 2.15 และมี ค ะแนนในการทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 11.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.81 และนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่เรียนด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดมสมอง
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อิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนทักษะการออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ส่วนการให้คะแนนผลงานการออกแบบงานนําเสนอตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพูด 2) ด้านเทคนิคการนําเสนอ 3) ด้านการใช้ข้อความและตัวอักษร 4) ด้านการใช้สีพื้น
หลัง 5) ด้านการใช้ภาพประกอบ และ 6) ด้านการใช้เสียงประกอบ ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนนผลงาน
เฉลี่ยดังนี้
ตารางที่ 2 คะแนนที่ได้จากการออกแบบงานนําเสนอ
เกณฑ์การประเมิน
ด้านการพูด
ด้านเทคนิคการนําเสนอ
ด้านการใช้ข้อความและตัวอักษร
ด้านการใช้สีพื้นหลัง
ด้านการใช้ภาพประกอบ
ด้านการใช้เสียงประกอบ

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน)
4
5
4
5
4
4

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านการพูด ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่มย่อย สามารถทําคะแนน
โดยเฉลี่ยด้านการพูดได้ 4 คะแนน ด้านเทคนิคการนําเสนอได้ 5 คะแนน ด้านการใช้ข้อความและ
ตัวอักษรได้ 4 คะแนน ด้านการใช้สีพื้นหลังได้ 5 คะแนน ด้านการใช้ภาพประกอบได้ 4 คะแนน และ
ด้านการใช้เสียงประกอบได้ 4 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถทําผลงานนําเสนออยู่ในระดับ
ร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้าน
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ ที่ เรี ยนด้ วยเว็บ เควสท์ ร่ วมกั บ เครื่อ งมื อ ระดมสมองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี คะแนนทั กษะการ
ออกแบบนําเสนอหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การออกแบบงานนําเสนอ ผู้เรียนจะต้องใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้บนเว็บเควสท์ การสร้างสรรค์ผลงานตาม
ขั้นตอนการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บเควสท์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือระดมสมอง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทํ า ให้ ผู้ เรี ย นได้ ฝึ ก การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ และได้ สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เพื่ อ
สร้างสรรค์ชิ้นงานนําเสนอขึ้นมา การที่ผู้เรียนสามารถสร้างงานนําเสนอขึ้นมาได้โดยได้คะแนนการ
ประเมินในระดับที่สูงร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกด้านตามเกณฑ์การประเมิน และมีความรู้ความเข้าใจในการ
ออกแบบงานนําเสนอโดยดูได้จากผลการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงว่าผู้เรียนต้องใช้ทั กษะการคิดขั้นสูงในการสร้างสรรค์ผลงาน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

217

ซึ่งเว็บเควสท์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการออกแบบงานนําเสนอของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดารัตน์ สงวรรณา (2553) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ แบบเว็บเควสท์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้ องต้น ที่มีต่อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผลการวิจัยได้
ระบุไว้ว่า บทเรียนเว็บเควสท์เป็นบทเรียนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เพราะเว็บเควสท์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบงานนําเสนออย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้นําเสนอ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมกลุม่
เพื่อช่วยกันออกแบบ และได้รับคําแนะนําจากผู้เรียนกลุ่มอื่นๆในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ผลการวิจัย
ยังสอดคล้องกับ อังสนา นาคสวัสดิ์ (2557) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาบทเรียน
เว็บเควสท์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า เว็บเควสท์ช่วยลดภาระของผู้สอนในการเลือกสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้เรียนในการ
สืบค้นได้ดี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกัน ซึ่งในบทเรียนเว็บเควสท์เรื่องการออกแบบงานนําเสนอ
มีขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ จึงช่วยให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันออกแบบงานนําเสนอที่แตกต่างไปจากที่เคยทํา และได้ผลการประเมินจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ตามเกณฑ์ ที่ ผู้ ส อนกํ า หนดให้ อ ยู่ ในระดั บ เกิ น ร้ อ ยละ 80 ขึ้ น ไปทุ ก ด้ า น นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย
ยั งสอดคล้ อ งกั บ สุ ร กิ จ ปรางสร และ อุ รุพ งศ์ แพทย์ ค ชา (2556) ที่ ได้ ก ล่ าวไว้ว่า การออกแบบ
บทเรียนเว็บเควสท์เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะในการเลือกสรร
ข้อมูล และนํามาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้แนวทางคําตอบที่ดีที่สุด ซึ่งในบทเรียนเว็บ
เควสท์จะนําเสนอแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผ่านการคัดกรองความน่าเชื่อถือจาก
ผู้สอน และผู้เรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนําข้อมูลที่ค้นคว้านั้นมาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลงานต่อไป
นอกจากเว็บเควสท์แล้ว เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง
ที่ช่วยผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย Herrmann and Nolte (2010)
กล่ า วไว้ ว่ า การใช้ เครื่ อ งมื อ ระดมสมองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นหาข้ อ สรุ ป ได้ เร็ ว ขึ้ น
ประหยัดเวลาในการอภิปรายมากกว่าวิธีการระดมสมองแบบปกติ และทําให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม
ความเชื่อมโยงของแต่ละความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับ ประพรรธน์ พละชีวะ
(2555) ที่กล่าวว่า เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์สนับสนุน
การเรี ย นร่วมกั น ที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรีย นสามารถแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้กั น ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และเป็ น
เครื่องมือที่ช่วยเร้าความสนใจในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเทคนิค
การสอนรูปแบบต่างๆให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน ซึ่งจาก
ผลการวิจัยจะพบว่าผู้เรียนใช้เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการระดมสมองแบบเดิม ผู้เรียนจะรู้สึก
ตื่ น เต้น เมื่ อมี ข้อความของเพื่ อปรากฏอยู่บ นหน้าจอของตั วเองแบบเรีย ลไทม์ ด้ วยคุ ณ สมบั ติข อง
เครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิ กส์ทําให้บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเป็ นไปอย่าง
สนุกสนาน
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การวิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์
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
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สังกัด หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์anuwatkoon@gmail.com
3
สังกัด หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์junsaipan@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อวิเคราะห์
จําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) เพื่อสร้างสมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.928 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
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
ตัดสินใจส่งบุ ตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สูงสุดร้อยละ 73.50 และมีประสิท ธิภ าพในการ
พยากรณ์กลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สูงสุดร้อยละ 58.00
และสามารถพยากรณ์การตัดสินใจของผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน ได้ร้อยละ 65.80 3) สมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงได้ดังนี้
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)
คําสําคัญ: การวิเคราะห์จําแนก, ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง, 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 55 8 . 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’ DecisionMaking 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 decisionmaking 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 ระบุว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พั ฒนาตามธรรมชาติ และเต็ มตามศั กยภาพ (พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พุ ทธศั กราช 2542 :
3) โดยบิด ามารดาหรือ ผู ้ป กครองมีห น้า ที ่จ ัด ให้บ ุต รหรือ บุค คล ซึ ่ง อยู ่ใ นความดูแ ลได้ร ับ
การศึก ษาภาคบั งคั บ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนให้ ได้ รั บ การศึ ก ษา
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงได้อ ย่า งเหมาะสม (สํานั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2555)
การจัดการศึกษาของประเทศไทย รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของ
โรงเรียนเอกชนอย่างมาก เพราะเอกชนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญยิ่งตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการจัดการศึกษา
จนสามารถแบ่งเบาภารกิจและภาระงบประมาณของภาครัฐในการจัดการศึกษาในขณะเดียวกัน
การจัดการศึกษาของภาคเอกชนก็สามารถจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าการศึกษา
ภาครัฐแต่อย่างใดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงเรียน
เอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพโดยเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่าภาครัฐ
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนจํานวนมากที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สําหรับ
การปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นให้การศึกษาภาคเอกชนเข้า
มามีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการช่วยเหลือจัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมากขึ้น อันจะช่วยลดภาระของภาครัฐ และเป็นการเพิ่มความสําคัญของการศึกษา
เอกชน รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
อย่างยั่งยืน การศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทสําคัญในการเข้ามามีส่วนช่วยให้การพัฒนาการศึกษาได้บรรลุ
เป้าหมายตามรัฐบาลได้กําหนดไว้ คือ 1) ทุกคนต้องร่วมกันจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตลอดชีวิต 2) เพื่อเปิดโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียนอย่างทั่วถึง 3) สร้างการมีส่วนร่วมจาก
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ทุกภาคส่วน ทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายสําคัญที่เป็นความคาดหวังของสังคม คือ ได้พลเมือง
ยุคใหม่ ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเป็นพลเมืองที่มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องการเห็นครูยุคใหม่ ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้จากการสอนมาเป็นการฝึกกล่อมเกลาให้เด็กได้บรรลุได้ และได้ตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสําคัญและเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป้าหมายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ต้องการเห็นสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ใหม่เกิดขึ้น และแน่นอนที่สุด คือสถานศึกษาเอกชนจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาไปสู่การศึกษา
ระดับนานาชาติและสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งรัฐบาล
ได้ ส่ งเสริ มการกระจายอํ านาจลงมาสู่ สถานศึ กษาและเขตพื้ นที่ การศึ กษาด้ วย (สํ านั กงานรั ฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ 2556 : 10)
การศึกษาเอกชนจึงเป็นกําลังสําคัญในการให้การศึกษาแก่เยาวชน ลําพังการจัดการศึกษา
ของรัฐไม่เพียงพอและทั่วถึง เอกชนได้เข้ามามีบทบาทและช่วยแบ่งเบาภาระจัดการศึกษาของภาครัฐ
ทําให้รัฐประหยัดงบประมาณเป็นจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอกชนได้ดําเนินงานจัดการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด
เนื่องจากเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากกว่าภาครัฐในหลายด้าน นอกจากนี้จะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความเป็น
เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีบทบาทและลงทุนด้านการศึกษา (สุทธศรี วงษ์สมาน 2558 : ออนไลน์)
ด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงต้องช่วยกันทํางานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว และปัจจุบันระบบ
การศึกษาของไทยมีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
โรงเรียนประจําจังหวัด หรือโรงเรียนที่มีหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาเพื่อ
เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ผู้ปกครองจึงจําเป็นต้องหาโรงเรียนที่มีคุณภาพในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
หลานของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับวัยและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สิ่งที่พ่อแม่คํานึงถึง
ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก คือ แนวทางการเรียนการสอนให้ลูกใฝ่รู้ ครู-เจ้าหน้าที่มีจิตใจ
อ่อนโยน การรับส่งสะดวก แนวทางการเรียนการสอนที่ ส่งผลให้ เด็ กเรียนต่อมั ธยมได้ สถานที่
ความสะอาด ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ
ความทันสมัย (ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อําพล 2550 : 85) สอดคล้องกับฟาริดา ตั่นมี (2555 : 5 - 6)
ปัจจัยด้านคุณลักษณะด้านครู ปัจจัยด้านงานวิชาการ ปัจจัยด้านชื่อเสียงโรงเรียน 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
การส่ ง บุ ต รหลานเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนขนาดใหญ่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
มี 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยลักษณะการดําเนินงาน
ของผู้บริหาร และครูผู้สอนของสถานศึกษาที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยจํานวนหนึ่งที่เป็น
เหตุผลให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน และจากบทบาทของผู้ปกครองที่มีส่วนสําคัญ
อย่างยิ่งในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรหลาน ซึ่งผู้ปกครองต้องพิจารณาเลือกสถานศึกษาที่ดี
ที่สุดให้บุตรหลาน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยจําแนกที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ปกครองและเกิดดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เพื่อวิเคราะห์จําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
3. เพื่อสร้างสมการจําแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้านวิชาการ
ปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน
ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ั

การตัดสินใจส่งและไม่ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์
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วิธีการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาล ปีการศึกษา 2558 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2 จํานวน 400 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่พอเหมาะสําหรับการวิเคราะห์จําแนกประเภท
(Discriminant Analysis) ไม่ควรจะต่ํากว่า 100 หรือควรมีขนาดอย่างน้อย ประมาณ 20 เท่าของ
จํานวนตัวแปรต้น (ศิริชัย กาญจนวาสี 2550 : 54) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรต้นจํานวน 7 ตัวแปร
ดังนั้น 20 เท่าของตัวแปรจึงเท่ากับ 140 คน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 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 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลแล้วนัดหมายกับโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง โดยมอบแบบสอบถามให้กับนักเรียนไปยังผู้ปกครอง นัดหมายวันมารับแบบสอบถาม
คื น กั บ นั ก เรี ย นด้ ว ยตั ว เอง หลั งจากนั้ น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ใน
แบบสอบถาม สร้างรูปแบบการลงรหัส (Coding Form) และนําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์
จําแนกประเภท (Discriminant analysis) แบบมีขั้นตอน (Stepwise method) โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์จําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
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
คะแนนเฉลี่ยของตัวปัจจัยอยู่ในระดับมาก 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. ปั จ จั ย จํ าแนกที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป กครองในการส่ งบุ ต รหลานเข้ าเรี ย น
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
บุ ค ลากร ปั จ จั ย ด้ านภาพลั ก ษณ์ ข องโรงเรีย น ปั จ จั ย ด้ านการบริ ก ารนั ก เรี ย น และปั จ จั ย ด้ า น
ค่าธรรมเนียมการเรียน ดังตาราง
ปัจจัย

ค่าสัมประสิทธิ์การจําแนกกลุ่ม
คะแนนดิบ
คะแนนมาตรฐาน
1.355
0.650
0.981
0.344
-1.500
-0.596
0.589
0.699
-6.373

ด้านบุคลากร (x )
ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน (x )
ด้านการบริการนักเรียน (x )
ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน (x )
ค่าคงที่ (Constant)
ค่าเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุ่ม (Group Centriod)
ของกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน .369
ของกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน -.369

จากค่าสัมประสิทธิ์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจําแนกกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน และกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
มีจํานวน 4 ปัจจัย คือ ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน ด้านการบริการนักเรียน ด้าน
ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค าโนนิ ค อล (Canonical Discriminant Function
Coefficients) เท่ ากั บ 1.355 0.981 -1.500 และ 0.589 ตามลําดั บ และมีค่ าคงที่ เท่ ากับ 6.373 ดังนี้
3. สร้ า งสมการจํ า แนกกลุ่ ม (Discriminant Function) ประเภทปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิน ใจของผู้ปกครองในการส่ งบุ ตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ระดั บประถมศึ ก ษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้ดังนี้
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)
จากสมการจําแนกที่ได้ เมื่อนําไปคาดคะเนการเป็นสมาชิกกลุ่มพบว่า สามารถคาดคะเน
การเป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถพยากรณ์กลุ่มผู้ปกครองทีต่ ัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
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ได้ถูกต้องร้อยละ 73.50 และกลุ่มผู้ปกครองที่ตัดสินใจไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ได้
ถูกต้องร้อยละ 58.00 และสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องทั้งสองกลุ่มร้อยละ 65.80 ดังตาราง
กลุ่มที่คาดคะเน
กลุ่มที่ตัดสินใจส่ง กลุ่มที่ตัดสินใจไม่ส่ง
กลุ่มจริง
จํานวน
บุตรหลานเข้าเรียน บุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเอกชน
กลุ่มผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน
147
53
200
โรงเรียนเอกชน
(73.50)
(26.50)
กลุ่มผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลาน
84
116
200
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
(42.00)
(58.00)
ร้อยละของการคาดคะเนได้ถูกต้องจากสมการ เท่ากับ 65.80
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจของผู้ ป กครองในการส่ งบุ ต รหลานเข้ าเรีย นโรงเรีย น
เอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของโรงเรียน ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน และปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน
2. ปั จ จั ย จํ าแนกที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ป กครองในการส่ งบุ ต รหลานเข้ าเรีย น
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้าน
บุ ค ลากร ปั จ จั ย ด้ านภาพลั ก ษณ์ ข องโรงเรีย น ปั จ จั ย ด้ านการบริ ก ารนั ก เรีย น และปั จ จั ย ด้ า น
ค่าธรรมเนียมการเรียน โดยทั้ง 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)
จากการศึกษาการวิเคราะห์จําแนกปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผลจาการวิเคราะห์ปัจจัย 7 ตัวแปร เมื่อ
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เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
และไม่ส่งเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน มีอยู่ 4 ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ( x ) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
โรงเรี ย น ( x ) ปั จ จั ย ด้ านการบริ ก ารนั ก เรี ย น ( x ) และปั จ จั ย ด้ านค่ า ธรรมเนี ย มการเรีย น( x )
สามารถอภิปรายตามลําดับได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน ( x )
ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียนมีค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีน้ําหนักลําดับสูงสุดใน
การจําแนกการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยมีค่าน้ําหนักเท่ากับ .699
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพราะผู้ปกครองที่
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนเอกชน แม้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แต่ก็สามารถจะรับภาระในการชําระค่ าธรรมเนียมการเรียนที่โรงเรียนจัดเก็บในอัตราที่ ไม่สูงมาก
เนื่องจากโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สอดคล้องกับนิติธร ปิลวาสน์ (2556 : บทคัดย่อ)
กล่าวว่า ความคาดหวังในเรื่องการเงินและค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้ปกครองจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์
ด้านการเงิน ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านการเงินของครอบครัว ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มัก
ตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สูง และเป็นโรงเรียนที่เรียกเก็บค่าเล่า
เรียนเหมาะสมกับลักษณะการบริการ ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจต่ําหรือมีรายได้น้อย จะเลือก
ตัดสินใจที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มีการเก็บค่า ธรรมเนียมการศึกษาน้อย หรือโรงเรียน
อนุญาตให้แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ตรงกับภากร ใจเพียร (2552 : 98) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจาก
อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวนครั้งในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
สอดคล้องฟาริดา ตั่นมี (2555 : 93) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปั จ จั ย ด้ านค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น อยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ งปั จ จั ย ที่ สํ าคั ญ คื อ ค่ าเทอม (ค่ า เล่ าเรีย น
ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสม)
2. ปัจจัยด้านบุคลากร ( x )
ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีน้ําหนักลําดับที่สอง โดยมีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ .650 เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
เพราะผู้บริหารและครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้
สอดคล้องกับ สุนิด ดวงใจ (2557 : 100) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 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
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากผู้บริหารมีภาวะ
ผู้นํา พูดจาสุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นมิตรกับทุกคน ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าพบได้ง่าย
เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบในหน้าที่และตรงต่อเวลาอยู่เสมอ มีความยุติธรรม
และเป็นประชาธิปไตย ครูมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทํางาน มีน้ําใจ โอบอ้อมอารี รัก
ศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีความเสียสละ คํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ เป็นผู้มีอารมณ์ดีและยิ้มแย้มแจ่มใส
พูดคุยทักทายเป็นมิตรกับทุกคน ตรงกับภากร ใจเพียร (2551 : 98) ที่พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการ
เอาใจใส่ของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากการเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลําดับ
ดังนี้ 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน เนื่องจากผู้บริหารของโรงเรียน
เอกชนเป็นผู้มีการศึกษาสูง สามารถทําให้คนมองการไกล หรือมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นไป ประกอบกับโรงเรียนเอกชนสามารถสรรหาบุคลากรได้
ตามความต้องการของโรงเรียนตามวุฒิการศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะได้บุคลากรที่ตรงกับ
วิชาเอกในการจัดการเรียนการสอนซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล
3. ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน (x )
ปัจจัยด้านการบริการนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีน้ําหนักลําดับที่สาม
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ -.596 โดยการวิเคราะห์จําแนก (Discriminant Analysis) นั้นจะไม่พิจารณาถึง
ทิศทาง (ค่าลบ) ของสัมประสิทธิ์ตัวแปรแต่จะพิจารณาค่าน้ําหนักที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์ (Absolute) ของ
ปัจจัยที่เป็นค่าบวกเสมอเป็นสําคัญ (ศิริชัย กาญจนวาสี,2550 และยุทธ์ ไกยวรรณ์,2549) ปัจจัย
ด้านการบริการนักเรียน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อผู้ปกครองที่ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียน เพราะงานบริการนักเรียนเป็นงานที่สนับสนุนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการ
บูรณาการการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับฟาริดา ตั่นมี (2555 : 93 – 94) ได้ศึกษาการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับกนกกร ศิริสุข (2552 : 125) พบว่า ปัจจัยด้านกิจการนักเรียน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัล
มาตรฐานเท่ากับ .724 ปัจจัยด้านกิจการนักเรียนนี้หมายรวมถึง การให้บริการแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ
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ทั้งการให้บริการห้องสมุด การแนะแนวการเรียนและอาชีพแก่นักเรียน การบริการด้านสุขอนามัย
การบริการด้านอาหารกลางวัน บริการสอนซ่อมเสริม บริการความปลอดภัยและบริการรถรับ-ส่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ดีอีกเช่นกัน โดยทางโรงเรียนควรให้ความสําคัญกับปัจจัย
ด้านกิจการนักเรียน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและกายที่ดี ทั้งได้รับคําแนะนําที่เหมาะสมเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ปัจจัยด้านกิจการนักเรียนยังให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองว่าบุตร
หลานที่ส่งเข้าเรียนในโรงเรียนจะสามารถมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในโรงเรียน สอดคล้องกับภากร
ใจเพียร (2552 : 98) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านการอํานวยความสะดวกและการ
บริการ ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจาก การส่งเสริม ป้องกัน รักษาความ
ปลอดภัยของเด็กจากสารเสพติดในสถานศึกษา การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองในการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน (x )
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยที่มีน้ําหนักลําดับที่สี่
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ .344 ถือเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จากความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชุมชน ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และ
นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ตลอดจนนักเรียนมีสัมมาคารวะ สุภาพ
อ่อนน้อม ดังที่คาร์ (Car 2006 : 32, อ้างถึงใน กรกนก ศิริสุข 2552 : 15) กล่าวว่า โรงเรียนต้อง
ยกระดับให้มีชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก เพราะผู้ปกครองจะให้ความสําคัญกับการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ซึ่งสอดคล้องสุนิด ดวงใจ (2557 : 101) ที่ได้ศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 2 พบว่า สภาพปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงเรียนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
พิจารณาจากการได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ปริมาณและโอกาสของนักเรียนที่สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงการสอบแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ และผลการประเมิน
ระดับชาติ สอดคล้องกับ ภากร ใจเพียร (2552 : 98) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสิงห์บุรี ด้าน
ชื่อเสียง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ดังนี้ การรับรอง
คุณภาพการศึกษาจากองค์ต่างๆ ชื่อเสียงความสําเร็จด้านวิชาการและรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่
โรงเรียนได้รับ
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูห้ ้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาและประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ านโดยใช้ เทคโนโลยี ค ลาวด์ รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ สํ าหรั บ ครู
ของนักศึกษาปริญญาตรี 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์
85/85 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จํานวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบประเมินความเหมาะสม และแบบวัดระดับความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.50) 2) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.29/85.98 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 85/85 3) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4)
ผู้ เรีย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ รูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ านโดยใช้ เทคโนโลยี ค ลาวด์
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.60) สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้สอนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนและกําหนดแนวทางการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดตามไปด้วย
คําสําคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน เทคโนโลยีคลาวด์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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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. (x̅ = 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.
(x̅ = 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
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553
กําหนดให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผู้สอนต้องบูรณาการให้ผู้เรียน
มีความรู้ คุณ ธรรม และดํารงชีวิตในสังคม ทั้งนี้ได้กําหนดความมุ่ งหมายและหลักการ คือการจัด
การศึ ก ษาต้อ งเป็ น ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งร่างกาย จิต ใจ และสติ ปั ญ ญา
มีความรู้ คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสุข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรับ
แนวทางการเรียนการสอน โดยผู้สอนจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และทักษะที่มี
ความจําเป็นต่อนักเรียน คือ ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี การเรียนให้ได้ทักษะ เป็นการเรียนต้องเป็นการฝึก และลงมือทํา
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ด้ ว ยตนเอง ดั งนั้ น การเรีย นทุ ก สาระวิช า จะต้ อ งเป็ น การฝึ ก ลงมื อ ทํ า Learning by Doing and
Thinking (สุวณี อึ่งวรากร, 2558) ครูยุคใหม่จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดปรับวิธีสอน หรือมีกระบวน
ทัศน์ที่ถูกต้อง คือ ไม่เน้นสอนแต่เน้นจัดการเรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จําเป็นและนักเรียนต้องเรียน
แบบให้รู้จริง (Mastery Learning) เน้นลงมือปฏิบัติ (Action Learning) ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบแต่เรียน
เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง จึงต้องเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการไม่ใช่แค่เรียนรู้วิชา สิ่งที่เป็น
อันตรายยิ่งของระบบการศึกษาทั่วโลก คือ teach to test ที่สอนเพื่อไปสอบให้ได้และเอาผลการสอบ
เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งเป็นอันตรายที่ทําลายเด็กเป็นที่สุด (วิจารณ์ พานิช, 2556)
การนําแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการสอน อย่างเช่น แนวคิดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) Jonathan Bergmann และ Aaron Sams (2012)
ผู้ค้นพบวิธีการเรียนรู้แบบห้ องเรียนกลับด้าน กล่าวว่าเป็นการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยนําช่องทางการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเครื่องมือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นกับครูใน
ห้องเรียน หรือมีนิยามสั้นๆ ว่า “เรียนที่บ้าน - ทําการบ้านที่โรงเรียน” คือรับการถ่ายทอดความรู้ที่
บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมาที่โรงเรียน ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลัง ช่วย
เพิ่มผลสัมฤทธ์ฎของเด็ก เพิ่มความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพิ่มความมั่นใจในตนเอง นักเรียนจะได้
เรียนรู้เนื้อหาสาระที่บ้าน เมื่อดูแล้วไม่เข้าใจตามที่ครูถ่ายทอด ก็สามารถให้พ่อแม่ที่บ้านช่วยอธิบาย
เนื้อหาให้ชัดเจนได้ เป็นผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการ “เรียนรู้โดยลงมือทํา” ทําให้นักเรียนได้ “รู้
ลึก” และ “รู้จริง” ในเนื้อหาที่ครูสอน เป็นการเปลี่ยนบทบาทของครูให้ทําหน้าที่ผู้อํานวยการสอน
หรือโค้ช มากกว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงอย่างเดียว (สุพัตรา อุตมัง, 2558) โดย
มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ (Learners Center) ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งวิธีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า 21st Century ซึ่ง
เป็ น แนวคิดในการพั ฒ นาคนรุ่น ใหม่ให้ มีคุณ ลัก ษณะพร้อมสํ าหรับ การดํ ารงชีวิตและรับ มือความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องด้วยโลกที่ไร้พรมแดน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการเรียนการสอนและการจัดการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ประเด็นสําคัญจึงอยู่ที่จะประยุกต์หรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
มากที่สุด โดยที่ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ความคู่ไปกับการจัดความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความ
ทั น สมั ย (ณมน จี รังสุ วรรณ และอนุ ชิ ต อนุ พั น ธ์, 2557) เทคโนโลยี ก ารประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารจั ด การความรู้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ที่ ยื ด หยุ่ น ในการใช้ งาน สามารถเชื่ อ มโยงการให้ บ ริการจาก
เครื่องมือหลากหลายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ ต (Grace & Mell, 2011) ผู้ ใช้เข้าถึงทรัพยากรตามความจําเป็ นได้ทุกที่ทุ กเวลา
ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ที่ให้บริการฟรี โดยผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในเชิง
เทคนิคสําหรับตัวพื้นฐานการทํางานนั้น เทคโนโลยีคลาวด์จึงถูกนํามาทดลองใช้ในการเรียนการสอน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าและให้การยอมรับการ
ใช้ งานเป็ น อย่ างดี เนื่ อ งจากเทคโนโลยีค ลาวด์ ทํ าให้ พ วกเขาได้ รับ ประสบการณ์ ในการทํ างานบน
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ระบบปฏิ บั ติ ก ารจํ า ลองที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ความเป็ น จริ ง (Aldakheel, 2011; Behrend, Wiebe,
London, & Johnson, 2011; Denton, 2012) โดยหากนําเทคโนโลยนี้ มาใช้สําหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะส่งผลก่อให้เกิดความ รวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การนําเสนอ และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันได้
จากที่กล่าวมาข้างต้ นผู้วิจัยจึงได้นําหลักการ แนวคิด และทฤษฎี จากวรรณกรรมที่ ได้
ศึกษามาเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู
ของนักศึกษาปริญญาตรีในการวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ของนักศึกษาปริญญาตรี ตามเกณฑ์ 85/85
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นโดยใช้ เ ทคโนโลยี ค ลาวด์ รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ครู
ของนักศึกษาปริญญาตรี
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปริญ ญาตรีที่ มี ต่ อ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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 ชั้นปีที่ 1 จํานวน 29 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เนื้อหา 4 บทเรียน จํานวน 6 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.70 มีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.70 และมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 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) นํามาปรับข้อคําถามบางหัวข้อให้สอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้
3. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของความคิดเห็น ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520, อ้างถึงใน มนต์ชัย
เทียนทอง, 2554) และค่าทางสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ .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
ผู้ วิจั ยได้อ อกแบบการจัด การเรีย นรู้โดยใช้ขั้ น ตอนการพั ฒ นาที่ มี ค วามเป็ น ระบบตาม
ADDIE Model 5 ขั้นตอน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554) ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน
เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์
2. ขั้นการออกแบบ (Design) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
2.1 ออกแบบหลั ก การของการจั ด การเรีย นรู้ ประกอบด้ วย 1) การจั ด การเรีย นรู้
ห้องเรียนกลับด้าน มีองค์ประกอบสําคัญที่เกิดขึ้น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) การสื บ ค้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด มโนทั ศ น์ ร วบยอด (Concept
Exploration) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย (Meaning Making) และการสาธิ ต และ
ประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) 2) กระบวนการจัดกิจกรรม
3) เทคโนโลยีคลาวด์ 4) บทบาทของผู้เรียน และ 5) บทบาทของผู้สอน
2.2 ออกแบบหลั ก การใช้ เทคโนโลยี ค ลาวด์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย
1) เครื่องมือในการทํางานร่วมกัน (Cloud Collaboration) ได้แก่ Google Docs, Google Drawing
และ MindMup 2.0 For Google Drive 2) เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Cloud Data
Gathering) ได้ แ ก่ Google Drive 3) เครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งเนื้ อ หา (Cloud Content Creation)
ได้ แ ก่ Google Docs และ EDpuzzle 4) เครื่อ งมื อในการนํ าเสนอ (Cloud Presentation) ได้ แ ก่
Google Slides และ 5) เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร (Cloud Communication) ได้ แ ก่ Edmodo,
Google Hangout และ Gmail (Denton, 2012; Oyelere et al, 2016; กุลชัย กุลตวนิช, 2557)
2.3 ออกแบบวัตถุป ระสงค์ข องการจัดการเรียนรู้ 1) เพื่อพั ฒ นาและประเมินความ
เหมาะสมของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า นโดยใช้ เทคโนโลยี ค ลาวด์ รายวิ ช า
คอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
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รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น และ 4) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย นต่ อ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
2.4 ออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ ต ามผลการวิ เ คราะห์ เอกสาร และงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับ
ด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และ 3) การประเมินผล
2.5 ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
การเตรียมการ (Preparation)

การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
(Flipped Classroom Learning using Cloud Technology)

การปฐมนิเทศ (Orientation)
การลงทะเบียนเรียน (Registration)
การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)

การประเมินผล (Evaluation)
การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
การวัดระดับความพึงพอใจ
(Measurement of Satisfaction)

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู
จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้
3.1 การเตรียมการ (Preparation) เป็นองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
สัปดาห์แรกของการเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้
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3.1.1 การปฐมนิ เทศ (Orientation) เป็ น การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
วัตถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายในการเรียน วัน เวลาเรียน วิธีการเรีย นรู้ด้ว ยระบบการจั ดการเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ใช้ และการประเมินผลการเรียน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
3.1.2 การลงทะเบียนในระบบ (Registration) เป็นการแนะนําวิธีการเข้าเรียนใน
ระบบ Edmodo และ EDpuzzle เป็นระบบจัดการสื่อวีดิทัศน์ การตอบคําถามและปฏิสัมพันธ์ในสื่อ
วีดิทัศน์ การพิมพ์ข้อความสื่อสารกันในระบบ และการใช้งานคําสั่งต่างๆ ในระบบ
3.1.3 การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เป็ นการให้ ผู้เรียนทดสอบก่อนเรียนใน
ระบบ Edmodo ด้วยแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกที่พัฒนาขึ้น จํานวน 30 ข้อ
3.2 การจัดการเรียนรู้ (Learning) เป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 4 องค์ประกอบที่เป็นวัฏจักร (Cycle) หมุนเวียนกัน
อย่างเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ 4 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ใน 1 หน่วยเรียน หมุนเวียนจนครบทั้ง 4 หน่วยเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 การกํ าหนดยุ ท ธวิ ธี เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ (Experiential Engagement)
เป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ Edmodo โดยที่ผู้สอนกําหนดหัวข้อ
เรื่องที่ต้องการให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และกําหนดวันเวลาที่
ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาผ่านปฏิทินออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนโพสต์ซักถามข้อสงสัยในระบบ
3.2.2 การสื บ ค้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด มโนทั ศ น์ ร วบยอด (Concept Exploration) เป็ น
ขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาตามที่ผู้สอนกําหนดจากสื่อมัลติมีเดียที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ EDpuzzle ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผู้สอนสร้างวีดิทัศน์พร้อม
เสียงบรรยาย สามารถเพิ่ ม คําถามให้ ผู้เรียนได้มีปฏิสัม พั นธ์ร่วมกับ วีดิทั ศ น์ได้ สามารถตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนที่เข้ามาดูวีดิทัศน์ และรายงานผลการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับวีดิทัศน์
ได้อีกด้วย (Kleftodimos & Evangelidis, 2016) นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ระหว่ า งผู้ เรี ย น และผู้ ส อนได้ เพื่ อ ซั ก ถามข้ อ สงสั ย และอภิ ป รายร่ ว มกั น
ในประเด็นปัญหาต่างๆ
3.2.3 การสร้างองค์ ค วามรู้อย่างมีค วามหมาย (Meaning Making) เมื่อผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองจากนอกห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนจะกลับเข้ามาเรียนในห้องเรียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่
ได้รบั มา ด้วยการอภิปรายหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียนโดยผู้สอนเป็นผู้แนะนํา
3.2.4 การสาธิ ต และประยุ ก ต์ ใ ช้ (Demonstration & Application) ผู้ ส อน
มอบหมายใบงาน หรื อ โจทย์ ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หาแล้ ว
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน แล้วนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนในชั้น
เรียน จากนั้นให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวนหน่วย
เรียนละ 10 ข้อ
3.3 การประเมินผล (Evaluation) เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกหน่วยเรียนตามขั้นตอน
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ที่ผู้สอนจัดให้แล้ว จากนั้นผู้สอนทําการประเมินผลโดยแบ่งผลการประเมินดังนี้
3.3.1 การทดสอบหลังเรียน (Posttest) เป็ นการให้ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนใน
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) นํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้น
ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ครู ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 29 คน ระยะเวลาทดลองจํานวน 6 สัปดาห์ แล้วนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผลที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นกับกลุ่มทดลอง มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าทางสถิติ แล้วสรุปผลต่อไป
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้นําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น ความเหมาะสมของรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ได้นําเสนอรูปแบบ
ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีคุณสมบัติ คือ
มีคุณ วุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาเอก หรือมีประสบการณ์การสอนหรือการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ประเมินความเหมาะสมในด้านองค์ประกอบของรูปแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความเหมาะสมสําหรับนําไปทดลองใช้ พบว่าในภาพรวมของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. =
0.50) ดังในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
หัวข้อประเมิน
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านความเหมาะสมสําหรับนําไปทดลองใช้
ภาพรวมการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

ผลการประเมิน
x S.D.
4.40
0.50
4.53
0.51
4.67
0.49
4.54
0.50

ระดับ
ความเหมาะสม
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85
การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 29 คน ผลคะแนนของแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.29 และ
ผลคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.98 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่ารูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ที่พั ฒ นาขึ้น มีประสิท ธิภาพตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ 85/85 ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย
ค่า E1/E2 เท่ากับ 86.29/85.98 ดังในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
การทําแบบทดสอบ
จํานวนผูเ้ รียน คะแนนเต็ม
x
ท้ายหน่วยเรียนที่ 1
10
8.28
10
8.52
ท้ายหน่วยเรียนที่ 2
10
8.86
ท้ายหน่วยเรียนที่ 3
29
10
8.86
ท้ายหน่วยเรียนที่ 4
40
34.52
คะแนนเฉลี่ยท้ายหน่วยเรียน (E1)
30
25.79
หลังเรียน (E2)

S.D.
1.56
1.15
0.88
1.13
3.60
3.26

ร้อยละ
82.76
85.17
88.62
88.62
86.29
85.98

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู
ของนักศึกษาปริญญาตรี
การวิเคราะห์ เปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรียนก่อ นและหลั งเรีย นด้ วย
รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ที่ พั ฒ นาขึ้ น ผลคะแนนเฉลี่ย ของแบบทดสอบก่ อนเรีย นเท่ ากั บ 15.66
ส่วนคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 25.79 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ดังในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
**p < .05

n
29
29

คะแนน
เต็ม
30
30

x

S.D.

t

Sig.

15.66
25.79

3.83
3.26

17.59**

.00

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้
เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒ นาขึ้น พบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.60) ดังในตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 ผลการวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
หัวข้อประเมิน
ด้านการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ด้านการวัดประเมินผล
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ภาพรวมของการวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบ

ผลการประเมิน
x S.D.
4.38
0.63
4.51
0.57
4.64
0.61
4.50
0.60
4.68
0.57
4.54
0.60

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญ ญาตรี
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชา
คอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ครู ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ได้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย
3 องค์ ประกอบ คื อ 1) การเตรียมการ 2) การจัดการเรียนรู้ห้ องเรียนกลับ ด้ านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ และ 3) การประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x =
4.54, S.D. = 0.50) ทั้งนี้เพราะว่า รูปแบบมีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาโดย
ผสานแนวคิ ด ในการสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เน้ น การบู ร ณาการทั้ ง
กระบวนการ แนวคิ ด และการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรีย นที่ ส่ งเสริม การเรีย นรู้แ บบ
ห้องเรียนกลับด้าน เป็นวิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ "รู้จริง (Mastery Learning)” และเป็นวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
และคุณ ค่าแห่งวิชาชีพครูที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งให้เกิดขึ้นผ่านสื่อเทคโนโลยีที่
นํามาใช้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556; สุพัตรา อุตมัง, 2558) ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เป็น
เครื่องมือที่ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรตามความจําเป็นได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ ผ่านการเชื่อมต่อ
ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ในรู ป แบบ Software as a Service (SaaS) ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารฟรี โดยผู้ ใ ช้ ง านไม่
จําเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคในพื้นฐานการทํางานนั้น (Grace & Mell, 2011; Denton, 2012)
ช่วยให้ผู้ที่มีความรู้ที่น้อย หรือยังไม่ถูกต้องให้ได้เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะอยู่ภาพใต้แอปพลิเคชัน ที่กําลังได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และยัง
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่กําลังพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน (นาวิน
คงรักษา และพัลลพ พิริยะสุรวงศ์, 2556) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ของ
รูปแบบได้จริงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
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2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์
รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ ครู ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ค่ า E1/E2 เท่ า กั บ
86.29/85.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในครั้งนี้ได้นําแนวทางขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบแบบแผนที่ดีโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เว็บไซต์ edmodo.com
ในการจัดการรู้ เนื่องจากเป็นระบบจัดการที่อเนกประสงค์ ทําหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การโพสต์ประกาศ
การสร้างแบบสํารวจและแบบทดสอบ การโพสต์ข้อความและสนทนาโต้ตอบ เป็นต้น (Bayburtsyan,
2016; Qingqing, 2016) ทําให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพราะ
ผู้ เรีย นได้เรีย นรู้ได้ ผ่ านระบบที่ มี ป ระสิท ธิภ าพที่ ผู้ส อนได้จัดให้ มีแ หล่ งทรัพ ยากรการรู้เรียน และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วยังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านหน้าเว็บบอร์ดอีกด้วย สอดคล้องกับ ประพรรธน์
พละชีวะ และจุลลดา จุลเสวก (2558) ได้พัฒนาการเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการ
สะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต ในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ edmodo.com
พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี
พบว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒ นารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ในครั้งนี้ ได้ นําเทคโนโลยีค ลาวด์ ม าประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบห้ องเรียน
กลั บ ด้ าน ผู้ เรีย นสามารถศึ กษาและทบทวนความรู้ด้ วยตนเองได้ ต ลอดเวลา ทั้ งยั งได้นํ าเว็ บ ไซต์
edpuzzle.com ในการจัดการวีดิทัศน์สําหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เนื่องจากเป็นระบบที่ผู้ใช้งานหรือ
ผู้ส อนสามารถอั ป โหลดวีดิ ทั ศ น์ ก ารเรีย นการสอนของตนเอง หรือเลือ กลิงก์ จากเว็บ ไซต์อื่น เช่ น
YouTube หรื อ TeacherTube เป็ น ต้ น โดยกํ าหนดจุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด สิ้ น สุ ด ทั้ งยั ง สามารถเพิ่ ม
คําถามให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับวีดิทัศน์ระหว่างศึกษา และวิเคราะห์ผลการเข้าชมวีดิทัศน์ของ
ผู้เรียนได้อีกด้วย (Kleftodimos & Evangelidi, 2016; Mu & Paparas, 2016) ในระหว่างที่ผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหาความรู้ล่วงหน้าจากสื่อวีดิทัศน์ ผู้สอนจะคอยให้คําแนะนํา และติดตามความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ซักถามข้อสงสัยในบทเรียน ทําแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ เมื่อ
ถึงคาบเรียนในชั้นเรียนผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํากิจกรรมต่างๆ จากบทเรียนที่ผู้เรียนได้ศึกษา
มาแล้ว เพื่อฝึกทักษะ ฝึกแก้ปัญหา สร้างปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียน รวมถึงการนําความรู้ไปใช้ (สุพัตรา
อุตมัง, 2558) เป็นการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ลดเวลาเรียนในชั้นเรียนเปลี่ยนเป็นส่งเสริมผู้เรียน
เกิดทักษะทางความคิด การฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
Roehl, Reddy, and Shannon (2013) ได้ทําการวิจัยโดยจัดรูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
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พบว่าการเรียนที่หลากหลายวิธี จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเพิ่มเส้นทางและความสําคัญในการ
เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ทําให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยี
คลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ของนักศึกษาปริญ ญาตรี พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D. = 0.60) ทั้งนี้
เนื่องจากห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่พลิกรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม
โดยสิ้นเชิงจากการที่ผู้สอนคุ้นเคยกับการให้ผู้เรียนต้องไปเรียนหรือฟังผู้สอนในห้องเรียน และนําเอา
การบ้านกลับไปทําที่บ้าน แต่ห้องเรียนกลับด้านผู้เรียนจะต้องฟังคําบรรยายหรือศึกษาเนื้อหาจากสื่อ
วีดิ ทั ศ น์ ที่ ผู้ ส อนสร้างขึ้ น ที่ บ้ านหรือ ที่ อื่ น ๆ ที่ ผู้ เรี ยนสะดวก แล้ วค่ อ ยมาทํ าโจทย์ห รือ กิ จ กรรมใน
ห้องเรียนแทน (ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี และลัดดา ศิลาน้อย, 2558) เมื่อผู้เรียนเกิดสงสัยในเนื้อหาที่
ผู้สอนกําหนด ผู้เรียนสามารถใช้ฟังก์ชันการสนทนาเพื่อสอบถามประเด็นที่สงสัยจากเพื่อนร่วมชั้น
และครูผู้สอนก็สามารถให้คําแนะนําต่อผู้เรียนได้ทันที ส่วนผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์
ผู้เรียนจะจดบันทึกประเด็นที่สงสัยจากนั้นจะนํามาสอบถามผู้สอนในชั้นเรียน และผู้สอนสามารถใช้
เวลาในชั้นเรียนในการตอบคําถามของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมทาง
สังคม สามารถออกแบบกระบวนการทางสังคมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเรียนสนุก และเกิดนิสัยรักการเรียน
เพราะการเรียนจะไม่ใช่กิจกรรมส่วนบุคคลที่น่าเบื่อหน่าย (วิจารณ์ พานิช, 2555) สอดคล้องกับ
อนุศร หงษ์ขุนทด และไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2558) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านสําหรับการเรียนดนตรี พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก อี ก ทั้ งผู้ วิจั ย ยั งได้ ใช้ เทคโนโลยี ค ลาวด์ ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู้ โดยมาก
เครื่องมือแบบคลาวด์นั้นมักถูกใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการเชื่อมโยงความรู้ การสร้างองค์ความรู้
ของผู้เรียน ซึ่งการเรียนโดยใช้คลาวด์นั้นจะช่วยเป็นตัวเร่งให้เกิดการทํางานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้
การสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กุลชัย กุลตวนิช, 2557) สอดคล้องกับ
Bora & Ahmed (2013) ที่ ก ล่ า วว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ บ นคลาวด์ ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสทางการเรี ย นรู้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น Lin, Wen, Jou, and Wu
(2014) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและเทคโนโลยี
เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใช้
1.1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนได้ศึกษานั้น ผู้สอนควรมีการวางแผน และออกแบบ
ศึกษาวิธีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม สําหรับการนําเสนอเนื้อหาให้น่าสนใจ และใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการติดตามการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
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1.2 การกําหนดเวลาในการเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียน ควรทําข้อตกลงกับผู้เรียนให้
ชัดเจน ในเรื่องของวันเวลาในการให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ
1.3 ควรมีการอธิบาย และทดสอบการใช้งานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
เรียนรู้ในขั้นปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้งานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการนําเทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่อง
เช่น การเรียนรู้แบบสมองเป็ นฐาน การเรียนรู้แบบปัญ หาเป็ นฐาน เป็ นต้น เพื่อพั ฒ นาทั กษะทาง
ความคิดขั้นสูง เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น
2.2 ควรมีการนํารูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ไปใช้ใน
รายวิชา และกลุ่มผู้เรียนอื่นๆ หรือองค์กรที่มีบริบทที่ต่างออกไปจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ผล
การทดลองใช้มาปรับปรุงให้รูปแบบการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีขอบเขตการนําไปใช้ที่กว้าง
มากยิ่งขึ้น
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ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีตอ่ บรรยากาศสถานศึกษา
ในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
THE OPINION OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS
ON CLIMATE OF SCHOOLS IN MUEANG MUKDAHAN DISTRICT UNDER MUKDAHAN
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
เมธาวิร ชาวนา1 และ ชาญวิทย์ หาญรินทร์2
Metawin Chaona1 and Chanwit Hanrin2
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สังกัด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
บรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาม
สถานภาพ และขนาดของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จํานวน 263 คน
ได้มาโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว
ผลการวิจัย พบว่า (1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านการไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการ
ปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด (2) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามสถานภาพ ความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความคิดเห็นด้านการปรับปรุงโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ : (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
ความสนใจต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร (Man) ทั ก ษะ (Skill) ตลอดทั้ ง ความรู้ (Knowledge) และ
ประสบการณ์ (Experience) การพัฒนาองค์การนั้นจะต้องพัฒนาพร้อมๆ กันทุกด้าน เป็นหมู่หรือทีม
(Team Work) และกําหนดให้ทํางานประสานกันอย่างเป็นระบบระเบียบมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การทํางานร่วมกัน เพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกันและผลประโยชน์ร่วมกันในที่สุด การสร้างบรรยากาศ
ในองค์การที่ดีและเหมาะสม จะช่วยทําให้บุคลากรภายในองค์การสามารถรวมพลังในการปฏิบัติงาน
ทําให้งานที่ยากลําบาก สามารถประสบความสําเร็จได้ เมื่อผลการปฏิบัติงานดีขึ้นก็ส่งผลต่อองค์การให้
มีความเจริญก้าวหน้า ส่งผลต่อขวัญกําลังใจและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี (พาสนา
เดวิเลาะ. 2551 : 3)
ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาจึ ง จั ด เป็ น องค์ ก ารองค์ ก ารหนึ่ ง ต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ ในการสร้ า ง
บรรยากาศในองค์การให้มีความเหมาะสม ซึ่งในองค์การหนึ่งๆ มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากร
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กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษา ผลของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ทํ า ให้ เกิ ด บรรยากาศในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง
บรรยากาศในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา นั่นหมายความว่าถ้า
บ รรยากาศใน สถาน ศึ ก ษ าดี บุ คลากรก็ จ ะป ฏิ บั ติ ง าน ได้ บ รรลุ ต ามจุ ด ห มายที่ ต้ อ งการ
บุค ลากรมีข วัญ และกําลังใจในการทํ างานสามารถเสริมสร้างความคิด คุณ ธรรม มีค วามพึ งพอใจ
ภาคภูมิและอบอุ่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาแต่ถ้าบรรยากาศในสถานศึกษาไม่ดีจะทําให้
บุคลากรในสถานศึกษาขาดขวัญกําลังใจ เบื่อหน่าย ท้อถอยในการทํางานและไม่อยากมาสถานศึกษา
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า บรรยากาศสถานศึ ก ษามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษาดังที่สุวรรณ์ณา สิทธิธรรม (2553 : 18) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การมีความสําคัญต่อการ
รับรู้ของสมาชิกภายในองค์การในทุกระดับเพราะบรรยากาศองค์การเป็นตัวแปรสําคัญในการมีส่วน
กํ าหนดพฤติ ก รรมของสมาชิ ก ทุ ก คนในองค์ ก ารความสํ าเร็จ ขององค์ ก ารส่ วนหนึ่ งย่อ มขึ้ น อยู่กั บ
บรรยากาศองค์ ก ารซึ่ ง มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น การทํ า งานอย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะทํ า ให้ อ งค์ ก ารมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้นผู้บริหารจึงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารบรรยากาศ
องค์การให้มีลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อความสําเร็จอันเป็นเป้าหมายหลักให้ได้นั่นเอง เช่นเดียวกับ เรวดี
จิรารี (2556 : 24) กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรมีความสําคัญต่อการรับรู้ของสมาชิกภายในองค์กรในทุก
ระดับ เพราะบรรยากาศองค์กรเป็นตัวแปรสําคัญในการมีส่วนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนใน
องค์กร ความสําเร็จขององค์กรส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์กรซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการ
ทํางานอย่างยิ่งในการที่จะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้นผู้บริหารจึงควรเล็งเห็น
ถึงความสําคัญ ของการบริหารบรรยากาศองค์กรให้มีลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อความสําเร็จอันเป็น
เป้ าหมายหลักให้ ได้ นั่ นเองและสอดคล้องกับ ทิ น กร คลังจิน ดา (2557 : 14) กล่าวว่าบรรยากาศ
สถานศึกษาเป็นสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้น
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา บรรยากาศที่ดีจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการและนอกจากนั้นบรรยากาศที่ดียังส่งเสริมให้
บุ ค ลากรเกิ ด ความพึ งพอใจภาคภู มิ ใจและอยากร่ว มเป็ น ส่ วนหนึ่ งของสถานศึ ก ษาเหมื อ นกั บ ว่ า
สถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นบ้านหลังที่สอง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ งทํ า ให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนา
ปรับปรุง และสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สร้างขวัญกําลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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2.เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ ีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นในอํ า เภอเมื อ ง
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) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 79 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและครูผู้สอน จํานวน 184 คน
ได้มาโดยการคํานวณตามสัดส่วน
ตัวแปรที่วิจัย
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.1 สถานภาพ จําแนกเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อน
1.2 ขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2. ตัวแปรตามได้แก่ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มีตอ่ บรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จํานวน
8 ด้านตามแนวคิดของ Fox, R. S. and others (1973 : 7-9) ประกอบด้วยด้านการยอมรับด้านการ
ไว้วางใจ ด้านการมีขวัญกําลังใจ ด้านการมีโอกาสในการทํางาน ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน ด้านการปรับปรุงโรงเรียนและด้านการเอื้ออาทร
ต่อกัน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ(Check list)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษา
ในอําเภอเมืองมุกดาหาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ของลิเคอร์ท(Likert
Scale) 5 ระดับ
2. ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดเห็นบรรยากาศสถานศึกษา นําเนื้อหามาสร้างแบบสอบถาม
2.2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องและครอบคลุมกรอบแนวคิด นิยามศัพท์เฉพาะ ความเหมาะสมของภาษาข้อความ เมื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ได้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
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ตามเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence) เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2.3 นําผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถามและนําเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบในการดําเนินการขั้นต่อไป
2.4 นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ
แล้ว ไปทดลองใช้ กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนในโรงเรียนในอําเภอเมืองมุกดาหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 50 คน
2.5 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach(บุญชม ศรีสะอาดและคณะ.
2551:88–89) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92
2.6 พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนําหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วย
แบบสอบถามส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนในอําเภอเมืองมุกดาหารสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อขอความร่วมมือและตอบแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัย และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 263 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1.วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และร้อยละ
2.วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
โดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยใช้ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีเกณฑ์
ดังนี้
5 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
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. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
โดยภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามสถานภาพโดยการทดสอบค่าที และจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานได้แก่ การทดสอบค่าทีโดยใช้กับตัวแปรสถานภาพ
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวใช้กับตัวแปรกับขนาดของโรงเรียน
ผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มตี ่อบรรยากาศสถานศึกษาใน
อําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านการไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการปรับปรุง
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดดังตาราง
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษา
ด้านการยอมรับ
ด้านการไว้วางใจ
ด้านการมีขวัญกําลังใจ
ด้านการมีโอกาสในการทํางาน
ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน
ด้านการปรับปรุงโรงเรียน
ด้านการเอื้ออาทรต่อกัน
รวม



4.36
4.39
4.31
4.34
4.28
4.26
4.24
4.29
4.31

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลผล
0.41
มาก
0.43
มาก
0.36
มาก
0.35
มาก
0.32
มาก
0.32
มาก
0.30
มาก
0.32
มาก
0.33
มาก

อันดับ
2
1
4
3
6
7
8
5
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ ีต่อ
บรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ดังตาราง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ ีต่อ
บรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร
ด้านที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษา
ด้านการยอมรับ
ด้านการไว้วางใจ
ด้านการมีขวัญกําลังใจ
ด้านการมีโอกาสในการทํางาน
ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการ
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน
ด้านการปรับปรุงโรงเรียน
ด้านการเอื้ออาทรต่อกัน
รวม

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
(n = 79)
S.D.

4.35 0.38
4.41 0.42
4.30 0.33
4.33 0.32
4.25 0.29

ครูผู้สอน
(n = 184)
S.D.

4.37 0.43
4.38 0.44
4.32 0.37
4.35 0.36
4.29 0.33

t

Sig.

0.26
0.44
0.29
0.45
0.99

0.81
0.66
0.78
0.65
0.32

4.23
4.22
4.27
4.30

4.27
4.25
4.30
4.32

1.05
0.76
0.86
0.51

0.29
0.45
0.39
0.61

0.29
0.25
0.30
0.29

0.33
0.31
0.33
0.35

3. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มตี ่อบรรยากาศสถานศึกษาใน
อําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการปรับปรุงโรงเรียน
ตารางที่ 3 . ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาใน
อําเภอเมืองมุกดาหาร
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
บรรยากาศสถานศึกษา
ด้านการยอมรับ
ด้านการไว้วางใจ
ด้านการมีขวัญกําลังใจ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.11
44.21
44.32
0.08
49.10
49.18
0.10
33.83
33.93

df
2
260
262
2
260
262
2
260
262

MS
0.06
0.17

F
0.33

Sig.
0.72

0.04
0.19

0.22

0.80

0.05
0.13

0.38

0.68
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อ
บรรยากาศสถานศึกษา
ด้านการมีโอกาสในการทํางาน
ด้านการเจริญเติบโตทางวิชาการ
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้านการผนึกกําลังในการทํางาน
ด้านการปรับปรุงโรงเรียน
ด้านการเอื้ออาทรต่อกัน

รวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.16
31.48
31.63
0.08
26.18
26.27
0.09
26.51
26.60
1.01
21.81
22.82
0.11
27.35
27.46
0.00
28.62
28.62

df
2
260
262
2
260
262
2
260
262
2
260
262
2
260
262
2
260
262

MS
0.08
0.12

F
0.65

Sig.
0.52

0.04
0.10

0.42

0.66

0.04
0.10

0.43

0.65

0.50
0.08

6.00**

0.00

0.06
0.11

0.54

0.58

0.00
0.11

0.02

1.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั
1.ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทีม่ ีต่อบรรยากาศสถานศึกษาใน
อําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคิดเห็นด้านการไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการปรับปรุง
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่มีความคิดเห็นด้านการปรับปรุงโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มตี ่อบรรยากาศสถานศึกษาใน
อําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในอําเภอเมืองมุกดาหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีความเข้าใจ ตระหนัก และให้ความสําคัญ
ต่อการจัดบรรยากาศในสถานศึกษา เพราะถ้าสถานศึกษาใดมีการบริหารจัดการบรรยากาศและ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ บ รรยากาศของโรงเรี ย นน่ า อยู่ และจะส่ ง ผลให้ ง านสํ า เร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามปรารถนา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงให้การยอมรับซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถได้แสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน และโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนเกิดความ
ไว้วางใจ มีความเชื่อมั่น ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนครูมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผล
ให้บุคลากรมีการผนึกกําลังในการทํางาน รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน อยากปฏิบัติงานใน
โรงเรียนแห่งนี้ และพยายามหาโอกาสที่จะนําความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
การร่วมกันปฏิบัติงานให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดความเห็นในการตัดสินปัญหาที่สําคัญต่าง ๆ
ของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการทํางานเป็นทีมของโรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้ทั้งในด้าน
วิชาการ ด้านสังคม และได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ต่อการมีขวัญกําลังใจ และทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ พร้อมปฏิบัติงาน
อย่ างเต็ ม ความสามารถ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ าวจึ งทํ าให้ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกร คลัง
จินดา (2557 : 134-141) ได้ศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจัยพบว่าระดับบรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวดี จิรารี (2556 : 77) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตระยอง 1
สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 18 พบว่า การรับ รู้บ รรยากาศองค์ ก ารกั บ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตระยอง 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการกับบรรยากาศของสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีความเข้าใจดีว่าบรรยากาศสถานศึกษา เป็นตัวแปรสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมหลายๆ ด้านของบุคลากรในสถานศึกษา และสามารถใช้ศึกษาถึงผลกระทบ
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ทางด้านพฤติกรรมต่างๆ ของบุ ค คลในสถานศึ กษาได้อย่างลึ ก ซึ้ง ถ้าบรรยากาศในสถานศึ กษาดี
บุคลากรก็จะปฏิบัติงานได้บรรลุตามจุดหมายที่ต้องการ บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
สามารถเสริมสร้างความคิด คุณธรรม มีความพึงพอใจ ภาคภูมิและอบอุ่น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สถานศึกษา แต่ถ้าบรรยากาศในสถานศึกษาไม่ดีจะทําให้บุคลากรในสถานศึกษาขาดขวัญกําลังใจ เบื่อ
หน่าย ท้อถอยในการทํางานและไม่อยากมาสถานศึกษา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบรรยากาศสถานศึกษามี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาดังที่ เรวดี จิรารี (2556 : 24) กล่าวว่า
บรรยากาศองค์กรมีความสําคัญต่อการรับรู้ของสมาชิกภายในองค์กรในทุกระดับ เพราะบรรยากาศ
องค์กรเป็นตัวแปรสําคัญในการมีส่วนกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์กร ความสําเร็จของ
องค์กรส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศองค์กรซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนการทํางานอย่างยิ่งในการที่
จะทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฉะนั้นผู้บริหารจึงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
บริหารบรรยากาศองค์กรให้มีลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อความสําเร็จอันเป็นเป้าหมายหลักให้ได้นั่นเอง
เช่นเดียวกับทินกร คลังจินดา (2557 : 14) กล่าวว่าบรรยากาศสถานศึกษาเป็นสภาพแวดล้อมการ
ปฏิ บั ติ งานที่ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาทุ ก คนเป็ น คนสร้างสรรค์ ขึ้ น และมี อิ ท ธิพ ลต่ อพฤติ กรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา บรรยากาศที่ดีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและนอกจากนั้นบรรยากาศที่ดียังส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ภาคภูมิใจและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาเหมือนกับว่าสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น
เป็ น บ้ า นหลั ง ที่ ส องด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วจึ ง ทํ าให้ ผ ลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา คนขยัน (2556 : 72-73) ได้ศึกษาบรรยากาศสถานศึกษา ในอําเภอ
นิคมคําสร้อย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศ
สถานศึ ก ษา ในอํ าเภอนิ ค มคํ าสร้ อ ย สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามุ ก ดาหาร จํ าแนกตาม
สถานภาพ ระหว่างครูผ้สู อน และผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนทั้งสามขนาด ได้มีการนําเอาเทคนิควิธีการที่หลากหลายๆ วิธีการมาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน เช่น การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารโดย
การกระจายอํานาจในการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทุกฝ่าย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน ดังนั้น การที่จะให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาซึ่งเป็ น บุ ค คลที่ สําคั ญ ในการที่ จ ะสร้างแรงจูงใจ และขวัญ
กําลังใจที่ดีในการทํางานของบุคลากรเหล่านั้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับ
บรรยากาศของโรงเรียนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้บริหารมีความเชื่อว่า ถ้าบริหารจัดการกับบรรยากาศ
ของสถานศึกษาได้เกิดผลที่ดีแล้ว จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร ดังที่ Hay Croup
Research (2005 : 3) กล่ าวว่ า องค์ ก ารที่ ป ระสบความสํ าเร็จย่ อ มมาจากการปฏิ บั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรและเหตุผลสําคัญในการทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ คือ
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การจัดบรรยากาศสถานศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มากที่สุด เช่นเดียวกับ วรพจน์
บดสันเทียะ (2551 : 45) กล่าวว่า บรรยากาศสถานศึกษาจะมีอิท ธิพลต่อบุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของครู นักเรียน และบุคลากรอื่นๆ บรรยากาศสถานศึกษาที่ดีจะทํา
ให้ ค รู นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรอื่ น ๆ มี ค วามพึ งพอใจ อบอุ่ น และรู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
สถานศึกษาและทําให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ตรงกันข้ามกับบรรยากาศ
ที่ไม่ดีจะทําให้บุคลากรเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ไม่อยากมาโรงเรียนและจะทําให้การปฏิบัติงานไม่
เป็ น ไปตามเป้ าหมาย ด้ วยเหตุ ผ ลดังกล่าวจึงทํ าให้ ผ ลการเปรีย บเที ย บความคิ ดเห็ น ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อบรรยากาศสถานศึกษาในอําเภอเมืองมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษามุ ก ดาหารจํ า แนกตามขนาดของโรงเรี ย น โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ ฤทธิแผลง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดอําเภอพญาเม็งราย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาเชียงรายเขต 4 ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็ นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนอําเภอพญาเม็งราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ของโรงเรียนขนาด
ใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการเปรียบเทียบในภาพรวมและรายข้อพบว่าไม่แตกต่างกันที่นัยสําคัญ
ทางสถิติในระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มี
ความคิดเห็นด้านการปรับปรุงโรงเรียน มากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งนี้เนื่องมาจาก
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มคี วามพร้อมหลายๆ ด้าน เช่น ด้านบุคลากร การบริหารจัดการ
ด้านความพร้อมด้านวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในด้านงบประมาณ เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่นั้นมีจํานวนนักเรียนจํานวนมาก ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จึงมีจํานวนมากด้วย อีกทั้งยังมีเงินนอกงบประมาณ และหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนด้านงบประมาณ
ส่งผลให้โรงเรียนทั้งสองขนาดมีงบประมาณมากพอที่จะดําเนินการบริหารจัดการในด้านการปรับปรุง
โรงเรียน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ยังพบว่ายังมีปัญหาในการดําเนินงานของโรงเรียน เนื่องมาจากยัง
ขาดปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2554 : 2) ได้กล่าวว่าปัจจุบันประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และการคมนาคมมี
ความสะดวก ดังนั้นจึงทําให้ประชากรในวัยเรียนเข้าศึกษาในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีโรงเรียน
ขนาดเล็กเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อห้องเรียนต่ํา
กว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังขาด
แคลนวัสดุ อุปกรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ
โรงเรียนซึ่งมีบริบทที่ต่างไปจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษายังไม่เป็นที่น่า
พอใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผู้ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีความคิดเห็น
ด้านการปรับปรุงโรงเรียนในระดับมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กดังที่ วรพจน์ บด
สันเทียะ (2551 : 54) กล่าวว่าปรับปรุงโรงเรียน เป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ในการปรับปรุง โรงเรียนควรจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและไม่ควรก่อให้เกิดความขัดแย้งในโรงเรียน
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จันทร์เผือก ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนคําสายทองวิทยา นายพิริยะ ทองมนต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้าน
หนองสระพังและนางสาวยุวรัตน์ คนหาญ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตูมหวาน
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้เป็นเจ้าของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ใช้ประโยชน์ใน
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรีอ ยุ ธ ยา ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี คณะครุศ าสตร์
มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยาจํานวน 2,542 คน สําหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้น ตอนจํานวนตั วอย่ างเท่ ากั บ 441 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ยประกอบด้วย 3 ส่ วนได้ แ ก่ 1)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ
.81 มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20 - .80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .20 - .67 2) แบบประเมิน
ทั ก ษะวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานโดยมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น เท่ า กั บ .88 และ 3)
แบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .81 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์อิทธิพล
เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมี
อิทธิพลทางตรง (.97) ต่อด้านผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลรวม (.44) ต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ขณะที่
องค์ประกอบด้านผู้สอนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและด้าน
ผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และองค์ประกอบด้านผู้เรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์การ
เรีย นวิช าคอมพิ ว เตอร์พื้ น ฐานอย่างไม่ มี นั ย สําคั ญ ทางสถิติ ข้ อ ค้น พบการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบ
สามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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คําสําคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คอมพิวเตอร์พื้นฐาน.
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
การศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
และอี ก ปั จจั ย หนึ่ งที่ มี สํ าคั ญ ไม่ น้ อ ยกว่าการศึ ก ษานั้ น ก็ คื อ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Information and Communication Technology: ICT) ซึ่ งสํ านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ได้อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูล
และข่ า วสารกั น ได้ ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกทํ า ให้ ข้ อ จํ า กั ด ทางด้ า นสภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละด้ า นเวลาหมดไป
ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จํานวนมากและสามารถวิเคราะห์
คํานวณผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติอย่างแม่นยําตลอดจนสามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายกลายเป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ที่กว้างขวาง และรู้เท่าทันเหตุการณ์ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เป็นที่สนใจของสังคมในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลก” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556:21)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership
for 21st Century Skills:P21) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทําการวิจัยและศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนจนได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ที่สนองตอบสังคมในปัจจุบันและในอนาคตของศตวรรษ 21
ว่าการเรียนรู้ที่จะประสบผลสําเร็จได้นั้นผู้เรียนที่เรียนจบออกไปจากสถาบันการศึกษาต้องมีทักษะ
ที่ จํ า เป็ น 3 ด้ า นคื อ 1) ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (Life and Career Skills) 2) ทั ก ษะการเรี ย นรู้
และนวัตกรรม (Learning and innovation Skills) 3) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี
(Information Media and Technology Skills)
การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาผู้ เรี ย นเพื่ อ ให้ เกิ ด ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ประเทศอื่นๆ เช่นประเทศ
จีนและประเทศเกาหลีใต้โดยวิทยากร เชียงกูล (2553:98-103) อธิบายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับการศึกษาของประเทศจีนว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดทําแผนปฏิบัติการเสริม
พลังการศึกษาเพื่อสู่ศตวรรษที่ 21 (Action Scheme for Invigoration Education Towards the
21st Century) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างประเทศโดยเน้นการศึกษา
ด้านทักษะการทํางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาครูในประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีและการศึกษาที่หลากหลาย
เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนประเทศเกาหลีใต้
วิทยากร เชียงกูล (2553:40-45) อธิบายเรื่องของเทคโนโลยีกับการศึกษาว่าประเทศเกาหลีใต้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการพัฒนาอุดมศึกษาและระบบการศึกษา
เช่น จัดตั้งระบบสารสนเทศทางการศึกษาและระบบประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกโปรแกรม
การศึกษาและมองเห็นภาพรวมของการศึกษาที่ตนเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลทุกคน
สามารถหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสําคัญ กับการพัฒ นาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร (Information and Communication Technology:ICT) โดยพิ จารณ าจาก
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายแนวนโยบายของรั ฐ เช่ น ข้ อ ความในราชกิ จ จานุ เบกษา (2542:18-19)
อธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่ามาตร 65
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการผลิตรวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุ ณ ภาพและประสิท ธิภาพมาตรา 66
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้
เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับจาตุรนต์ฉายแสง (2556:6) อธิบายการศึกษากับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารว่ารัฐมีนโยบายเร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนา
เนื้อหาสาระพัฒนาครูและการวัดประเมินผลที่ได้มาตรฐานรวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือ ให้เกิดระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทยซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอธิบายมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศว่ากําหนดให้การใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของ
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กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF:HEd) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552:1,6) และสอดคล้อง
กั บ แผนการศึ ก ษาของชาติ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาอธิ บ ายแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 - 2559 ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศว่ามี การกํ าหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556:21)
จากความต้ อ งการของสั งคม กฎหมาย นโยบายรั ฐ ที่ ก ล่ า วมานั้ น สถาบั น ทางการศึ ก ษา
ได้พยายามส่งเสริม การจัดให้มีการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จนถึงการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเพิ่มเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นหนึ่งในหนทางของการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสอดคล้องกับนโยบายรัฐข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ และสามารถตอบสนอง
หรือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตามบริบททางสังคมอย่างเป็นระบบต่อไป โดยผู้วิจัย
มุ่งเน้นที่จะศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วส่วน
ใหญ่ จ ะประกอบอาชีพ เกี่ ยวกั บ ผู้ ป ระกอบวิชาชี พ ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอัน มี ห น้ าที่ แ ละ
เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นั้นเป็นการนําเอาแนวคิดของ Bloom (1956) ที่เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ (Bloom's Taxonomy) โดย
จําแนกจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนควรกําหนดให้ผู้เรียนได้รับในการเรียนแต่ละครั้งภายหลังเสร็จ
สิ้นการสอนมี 3 ด้านคือ 1) ด้านสติปัญญาความรู้ (Cognitive Domain) 2) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก
และจิ ตใจ (Affective Domain) และ 3) ด้านทั กษะร่างกาย (Psycho-motor Domain) ซึ่งผู้วิจัย
นํามาเป็นปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์กล่าวคือมี 3 ด้านคือ 1) ด้านสติปัญญาความรู้ (Cognitive Domain)
2) ด้ านอารมณ์ ความรู้สึ กและจิตใจ (Affective Domain) และ 3) ด้ านทักษะร่างกาย (Psychomotor Domain) ในขณะที่ ก ารเรี ย นการสอนต้ อ งพิ จ ารณาบริ บ ทของสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ซึ่ง Bronfenbrenner (1997: 515-530) ซึ่งเป็นผู้สร้างทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) กล่าว
ว่าการเรียนการสอนในระดับห้องเรียน (micro) ควรประกอบด้วย 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) การจัดการ
เรียนการสอน และ 4) สภาพแวดล้อม ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ตกต่ํา หรือสูงขึ้นได้ เช่น ความถนัดในการสอนของผู้สอน หรือความสนใจเรียนของผู้เรียน หรือ
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสมาธิ หรือมีเสียงรบกวนที่มากเกินไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา และเพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีการวิจัย
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยุธยาจํานวน 2,542 คน (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา: 2555) สําหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจํานวนตัวอย่าง
เท่ากับ 441 คน ทั้งนี้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในโมเดลลิสเรล
เป็น 20 เท่าของพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าตามสูตรของแฮร์ (Hair; et al. 2005) ในการวิจัย
ครั้งนี้ตัวแปรที่ต้องการศึกษามี 20 ตัวแปร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ หากตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนนมี
จํานวน 40 ข้อคําถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .81 มีค่าความยากง่ายระหว่าง
.20 - .80 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง .20 - .67 2) แบบประเมินทักษะวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับมีจํานวน 66 ข้อคําถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน
เท่ากับ .88 และ 3) แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นแบบประเมิน
ทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์ 5 ระดับมีจํานวน 5 ข้อคําถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .81 โดยการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ตัวแปรแฝงของปัจจัยด้าน
ผู้เรียน (LEA) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต ความรู้พื้นฐานเดิม (GPA) ความสนใจ (INT) เจตคติต่อวิชา
เรียน (ATT) และแรงจู งใจใฝ่สั มฤทธิ์ต่อวิชาเรียน (ACH) 2) ตั วแปรแฝงของปั จจัยด้ านผู้สอน (INS)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตความรู้ความสามารถ (WIS) ทักษะการสอน (TEA) บุคลิกภาพ (PER) การ
เสริมแรง (REI) และการแจ้งผลย้อนกลับและแก้ไข (FEE) 3) ตัวแปรแฝงของปัจจัยด้านกระบวนการ
เรี ย นการสอน (PRO) ประกอบด้ ว ยตั ว แปรสั ง เกตจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ (PUR) เนื้ อ หา (MAT)
กิจกรรมการเรียนการสอน (ACT) สื่อการเรียนการสอน (MED) และวัดและประเมินผล (MEA) และ
4) ตัวแปรแฝงของปัจจัย ด้านผลสัมฤทธิ์ (SUC) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้
(COG) และผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ (PSY)
ทั้งนี้ผู้วิจัยนําแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนข้างต้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบลักษณะการใช้
คําถาม ภาษา ความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องของ
คําถามกั บ จุด มุ่ งหมายหรือเนื้ อ หาที่ มุ่ งวัดหรือค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence)
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนไปดําเนินทดลอง (Try out) สําหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาปริญ ญาตรีมหาวิท ยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุ (Path Analysis) โดยผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ทํ า การวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นวิ ช า
คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยแบบ Kuder Richardson สูตร KR-20 ทั้งฉบับได้ความเชื่อมั่น (Reliability)
เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน
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วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ ากับ .81 และ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของ Cronbach โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .88 สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พื้นฐานมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสังเกต (n=441)
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2

ข้อคําถาม
ปัจจัยด้านผู้เรียน (LEA)
ความรู้พื้นฐานเดิม (GPA)
ความสนใจ (INT)
เจตคติต่อวิชาเรียน (ATT)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชาเรียน (ACH)
ปัจจัยด้านผู้สอน (INS)
ความรู้ความสามารถ (WIS)
ทักษะการสอน (TEA)
บุคลิกภาพ (PER)
การเสริมแรง (REI)
การแจ้งผลย้อนกลับและแก้ไข (FEE)
ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO)
จุดประสงค์การเรียนรู้ (PUR)
เนื้อหา (MAT)
กิจกรรมการเรียนการสอน (ACT)
สื่อการเรียนการสอน (MED)
วัดและประเมินผล (MEA)
ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ (SUC)
ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ (COG)
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ (PSY)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

3.38
3.64
3.77
3.87

0.78
0.76
0.73
0.73

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.66
3.75
3.97
3.73
3.62
3.75
3.80
3.79
3.80
3.72
3.75

0.70
0.72
0.72
0.75
0.78
0.69
0.75
0.73
0.75
0.79
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.32
3.38

0.91
0.78

ปานกลาง
ปานกลาง

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกต ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรว่าอยู่ในระดับใด รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านผู้เรียน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อวิชา
เรียน เจตคติต่อวิชาเรียน และความสนใจต่อวิชาเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87, 3.77 และ 3.64 ซึ่งอยู่
ในระดับมาก และความรู้พื้นฐานเดิม 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
ตั วแปรแฝงปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการเรีย นการสอน ประกอบด้ วย ตั วแปรสั งเกต
เนื้ อ หา สื่ อ การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ และวั ด และ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.80, 3.79, 3.75 และ 3.72 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงสังเกตผลสัมฤทธิ์ด้าน
ทักษะ และผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และ 3.32 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง
ลําดับต่อไปผู้วิจัยนําข้อมูลเชิงประจักษ์ตามข้างต้นมาทํ าการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานที่
ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง สาเหตุ (Path Analysis)
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลการวิจัยก่อนปรับโมเดลการวิจัย
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุและตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการ
วิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย (ตารางที่ 2) พบว่า ค่าดัชนีต่าง ๆ ในการทดสอบ
ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในทุกดัชนี แสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย
ค่าดัชนี
2/DF
GFI
AGFI
RMSEA
CFI
SRMR
CN

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

ค่าสถิติ
3.19
.91
.88
.07
.98
.04
172

ผลการพิจารณา
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของโมเดลการวิจัยหลังปรับโมเดลการวิจัย
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลัง
ปรับโมเดลการวิจัย (ตารางที่ 3) พบว่า ค่าดัชนีต่าง ๆ ในการทดสอบผ่านเกณฑ์การพิจารณาในทุก
ดัชนี นั้นแสดงให้เห็นว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกับรูปแบบโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย
ค่าดัชนี
2/DF
GFI
AGFI
RMSEA
CFI
SRMR
CN

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

ค่าสถิติ
1.81
.95
.93
.04
.99
.03
297

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา
ตัวแปรผล

ผลสัมฤทธิ์
(SUC)
TE
IE
DE
.44* 1.36 -.92

องค์ประกอบด้านผู้สอน
(INS)
TE
IE
DE
.97*
.97*

องค์ประกอบด้าน
ผู้เรียน (LEA)
TE
IE
DE
.53
.82 -.29

ตัวแปรเหตุ
องค์ประกอบด้าน
กระบวนการเรียน
การสอน (PRO)
องค์ประกอบด้าน
1.65 .68
.97
.85
.85
ผู้สอน (INS)
องค์ประกอบด้าน
.79
.79
ผู้เรียน (LEA)
ค่าสถิติ ࢞ = 163.44 DF = 90 p = .00 GFI = .95 AGFI = .93 RMSEA = .04
R2
.22
.91
.74
หมายเหตุ

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
TE
ผลรวมอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน (Total effect)
IE
อิทธิพลทางอ้อมในรูปคะแนนมาตรฐาน (Indirect effect)
DE อิทธิพลทางตรงในรูปคะแนนมาตรฐาน (Direct effect)

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา (ตารางที่ 4) ผู้วิจัยเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural Model) โดยเป็นการอธิบาย
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุ (ปัจจัยแฝง) ตามเส้นทางโมเดลตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงสามารถแยกออกเป็น 3 สมการหลัก
ดังนี้
1. SUC = [-.92*Pro]+[.97*INS]+[.79*LEA] R2 = .22
ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (SUC) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (DE)
ต่อองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน
(PRO) มี อิ ท ธิ พ ลทางลบโดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิพ ลเท่ ากั บ -.92 องค์ ป ระกอบด้ านผู้ ส อน (INS)
มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์อิ ท ธิ พ ลเท่ ากั บ .97 และองค์ ป ระกอบด้ านผู้ เรี ย น (LEA)
มีอิท ธิพ ลทางบวกโดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิพ ลเท่ ากับ .79 โดยองค์ ประกอบทั้ งหมดมีอิท ธิพ ลต่อ
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้องค์ประกอบ
ทั้ ง หมดร่ ว มกั น อธิ บ ายความแปรผั น ของปั จ จั ย ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 22
(R2 = .22)
แต่ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO) มีอิทธิพล
รวม (TE) ทางบวกต่อองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .44
2. INS = [.97*Pro]
R2 = .91
ปัจจัยด้านผู้สอน (INS) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อองค์ประกอบด้าน
ผู้ ส อน ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการเรี ย นการสอน (PRO) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .97 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอธิบายความแปรผันของ
ปัจจัยด้านผู้สอนเท่ากับร้อยละ 91 (R2 = .91)
3. LEA = [-.29*Pro]+[.85*INS]
R2 = .74
ปัจจัยด้านผู้เรียน (LEA) พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อองค์ประกอบ
ด้านผู้เรียน ได้ แก่ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน (PRO) มีอิท ธิพ ลทางลบโดยมีค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลเท่ ากั บ -.29 และองค์ ป ระกอบด้ านผู้ ส อน (INS) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .85 โดยองค์ประกอบทั้งหมดมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้องค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรผันของปัจจัยด้าน
ผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 74 (R2 = .74)
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา พบว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการ
เรียนการสอนมี อิท ธิพ ลรวมต่อผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนวิชาคอมพิ วเตอร์พื้ นฐานสําหรับนั กศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่าง
มีนั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 แต่ทั้ งนี้ มี อิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อองค์ป ระกอบด้ านผู้ เรีย นอย่างไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่องค์ประกอบด้านผู้สอนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและองค์ประกอบ
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ด้านผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และองค์ประกอบด้านผู้เรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
อย่ า งไม่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข้ อ ค้ น พบของการวิ เคราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า
องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีอิทธิพล
ทางตรงต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1) การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนวิช าคอมพิ ว เตอร์
พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
ผลจากแบบสอบถามและทํ า การวิ เคราะห์ เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ พ บว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาลํ า ดั บ ตาม
ค่าสัมประสิทธิ์ตามเส้นทางในการศึกษานี้ องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลรวม
(TE) ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ .44 สอดคล้องกับผลการศึกษาของรวมพร มินานนท์ (2556) ที่พบว่า การที่ผู้สอนมี
ลําดับขั้นตอนการสอนในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยเชิงบวกที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Ying –Shao Hsu and all (2007) ที่พบว่า กระบวนการ
เรียนการสอน (Instruction) เป็ น ปั จจั ยที่ บ่ งชี้เดี ยวที่ สํ าคัญ ที่ สุ ดเกี่ย วกั บ การประสบความสําเร็จ
เกี่ยวกับการสอนของครูในห้องเรียน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัยที่
สําคัญ สําหรับการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ
เชื่อมโยง และอํานวยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถมองภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
แต่ทั้งนี้องค์ประกอบด้านครูมีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม และโดยรวม (TE) ใน
เชิงบวกต่อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนอย่างไม่มีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัม ประสิท ธิ์
อิทธิพลทั้งหมดอยู่ในเชิงบวก (.97 , .68 และ 1.65) แสดงให้เห็นว่าครูมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอาจเนื่องจากครูเป็นผู้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หากมีความรู้ความเข้าใจก็จะทําให้
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ จึงทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน สอดคล้ องกั บ งานวิจัย ของชนกนาถ สมีน้ อยและคณะ
(2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า พฤติกรรมการสอนของครูเป็นปัจจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ สไตล์ และดอร์ซี (Stile and Dorsey อ้างถึงใน Flaherty 1965) พบว่าเมื่อครูสร้าง
บรรยากาศและสถานการณ์ ในการเรียนให้เด็กทุกคนได้มีการร่วมกันในการวางแผนและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเรียน เด็กจะเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ส่งผลให้เด็กมีแรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียน
นอกจากนั้นองค์ประกอบด้านนักเรียนมีอิทธิพลทางตรง (DE) และรวม (TE) ใน
เชิงบวกต่อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนอย่างไม่มีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัม ประสิท ธิ์
อิทธิพล (.79) ในเชิงบวกทั้งสองค่า นั้นแสดงว่าการที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะ
ใดส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับการตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง ความรับผิดชอบ และแรงจูงใจเป็นสําคัญ
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทํ า ให้ อ งค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในเชิ ง บวก
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) ที่พบว่าปัจจัยด้านตัวนักเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ
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อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และคณะ (2544) ที่พบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียน การปรับตัวของนักเรียน
กั บ เพื่ อ น ความสนใจในวิ ช าชี พ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ความรั บ ผิ ด ชอบ และทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คอมพิวเตอร์ล้วนส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุน ชูหลิว
(Chun-Chu Liu, 2016) พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงที่สําคัญที่สุดต่อทัศนคติทางการเรียน
2) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อองค์ประกอบด้านผู้สอนผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพั นธ์พบว่า องค์ประกอบด้าน
กระบวนการเรีย นการสอนมี อิ ท ธิพ ลทางตรง (DE) ในเชิ งบวกต่อ องค์ ป ระกอบด้านผู้ ส อนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .97 กล่าวได้ว่า ครูเป็นผู้บูรณาการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หากมีความรู้ความเข้าใจก็จะทําให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ จึงทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ วั ฒ น์ วิ วั ฒ นานนท์ (2549:47-62) ที่ ศึ ก ษาพบว่ า
พฤติกรรมการสอนของครูอาจารย์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสิริพงศ์ นวสกุลธนนนท์ (2549:61-64) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
ครูต่อโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่พัฒนา
ชายฝั่งทะเลตะวันออกพบว่าระดับความรู้สึกของครูต่อลักษณะงานและประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปในทางบวก กล่าวคือหากครูมีความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนและมีความสัมพันธ์อันดี จะทําให้ตัวนักเรียนมี
ทัศนคติที่ ดีต่อการเรียน จึงส่งผลทําให้องค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพั นธ์กับองค์ ประกอบด้าน
นักเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนรวมในชั้นเรียนปกติสอดคล้องกับการศึกษา
ของศุภชัย สว่างภพ (2555:293-304) ที่พบว่าปัจจัยด้านครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูและสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการสอนของครู
3) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนผู้วิจัยได้ทําการศึกษา
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์พบว่า เมื่อพิจารณาลําดับตาม
ค่าสัมประสิทธิ์ตามเส้นทางในการศึกษานี้ องค์ประกอบด้านผู้สอนมีอิทธิพลทางตรง (DE) ในเชิงบวก
สูงสุดต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .85 กล่าวคือ ครูหรือผู้สอนย่อมมีหน้าที่หลักในการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้
อยากเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนการสอน และสามารถควบคุมกระบวนการเรียนการ
สอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นองค์ประกอบด้านผู้สอนจึงส่งผลทําให้องค์ประกอบ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิง
สังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (1986) เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็น
การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling)
สําหรับตัวแบบไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบ
ที่เห็นในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะเป็นรูปภาพ การ์ตูน หนังสือ นอกจากนี้
คําบอกเล่าด้วยคําพูดหรือข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้
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แต่ทั้งนี้พบว่าองค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลทางตรง (DE) ทางอ้อม
(IE) และโดยรวม (TE) ในเชิงบวกต่อองค์ประกอบด้านผู้เรียนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิพลทางอ้อมและโดยรวมอยู่ในเชิงบวกทั้งสองค่า แต่ทั้งนี้ค่าสัม ประสิท ธิ์
อิทธิพลทางตรงกลับในเชิงลบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวแปรเหตุมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นมากกว่า
ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ตั วแป รผล ด้ ว ยเห ตุ นี้ จึ ง อาจเป็ น ส าเห ตุ ให้ เกิ ด ก ารรวม เส้ น ตรงพ หุ
(Multicollinearity) ซึ่งส่งผลให้มีแนวโน้มของการประมาณค่าสัมประสิท ธิ์น้อยกว่าความเป็นจริง
และเป็นไปในทิ ศทางลบ แสดงว่าหากกระบวนการเรียนการสอนไม่เป็นที่น่าสนใจหรือเบื่อหน่าย
อาจจะทําให้นักเรียนไม่มีความสนใจในการเรียนและกระบวนการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นเองมิได้หาก
ไม่ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ จ ากครู ห รื อ ผู้ ส อนอั น มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการสร้ า งบรรยากาศหรื อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน ทั้งนี้ผลการศึกษามีความ
สอดคล้องแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกับการศึกษาของเอกพัฒน์ เฮืองใสส่อง และเชาว์ อินใย (2559) ที่
พบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมในทางลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยมีอิทธิพลทางอ้อม 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 บรรยากาศในชั้นเรียนส่งผ่านเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เส้น ทางที่ 2 บรรยากาศในชั้นเรียนส่ งผ่านเจตคติต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบรรยากาศในชั้นเรียนมีสภาพห้องเรียน
ที่ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบร้อย และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน อีกทั้งการ
เรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนท่องจําจากตําราเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ขาดความผูกพันฉันท์มิตรระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนเอง จึงทําให้การ
เรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง
เมื่อพิ จารณาเรียงลําดั บ ค่าสัม ประสิท ธิ์เส้น ทางขององค์ประกอบที่ ส่งผลต่อผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
พบว่า องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนมีอิท ธิพลรวมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา แต่ทั้งนี้ไม่พบ
อิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แต่ทั้งนี้องค์ประกอบด้านครูกลับมีอิทธิพลทั้งทางตรง
ทางอ้อม และโดยรวม (TE) ในเชิงบวกต่อผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นอย่างไม่มี นั ยสําคัญ ทางสถิติ ที่
ระดับ .05 นั้นแสดงให้เห็นว่าครูเป็นผู้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หากมีความรู้ความเข้าใจ
ก็จะทําให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ และอาจกล่าวได้
ว่ากระบวนการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือหนึ่งสําหรับครูเพื่อใช้เป็นแนวทางที่สําคัญที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตร หรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเอง ทั้งนี้
อาจเนื่องจากครูเป็นผู้ที่มีภาระและหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตลอดจนคอยอบรม
สอนสั่งนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่ง มีพัฒ นาการที่ เหมาะสมในทุกด้านสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงควรศึกษา
เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพและบริ บ ทของครู ที่ ทํ า การสอนนั ก เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ ตลอดจนการแสวงหา
กระบวนการและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน บริบท
ของสถานศึกษาและสังคมก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for
Education เรื่อง ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
และ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ห้องเรียนละ 39 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education
เรื่ อ งตั ว แปรอาร์ เรย์ แ ละสตริ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของบทเรี ย น
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลักษณะเป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27- 0.73 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.47 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 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
ประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 E1/E2 = 83.08/82.82 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Google Apps for
Education สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยนักเรียน
สนใจต่อบทเรียนมีแนวโน้มที่ดี
คําสําคัญ: บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,
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
ด้ ว ยตนเองตามแนวทางการยึ ด ผู้ เรี ย นเป็ น สํ า คั ญ ปั จ จุ บั น การเรี ย นการสอนในหลายสาขาวิ ช า
มีการนําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างบทเรียนบนเครือข่าย (Web-Base Course) เพื่อ
ตอนสนองกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ซึ่งเน้นให้คนฉลาด รู้จักคิด รู้จัก
ความจริงของสภาพแวดล้อมและสังคม ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาเพื่อการเรียนรู้พัฒนาการงาน 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 บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ มอบหมายให้ ทํ า หน้ า ที่ ส อนในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยทําการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) จาก
รายงานการประเมิน จุดที่ควรพัฒนา คือ สถานศึกษาควรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2554) โดยจุดที่ควร
พัฒนาสอดคล้องต่อเนื้อหาวิชาในเรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริงซึ่งมีความยากและซับซ้อน การเรียน
การสอนแบบบรรยาย เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ถ้านักเรียน
ไม่สามารถกลับไปเรียนรู้และทบทวนเนื้อหา พูดคุยซักถามปัญ หากับครูผู้สอนได้นอกเหนือจากใน
ชั่วโมงเรียน ซึ่งถือได้ว่าขัดแย้งกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่ต้องการเน้นผู้เรียนเป็น
สํ าคั ญ และทางโรงเรี ย นได้ รั บ สนั บ สนุ น การเรีย นการสอนจากบริษั ท Google เข้ าร่วมโครงการ
Google Apps for Education ด้านแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้โดเมนเนม
ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยใช้ Google Apps for
Education ในรายวิชาที่ตนเองสอน เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจะทํา
ให้นักเรียนติดตามงาน ตรวจสอบการส่งงานได้ตลอดเวลาและติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนได้ทันท่วงที
เช่น เขียนอีเมลแจ้งถึงนักเรียน หรืออนุญาตให้นักเรียนทํางานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสาร
เดียวกันผ่านทาง google docs และสามารถจัดการชั้นเรียนจําลองโดยผ่าน Google Classroom
Google Apps for Education จึ งมี ค วามเหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะนํ า มาใช้ ช่ ว ยในการ
จัด การเรี ย นการสอน ทํ าให้ ก ารเรี ย นการสอนไม่ ได้ จํ ากั ด เฉพาะในห้ อ งเรีย น แต่ เป็ น การช่ วยให้
นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ อย่างแท้จริงตรง
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่อง
ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่ม
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education กับกลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีปกติ
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google
Apps for Education มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ
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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)
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา กําหนดวัตถุประสงค์บทเรียน วิเคราะห์เนื้อหา
และกิจกรรม ดําเนินการสร้างบทเรียน เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาและด้านสื่อด้านละ 3 ท่าน
เพื่อประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน หลั งจากนั้ น นํ าบทเรี ย นไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรีย น 3 คน, 9 คน และ 30 คน
ตามลําดับเพื่อนําข้อบกพร่องของบทเรียนไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนจะนําบทเรียนไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 39 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ พิชิต
ฤทธิ์จรูญ (2545) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบโดยมีความเที่ยงตรง มีความเชื่อมัน
ความเป็นปรนัย การถามลึก ความยากง่ายพอเหมาะ สามารถแยกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน และ
มีความยุติธรรม ใช้วัดทักษะ 3 ด้านคือ ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจและการนําไปใช้ เพื่อนําไป
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติแบบ t-test แบบ Independent
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 369 คน ในภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 โรงเรี ย นบางมู ล นากภู มิ วิ ท ยาคม สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 41
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย
1 ตั ว แปรต้ น คื อ บทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ด้ ว ย Google Apps for
Education เรื่อง ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง
2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
Google Apps for Education เรื่อง ตัวแปรอาร์เรย์และสตริง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่อง ตัวแปร
อาร์เรย์และสตริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.27- 0.73 ค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.20-0.47 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
ผลการวิจัย
ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ด้ ว ย Google Apps for Education
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อคําแนะนํา, คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ และหน่วยการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ และเมื่อศึกษาจบแต่ละบทเรียน
ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เมื่อดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว
ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผลการพัฒนา โดยสามารถเข้าใช้
งานที่ https://sites.google.com/a/ phoom.ac.th/5array-and-string-variable/ ดั ง ภาพที่ 1
หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งานซึ่งเป็นในส่วนของเนื้อหาบทเรียน ที่นักเรียนใช้เรียนร่วมกับ Google
Classroom

ภาพที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งาน
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google
Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้านเนื้อหา
รายการประเมิน
1. ความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3

x
4.00

s
0.00

ระดับคุณภาพ
ดี

2. ความเหมาะสมในการแบ่งเนื้อหาบทเรียน เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3. ความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหลักวิชาการ

4.67

0.58

ดีมาก

5.00

0.00

ดีมาก

4. ความถูกต้องในการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหา

4.67

0.58

ดีมาก

5. ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอน

4.33

0.58

ดี

6. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในการบรรยายเนื้อหา

3.67

0.58

ดี

7. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา

3.67
4.00
4.67
4.33
4.30

0.58
1.00
0.58
0.58
0.50

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

8. ความเหมาะสมของภาพในด้านการสื่อความหมาย
9. ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา
10. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
ดี (x=4.30) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 รายการ
โดยเรียงลําดับได้ คือ ความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหลักวิชาการ (x=5.00) ความเหมาะสมในการ
แบ่งเนื้อหาบทเรียน เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน (x=4.67) ความถูกต้องในการจัดลําดับการ
นําเสนอเนื้อหา (x=4.67) ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา (x=4.67) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google
Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้านสื่อ
รายการประเมิน

ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3

ระดับคุณภาพ

x

s

1. ความเหมาะสมในการนําเข้าสู่บทเรียน
2. ความเหมาะสมของการจัดวางรูปแบบของบทเรียน

4.67

0.58

4.67

0.58

ดีมาก
ดีมาก

3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

4.33

0.58

ดี

4. รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน
5. ความเหมาะสมของขนาดหัวข้อเรื่อง
6. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร

4.67
4.33

0.58
0.58

4.33

0.58

ดีมาก
ดี
ดี

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย

4.67

0.58

ดีมาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการประเมิน
8. ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน
9. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
10. ความน่าสนใจ ในการเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3
x
s
4.67
0.58
5.00
0.00
4.33
0.58
4.57
0.52

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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)
รูป แบบตั ว อั ก ษรอ่ า นง่ายและชั ด เจน (x=4.67,S=0.58) ความเหมาะสมของภาพที่ ใช้ ในการสื่ อ
ความหมาย (x=4.67,S=0.58) ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน (x=4.67,S=0.58) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ หาประสิท ธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ ายอิ นเทอร์เน็ตด้วย Google
Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จํานวน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์ที่
คะแนน
นักเรียน
เต็ม
เฉลี่ย
เฉลี่ยร้อยละ กําหนด
ระหว่างเรียน (E1)
39
40
33.23
83.08
80
หลังเรียน (E2)
39
20
16.56
82.82
80
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ห าประสิ ท ธิภ าพของบทเรีย นพบว่านั กเรีย นที่ เรีย นด้วย
บทเรีย นบนเครือข่ายอิ น เทอร์เน็ ตด้วย Google Apps for Education มีคะแนนเฉลี่ ยจากการทํ า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 33.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.08
และคะแนนเฉลี่ ย จากการทํ าแบบทดสอบหลั งเรียนเท่ ากั บ 16.56 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 20
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.82 จะเห็นว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for
Education มีประสิท ธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.08/82.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/E2 เท่ากับ
80/80 แสดงว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่องตัวแปร
อาร์เรย์และสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง
กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ
คะแนนสอบ
รูปแบบการเรียน
t
Sig
เต็ม ค่าเฉลี่ย S
กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
20 16.56 1.20
ด้วย Google Apps for Education
6.85 0.00
กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ
20 13.13 2.88
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริงกับนักเรียนที่เรียน
ด้ วยวิธีป กติ พบว่านั กเรียนที่ เรีย นด้ วยบทเรีย นบนเครือข่ายอิ น เทอร์เน็ ตด้ วย Google Apps for
Education มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบสูงกว่ากลุ่มเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for
Education มีผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education เรื่อง ตัวแปร
อาร์เรย์และสตริง มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่ออยู่ในระดับดี บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย Google Apps for Education มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.08/82.82
2. ผลการเรียนเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้ ว ย Google Apps for Educationและนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ป กติ พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ย
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for Education มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบที่ดีกว่า
การเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
ในการวิ จั ยเรื่อ งบทเรีย นบนเครือ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต ด้ วย Google Apps for Education
เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถแบ่งการอภิปรายเป็นหัวข้อดังนี้
1. อภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ด้านเนื้อหา ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวม อยู่ใน
ระดับดี (x = 4.30) โดยได้ทําการพัฒนาบทเรียนขึ้นตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ หลักสูตรและเนื้ อหาบทเรียน โดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ความถูกต้องในการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา รวม
ไปถึงความเหมาะสมในการจัดแบ่งเนื้อหาบทเรียน เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ
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งานวิ จั ย ของ ศั ก ดิ์ ด า สายโสม (2557) ได้ ทํ า งานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อิน เทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คุณ ภาพของบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (x = 4.33) อันเนื่องมาจาก
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ด้านสื่อ ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าคุณภาพด้านสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก (x = 4.57) มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ความเหมาะสมในการนําเข้าสู่บทเรียน การจัด
วางรูปแบบของบทเรียน ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้อง เนื่องจากผู้วิจัยได้นํา
ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร แย้มพินิจ
(2554) มาใช้ โดยทําการศึกษาหลักการ ทฤษฏีบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการออกแบบให้
การจัดวางรูปแบบหน้าจอเป็นสัดส่วน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
2. อภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps for
Education พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.08/82.82 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งนี้
เนื่องจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา
3 ท่าน และด้านสื่อ 3 ท่าน นําข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองด้านมาปรับปรุง
แก้ไขช่วยให้บทเรียนมีคุณภาพดีขึ้นไปและนําบทเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 3 คน 9 คน และ 30 คน ตามลําดับ เพื่อนําข้อบกพร่องมาปรับแก้ไขให้ได้บทเรียนที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์ก่อนจะนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 39 จึงทําให้บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แมนสรวง แซ่ซิ้ม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุด
การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บ
เพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อําเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
87.71/88.71 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้
3. อภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
Google Apps for Education เรื่องตัวแปรอาร์เรย์และสตริง กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบที่ดีกว่าการเรียนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัย ราเชนทร์ ไอยรารัตน์ (2550) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เรื่องอริยสัจ 4
ระหว่างการสอนโดยใช้ค อมพิ วเตอร์ช่วยสอนกับ การสอนแบบปกติ และความสนใจต่ อการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย จากงานวิจัยที่ยกมาข้างต้น บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถช่วยการเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้สูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
0.05) โดยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน
ทําให้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงให้ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ได้เป็นอย่างดี
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จากการอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้น มี คุ ณ ภาพอยู่ในระดั บ ดี และสามารถนํ าไปใช้ กั บ การจัด ทํ าการเรียนการสอนภายในโรงเรีย น
บางมูลนากภูมิวิทยาคมได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
ก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตด้วย Google Apps for
Education ผู้เรียนจะต้องมีบัญชี ผู้ใช้งาน gmail โดยใช้บัญชีผู้ใช้งาน @phoom.ac.th ก่อนการใช้
งาน และมีความรู้เบื้องต้นกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และทําความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
เพื่อมีความเข้าใจในเข้าการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงศึกษาคําแนะนําในการใช้
งานก่อนการใช้งาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒ นาบทเรียนบนเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ตด้วย Google Apps for Education เพื่อ
สอดคล้องกับการใช้งานของผู้เรียนในปัจจุบันโดยนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Vdo File หรือเกม
ช่วยสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหามีประสิทธิภาพและดึงดูดผู้เรียน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ยชิ้นนี้ ได้ รับ การสนั บ สนุ น จากบริษั ท Google.Inc ประเทศไทย ในการเข้าร่วม
โครงการ Google Apps for Education เพื่อรับการสนับสนุนแอปพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายภายใต้โดเมนเนมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ภาคตะวั น ออก กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ทําหน้าที่สอน จํานวน 275 คน ใช้แนวคิด
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair, J. et al,(2010)และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .962 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor
Analysis : EFA) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ, การส่งเสริมครูด้าน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร, การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี, การพัฒ นา
หลักสูตร, การประกันคุณภาพการศึกษา, การวัดผลประเมินผล, การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
และสื่อการสอน ทั้ง 7 องค์ประกอบ สามารถอธิบายองค์ประกอบได้ร้อยละ 76.584
คําสําคัญ: 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
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาคนให้เจริญก้าวหน้าตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นต่ํ า ขาดคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ การคิ ด วิ เคราะห์ รั ฐ บาลจึ ง มุ่ งเน้ น ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2552:2) และจากงานวิจัยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและบทสรุปสํานักงานรับรองมาตรฐาน
รอบที่ 3 (แอนนา ป่าสนธ์, 2559; สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553;
วราภรณ์ จินดาพล, 2550:78-85; ธกร ใหม่เอี่ยม, 2545:62-73) พบปัญหาการบริหารงานวิชาการ
หลายด้าน เช่น สถานศึกษายังจัดหลักสูตรไม่ครอบคลุม วิธีการวัดผลประเมินผลที่ไม่ชัดเจน ขาดสื่อ
การสอน วัสดุอุปกรณ์ช่วยการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามการสอนครู การจัดกิจกรรม
ให้ กับ ผู้เรียนขาดความต่อเนื่ อง การศึก ษาระบบทวิภ าคียังไม่ ตรงกับ ความต้ องของตลาดแรงงาน
เท่ าที่ ควร ขาดการวิจัยในชั้นเรียนและการประกันคุณ ภาพการศึกษายังไม่มีค วามต่อเนื่ องในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(2552:76-78) มีนโยบายที่จะ
พัฒนาอาชีวศึกษาด้านการผลิตกําลังคน พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพครู แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างเครือข่ายนักวิจัย พัฒ นาผู้เรียนด้านคุณ ธรรมจริยธรรมจิตอาสา และการจัด
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี แ ละได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดฝึกอบรม การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประสานความร่วมมือ กับสถานศึกษาและหน่วยงานทั้งใน
ด้านวิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน การระดมทรัพยากร ด้านการเงิน ทรัพย์สิน และ
การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนจึงได้มอบอํานาจผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกแห่งให้ดําเนินการแต่งตั้งรอง
ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยวิ ช าการเพื่ อ บริ ห ารงานต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาโดย
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่สําคัญคือ การสร้างมาตรฐานการ
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จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการสภาพของสังคม ส่งเสริมความรู้ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน จัดสรรสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายในสถานศึก ษา การจัด กิ จกรรมให้ กั บ ผู้เรีย นที่ ส อดคล้ อ งกับ สาขาวิชาชีพ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมให้ความสําคัญการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการ
นิเทศติดตามครูผู้สอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและเท่าเทียมกับนานาประเทศ
จากความเป็นมาดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาวิเคราะห์หาองค์ประกอบการบริหารงาน
วิช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาอย่ างแท้ จริงว่า จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบใดบ้ างในการบริ ห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษา จึงทําการศึกษาเอกสารทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่ อศึกษาถึง
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาว่าควรมีองค์ประกอบใดบ้างในการ
บริหารงานวิชาการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการปฏิบัติงานโดยทําการศึกษาจาก (กมล ภู่ประเสริฐ,
2547:8-19; สอศ, 2552:76-78; ชัยธัช เก่งงาน, 2553:85-108; คุรุสภา, 2556:47; สิริมน นฤมลสิริ,
2555:282-288; ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2556:19; นริศ แก้วสีนวล, 2556:65-69; จิติมา วรรณศรี,
2557:6; ประสิ ท ธิ์ อั ง กิ นั น ทน์ พิ ช ญ์ , 2557:221-226) แล้ ว ทํ า การสั ง เคราะห์ จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี
งานวิจัยข้างต้ นได้ องค์ ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึ กษา 9 องค์ ประกอบ
ต้นแบบ คือ 1)การพัฒนาหลักสูตร 2)การวิจัยในชั้นเรียน 3)กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4)การนิเทศการ
สอน 5)การวัดผลประเมินผล 6)การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน 7)การประกัน
คุณ ภาพการศึกษา 8)การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม และ 9)การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เพื่ อนํ าผลการวิจัยใช้เป็ นกรอบแนวทางพั ฒ นางานวิชาการของสถานศึกษาและใช้ในการกําหนด
สมรรถนะหลักหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน สั งกั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออก จํานวน 2,389 คน (สอศ, 2559:ออนไลน์)
กลุ่ม ตั วอย่าง คื อ ผู้บ ริหารและบุ คลากรที่ป ฏิบัติงาน สังกั ดสํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึก ษา ภาคตะวันออก จํานวน 275 คน ใช้เกณฑ์กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
พิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบแนวคิดของ Hair et al.,(2010) หากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ มีค่าที่
0.35 จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 250 และเพิ่มอีกร้อยละ 10 เพื่อ
ป้ อ งกั น การผิ ดพลาดของการเก็ บ ข้อ มู ล และใช้ วิธีก ารสุ่ม ตั วอย่ างแบบแบ่ งชั้ น โดยแบ่ งประชากร
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ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา และครูที่ทําหน้าที่สอน แล้วทํา
การสุ่มตัวอย่างจากทุกกลุ่มตามสัดส่วนของจํานวนประชากรทั้งหมด
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สอศ. ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบต้นแบบ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2)
การวิจัยในชั้นเรียน 3) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4) การนิเทศการสอน 5) การวัดผลประเมินผล 6) การ
พั ฒ นาแหล่ งเรี ยนรู้ ห้ อ งสมุ ด และสื่ อ การสอน 7) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 8) การพั ฒ นา
บุคลากรและการฝึกอบรม 9) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เก็ บ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาคตะวันออก แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1
สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 3 ข้อ คือ ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ฯ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นขององค์ประกอบที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาคตะวันออก แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 9 องค์ประกอบ 50
ข้ อ จํ า แนกเป็ น 1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 6 ข้ อ , 2) การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น 4 ข้ อ , 3) กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร 8 ข้อ, 4)การนิเทศการสอน 4 ข้อ, 5) การวัดผลประเมินผล 5 ข้อ, 6) การพัฒ นาแหล่ง
เรีย นรู้ ห้ องสมุ ด และสื่อ การสอน 5 ข้อ, 7) การประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา 5 ข้อ, 8) การพั ฒ นา
บุคลากรและการฝึกอบรม 6 ข้อ, 9) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 7 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ างข้ อ คํ าถามกั บ นิ ย ามศั พ ท์ (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และนํ าแบบสอบถามไปหาค่ าความ
เที่ ยงตรงเชิงเนื้ อหากั บผู้ อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หั วหน้ าแผนกวิชา และครูที่ทํ าหน้ าที่ สอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบั บ มี ค่ า
เท่ากับ 0.892
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์องค์ป ระกอบการบริห ารงานวิชาการของผู้บ ริห ารสถานศึกษา สังกั ดสํานั กงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ภาคตะวั น ออก โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA)
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการทดสอบค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่ง
จะได้ค่าความเหมาะสมของข้อมูลเท่ากับ 0.905 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงสรุปได้ว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มี
อยู่ เหมาะสมที่ จ ะใช้ เทคนิ ค การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) และจากการทดสอบ
นัยสําคัญด้วย Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
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ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในขนาดที่เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยตัวแปร
ตั้งแต่ X1-X50 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.694-4.269 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง .298-.939
2. ผลจากการหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) ของ
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงไอเกนค่าร้อยละของความแปรปรวนของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก
Component

Extraction Sums of Squared
Loadings
Eigen
% of
Cumulative
Values Variance
%

Rotation Sums of Squared
Loadings
Eigen
% of
Cumulative
Values Variance
%

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
วิ ธี ตั ว ประกอบหลั ก เพื่ อ ค้ น หาจํ า นวนองค์ ป ระกอบของการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
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 ตามลํ า ดั บ เมื่ อ หมุ น แกนแล้ ว พบว่ า มี ค่ า ความ
แปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ เท่ากับร้อยละ 76.584 ทั้งหมดนี้สามารถเป็น
องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกได้ ผู้วิจัยจึงทําการหมุนแกนองค์ประกอบโดยวิธีหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ ดังตารางที่ 2-8
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ตารางที่ 2 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 1
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X42 สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
.847
X38 สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ
.840
X40 สถานศึกษาพัฒนาความรู้ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
.795
X39 สถานศึกษา จัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู
.753
งานในและนอกสถานศึกษา ให้แก่บุคลากร
X41 สถานศึกษาพัฒนา ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
.712
X43 สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ส่ งเสริม ความเจริญ ก้ าวหน้ าทางวิช าชี พ อย่ าง
.676
ต่อเนื่อง
X9 ส่งเสริม สนับสนุน การหาทางเลือกในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
.665
จัดการเรียนการสอนของครู อย่างเป็นระบบ
X7 ส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาวิธีการ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียน
.626
การสอนของครู อย่างเป็นระบบ
X8 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
.603
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
X10 ส่งเสริม สนับสนุน การนําผลการวิจัยไปใช้ แก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
.561
การสอนภายในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
15.053
จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 10 ตั ว แปร มี น้ํ าหนั ก
องค์ประกอบระหว่าง .561-.847 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.053 โดยตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า“การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ”
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ตารางที่ 3 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 2
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X18 สถานศึกษาจัดกิจกรรมฝึกทักษะการทํางานอย่างมีระบบให้แก่ผู้เรียน
.786
X17 สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมการเลื อ กใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
.738
สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้เรียน
X20 ผู้บริหาร ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันติดตามการแก้ไขปัญหา การ
.723
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
X19 ผู้บริหาร ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันช่วยเหลือดูแลให้คําปรึกษาแก่
.718
ครู เรื่องการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
X21 สถานศึกษา พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการจัดการ
.677
เรียนการสอน ของครูอย่างมีระบบ
X16 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
.613
ให้แก่ผู้เรียน
X12 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ ด้านวิชาการ ตามความถนัด
.612
และความสนใจของผู้เรียน
X13 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ส่งเสริมความสามารถพิเศษและตามความถนัดของ
.593
ผู้เรียน
X11 ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมวางแผน และจัดสรร
.574
งบประมาณ เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
X14 สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
.545
X15 สถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน
.513
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
13.789
จากตารางที่ 3 พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ 2 ของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
ซึ่งเป็ นผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 12 ตัวแปร มีน้ําหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .513-.786 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.789 โดยตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการนิเทศการสอน ดังนั้นจึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบที่ 2 ว่า“การส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร”
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ตารางที่ 4 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 3
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X49 สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือ
.828
หน่วยงาน
ของรัฐอย่างเป็นระบบ
X44 สถานศึ ก ษามี ข้ อ ตกลงและบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU)ร่ วมกั น กั บ สถาน
.808
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
X47 สถานศึกษา กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
.774
ร่วมกันจัดทําแผนการรับผู้เรียน คัดเลือกผู้เรียน สัญญาฝึกอาชีพ แผนการ
ฝึกอาชีพ อย่างเป็นระบบ
X50 สถานศึกษา ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็น
.734
ระบบ
.732
X45 สถานศึกษา กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกัน จัดการศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ
X48 สถานศึ ก ษา กั บ สถานประกอบการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐ
.730
ร่วมกันจัดทํ าเกณฑ์ แนวปฏิบัติวิธีการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ
X46 สถานศึ ก ษา กั บ สถานประกอบการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐ
.663
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม วางแผน การจัดโครงสร้างหลักสูตร แผนการ
เรียนอย่างเป็นระบบ
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
12.543
จากตารางที่ 4 พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ 3 ของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 7 ตั ว แปร มี น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .663-.828 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ12.543 โดยตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่
3 ว่า“การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”
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ตารางที่ 5 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 4
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกําหนด
.823
แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
X4 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น
.809
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
X5 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น
.781
ประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช้
X1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณากรอบ
.757
โครงสร้างหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสาระสําคัญของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา
X6 สถานศึกษามีการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
.685
อย่างต่อเนื่อง
X3 ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันติดตาม
.620
การนําหลักสูตรไปใช้
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
10.707
จากตารางที่ 5 พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ 4 ของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 6 ตั ว แปร มี น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .620-.823 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ10.707 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า“การ
พัฒนาหลักสูตร”

296

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ตารางที่ 6 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 5
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X35 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
.851
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
X34 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
.827
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
X36 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
.822
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
X33 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ภายในสถานศึกษา ร่วมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษา
.790
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
X37 สถานศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
.655
ระบบ
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
8.824
จากตารางที่ 6 พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ 5 ของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตั วแปร 5 ตัวแปร มีน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบระหว่าง .655-.851 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 8.824 โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่
5 ว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา”
ตารางที่ 7 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 6
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X26 สถานศึกษาสนับสนุนครูนําผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
.743
มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
X23 สถานศึ ก ษากํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แนวปฏิ บั ติ ระเบี ย บและวิ ธี ก ารวั ด ผล
.739
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
X25 สถานศึกษาให้ความรู้แก่ครูในการวัดผลตามสภาพจริง และวิธีการวัดผล
.626
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
X24 สถานศึกษาให้ความรู้แก่ครูในการจัดทําเครื่องมือการวัดผล เทคนิคการ
.611
ออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ
X27 สถานศึกษาสนับสนุนครูนําผลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
.595
วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
8.075
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จากตารางที่ 7 พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ 6 ของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 5 ตั ว แปร มี น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .595-.743 อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 8.075 โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
ขององค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 6 ว่า
“การวัดผลประเมินผล”
ตารางที่ 8 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 7
ตัว
ข้อคําถาม
น้ําหนัก
แปร
องค์ประกอบ
X28 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และสั ง คม ร่ ว มกํ า หนด
.842
วิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารจั ด การ แหล่ ง เรี ย นรู้
ห้องสมุด และสื่อการสอน
X31 สถานศึกษา มี การติ ดตาม การใช้แหล่งเรียนรู้ ห้ องสมุด และสื่อการสอน
.839
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
X29 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ร่ ว มกั น สํ า รวจปั ญ หาและความ
.700
ต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน
.584
X30 ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และสั ง คมร่ ว มจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒ นา จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒ นาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด และสื่อการสอน ภายในและภายนอกสถานศึกษา
X32 สถานศึกษา มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการ
.543
เรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
7.592
จากตารางที่ 8 พบว่ าองค์ ป ระกอบที่ 7 ของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกซึ่งเป็น
ผลมาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร มีน้ําหนักองค์ประกอบ
ระหว่ า ง.543-.842 อธิ บ ายความแปรปรวน ได้ ร้ อ ยละ 7.592 โดยตั ว แปรทั้ ง 5 ตั ว แปร ของ
องค์ประกอบนี้เป็ นตัวแปรของการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ ห้ องสมุดและสื่อการสอน” ดังนั้นจึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบที่ 7 ว่า“การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน”
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสอศ.ภาคตะวันออก เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วมีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ
76.584 แสดงว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่า
ความแปรปรวนระหว่ า งตั ว แปรที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายองค์ ป ระกอบได้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี จากการวิ เคราะห์
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องค์ ป ระกอบ พบว่า ตั วแปรที่ ศึ ก ษาทั้ งหมด 50 ตั วแปร สามารถจัด กลุ่ ม เป็ น องค์ ป ระกอบได้ 7
องค์ประกอบ ผู้วิจัยขออภิปรายผลโดยเรียงตามลําดับความสําคัญขององค์ประกอบดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 “การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้านงานวิจัย และวิชาชี พ ” เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี
ความสําคัญเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .561-.847 ค่าไอเกน
7.527 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ15.053 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้
คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้ แก่บุคลากร สนับสนุ น ส่งเสริมความเจริญ ก้าวหน้าทางวิชาชีพ การสร้างนวัตกรรม
การหาวิ ธีการทางเลื อ กในการปรั บ ปรุงพั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอน และสนั บ สนุ น การนํ า
ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการแก้ ไขปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนภายในชั้ น เรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดสํานักการศึกษา (2554:127) ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญกับครูใน
การทําวิจัยในชั้นเรียนให้คําแนะนําปรึกษา สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณเอกสารทางวิชาการ
สร้างขวัญและกําลังใจ กํากับติดตามการปฏิบัติงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนความคิด
ระหว่างครูในสถานศึกษา สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสอดคล้องกับสิริมน นฤมลสิริ
(2555:282-288) ได้ ก ล่ าวว่า กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารงานวิ ช าการของวิท ยาลั ย เทคนิ ค สั งกั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย การพัฒนาการบริหารงานหลักสูตรการเรียนการสอน
การพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนางานนิเทศการศึกษา และ
เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 2 “การส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร”
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 2 ซึ่งมีน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง
.513-.786 ค่าไอเกน 6.894 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.789 ตัวแปรสําคัญที่
บรรยายองค์ประกอบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
วิชาการ ฝึกทักษะการทํางาน กระบวนการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัยที่ดี และ
การเลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน การติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลให้
คําปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่ า งมี ร ะบบ ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ กมล ภู่ ป ระเสริ ฐ (2547:8-19)ที่ กํ า หนดขอบข่ า ยการ
บริหารงานวิชาการ คือ การบริหารพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนให้มี
ความเหมาะสม การบริหารการนิเทศการช่วยเหลือดูแลแก้ไขส่งเสริมการจัดการเรียนของครู ส่งเสริม
ความรู้ความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของสํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึ ก ษาและวิชาชี พ (2556:3-4)ที่ กําหนดแนวการจัดกิ จกรรมเสริม หลั ก สูต รของสถานศึก ษา
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา กิจกรรมที่
จัดต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ฝึกทักษะในการทํางานอย่างเป็นระบบ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีวินัย
ในการทํางาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและสังคม
องค์ประกอบที่ 3 “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็น
อันดั บ 3 ซึ่งมี น้ําหนั กองค์ ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .663-.828 ค่ าไอเกน 6.272 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ12.543 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้ คือ ผู้บริหาร
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สถานศึก ษาจัดทํ าข้อตกลงและบั นทึกความร่วมมือ(MOU) สร้างภาคี เครือข่าย ร่วมจัดการศึก ษา
จัดทําหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติวิธีการวัดผลประเมินของสถานศึกษา ประชุม วางแผน การจัดโครงสร้าง
หลักสูตร แผนการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐ มีการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยสอดคล้องกับนโยบายของศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคี (2557:10) ที่ระบุปัจจัยแห่งความสําเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนทรัพยากร การบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภ าคี ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ระบบการบริ ห ารจั ด การแบบเครื อ ข่ า ย
การประสานงานให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ การคั ด เลื อ กผู้ เรี ย นในระบบทวิ ภ าคี
การวางแผนการนิเทศติดตามการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียนของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
องค์ประกอบที่ 4 “การพัฒนาหลักสูตร” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 ซึ่งมี
น้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .620-.823 ค่าไอเกน 5.354 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 10.707 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากรอบโครงสร้างหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร กําหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
การติดตามการใช้หลักสูตร และการนําผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒ นาหลักสูตรอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งในสถานศึ ก ษา ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของวิ ชั ย วงษ์ ใหญ่ (2549:ก)ที่ ก ล่ าวว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญต้องมีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมครู
เพื่อให้ครูสามารถนําหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนมากที่สุด ต้องคอยช่วย
แนะนําครูให้นําหลักสูตรสู่การปฏิบัติห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ การเขียนแผนการสอน การใช้กลวิธีการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวของ
หลั ก สู ต ร การนํ า ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรี ย นไปปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2553:272)ที่กล่าวถึงว่าองค์ประกอบที่สําคัญของผู้บริหาร
มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักสูตร มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่นํามาใช้ใน
สถานศึกษา สามารถให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้ การนิเทศและติดตามผลการใช้
หลักสูตร ให้กําลังใจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 “การประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็น
อันดั บ 5 ซึ่งมี น้ําหนั กองค์ ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .655-.851 ค่ าไอเกน 4.412 และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ8.824 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้ คือ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาที่ เกี่ ยวข้ องร่วมกั น กํ าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ผลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของนริ ศ แก้ ว สี น วล (2556: 65-69)ได้ ส รุ ป ภารกิ จ และ
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อาชีวศึกษาของรัฐประกอบด้วยการพัฒนาครู พัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน และการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 6 “การวัดผลประเมินผล” เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 ซึ่ง
มีน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .595-.743 ค่าไอเกน 4.038 และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.075 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
มีส่วนในการสนับสนุนครูนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
ระเบียบวิธีการวัดผลประเมิน ส่งเสริมความให้แก่ครูในการจัดทําเครื่องมือการวัดผล วิธีการวัดผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เทคนิคการออกข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ และการนําผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัย
สอดคล้ องกั บ แนวคิ ดของจิต ติม า วรรณศรี (2557:77-87) ที่ กล่าวว่าผู้บ ริห ารมี ห น้ าที่ ในด้านการ
กําหนดนโยบายการวัดผลประเมินผล การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการสอบ
ส่ ง เสริ ม ครู ให้ มี ค วามรู้ ท างการวั ด ผลประเมิ น ผล เทคนิ ค การออกข้ อ สอบ การประเมิ น ข้ อ สอบ
การรายงานผลการสอบ หากมีข้อบกพร่องให้หาทางแก้ไขหรือเสนอแนวทางในการแก้ไข
องค์ประกอบที่ 7 “การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และสื่อการสอน” เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสําคัญ อั นดั บ 7 ซึ่งมี น้ําหนักองค์ ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .543-.842 ค่าไอเกน
3.796 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.592 ตัวแปรสําคัญที่บรรยายองค์ประกอบนี้
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย
โครงสร้างระบบบริหารจัดการ จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา จัดสรรงบประมาณ สํารวจปัญหา
และความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อการสอน และประเมินผลการใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวนโยบายของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (2549:6-8) ที่ได้กําหนดมาตรฐานผู้เรียนในมาตรฐานที่13 คือสถานศึกษาต้องมีหลักสูตร
เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่นจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5)และสถานศึกษาต้อง
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1) ผลการศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 7 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาชีพ 2) การส่งเสริมครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 4) การ
พัฒนาหลักสูตร 5) การประกันคุณภาพการศึกษา 6) การวัดผลประเมินผล 7) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด และสื่อการสอน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนําองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการทั้ง
7 องค์ ป ระกอบ ใช้ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริห ารงานวิช าการของสถานศึ ก ษาและเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของฝ่ายบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได้
2) จากวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในสั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พบว่าองค์ประกอบที่มีความสําคัญกับการ
บริ ห ารงานวิ ช าการมากที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านงานวิจั ยและวิช าชี พ และสถานศึ กษา
สามารถนําองค์ประกอบที่พบไปจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆได้ตามความเหมาะสมของ
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สถานศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจริงจังอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจยั ในครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จึงควรจะวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
และควรทําการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ทําหน้าที่
สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกภาค เพื่อเป็นการยืนยันว่าองค์ประกอบที่
ได้ ม าเป็ น องค์ป ระกอบที่ แ ท้ จริงของการบริห ารงานวิชาการของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาและเพื่ อให้
ผลการวิจัยมีความสมเหตุสมผลตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒ นารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น .99 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1
การส ารวจสภาพ ปั ญ หาและความต้อ งการการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มของสถาบั น การพลศึ กษา
ผู้บริหารและอาจารย์ จานวน 248 คน ขั้นตอนที่ 2 การประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหาร
จานวน 9 คน และขั้นตอนที่ 3 การใช้เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและ
ค่าความสอดคล้องภายใน
ผลของการวิจัย พบว่า 1) สถาบันการพลศึกษามีสภาพการดาเนินการการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ในปัจจุบัน เป็นส่วนมาก 2) สถาบันการพลศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีปัญหาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในระดับ ปานกลาง และมีความต้องการการบริห ารแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก 3)
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน มีความคิดเห็นว่ า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึ ก ษา ด้ า นการสอน ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสั ง คม และด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสมและสอดคล้องในระดับมากที่สุด 4) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาด้านการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด และมีความเห็นที่สอดคล้องกันสูง และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน มีความ
คิดเห็นว่า รูปแบบการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา มีความเหมาะสม
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คาสาคัญ: 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
บทนา
การพัฒนาระบบราชการสู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) นั้ น คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการได้กาหนดแนว
ทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ปรับรูปแบบการทางานให้มีลักษณะเชิง
บูรณาการ โดยการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมเป็น
หลั ก การหนึ่ ง ของการสร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ตามระเบี ย บส านั ก
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 ดังที่ ไพฑูรย์
สิ น ลารั ต น์ (2548: 129-130) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ความโดดเด่ น ของการบริ ห า รจั ด การ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ที่สาคัญประการหนึ่งคือ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางว่า เป็นวิธีบริหารที่มีประสิทธิภาพและนาไปสู่ความสาเร็จ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการกาหนดตัวบ่งชี้ในการบริหารจัดการที่ดีสาหรับสถาบันอุดมศึกษา อีกด้วย
สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่ประกอบด้วย 17 วิทยาเขต และ
โรงเรีย นกีฬา 12 วิทยาเขต สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภ ารกิจหลักที่สาคัญ 4 ด้าน
ได้ แ ก่ การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการสั ง คม และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2548: 2-3) จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้อง
เป็ น ไปเพื่ อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษย์ที่ ส มบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา มีความรู้ คุณ ธรรม
จริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้ อื่ นได้อ ย่างมีความสุ ข (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 3) นอกจากนี้ ต้องดาเนินการตามหลักการของการปฏิรูป
การศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder) ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ การจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา
เพื่อกาหนดรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกาหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ (ชู
ชาติ แปลงล้วน. 2551: 111) สาหรับ การจัดรูปแบบการบริหารงานของสถาบันการพลศึกษาซึ่งต้อง
บริหารงานแบบเครือข่าย มีความหลากหลายในระบบวิทยาเขตและมีความเป็นศาสตร์หลายสาขา จึง
เป็นการยากที่ผู้บริหารจะรอบรู้ เข้าใจ มีทักษะและมีความสามารถที่จะบริหารงานได้อย่างครอบคลุม
ทั้งหมด ประกอบกับในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาได้
ดาเนินไปค่อนข้างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้องมีข้ อมูลสารสนเทศที่จะช่วยผู้บริหารให้ตัดสินใจได้อย่างชาญ
ฉลาด ทันเหตุการณ์ สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(อุทัย บุญประเสริฐ. 2546: 130 ) ดังนั้น สถาบันการพลศึกษา จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารราชการ พ.ศ. 2556 –2560 ที่ให้มี เอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการบริหารจัดการที่ดี หรือ
ระบบธรรมาภิบ าล (Good governance) ที่ ต้องอาศัยการมีส่ ว นร่วมจากผู้ บ ริห ารคณาจารย์และ
บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของสถาบัน มีการกระจายอานาจ (Decentralization) อย่างเป็นระบบเพื่อ
การขับเคลื่อน เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ ของสถาบันให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
อีกทั้ง ต้องกาหนดกรอบและแนวทางการดาเนินการของสถาบันนาไปสู่การบริหารจัดการที่ดี โดยการ
บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปริวัฒน์ วรรณกลาง. 2556:
1) โดยประสิทธิผลขององค์การจะขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งวิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด สติปัญญาคือ การให้บุคคลมี
ส่วนร่วมในองค์การนั้น และการที่บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ จะเป็นผลให้บุคคลนั้น มีความผูกพันต่อกิจกรรมและองค์การในที่สุด (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
2537: 182-183) ในขณะที่ ผลงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 111) พบว่า บุคลากรสถาบันการ
พลศึ ก ษามี ปั ญ หาและความต้ อ งการในการพั ฒ นาสถาบั น การพลศึ ก ษาอยู่ในระดั บ มาก และได้
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เสนอแนะ การที่จะช่วยให้บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพควรเน้นรูปแบบ
การบริห ารแบบมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ และณั ฐพัชร์ พูลสวัสดิ (2556: 1020 ) พบว่า
สมรรถนะผู้บริหารทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษา ด้านการทางานเป็นทีม ได้แก่
ผู้บริหารมีการตัดสินใจและมีการวางแผนงานร่วมกันกับทีมงาน มีการประสาน ส่งเสริมสัมพันธภาพ
อันดีในทีมงานและสนับสนุนการตัดสินใจของทีมงาน
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัย ได้เห็นความสาคัญของ การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการ
บริหารที่บุคคล หรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร จึงได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ตามภารกิจหลักขงสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยการสารวจให้เข้าใจสภาพ ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แล้วนาผลจากการสารวจมาประมวลผลนาเสนอ
รูปแบบและพัฒ นารูปแบบการบริห ารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ผลการวิ จัยจะเป็น
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของสถาบันการพลศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเร่งรัด
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา ให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา
2. เพื่อเสนอและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
วิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 สารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ต (Likert) จานวน 67 ข้อ
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และ
ปรับปรุงการใช้สานวนและภาษาตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจานวน
30 คน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแอลฟา (α
- Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญหา .99
และค่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความต้องการ .99
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4. ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา 17
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยการเทียบจาก
ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, Robert V. and Morgan, Daryle
W.; 1970: 607 – 610) ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยกาหนดให้
วิทยาเขตเป็นหลัก แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จานวน 248 คน
แบบสอบถามได้รับคืนมามีความสมบูรณ์จานวน 248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ขัน้ ตอนที่ 2 ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
1. ร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เป็นแผนผังประกอบด้วย 3
แผนผัง ดังนี้
1.1 แผนผังโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
1.2 แผนผังหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
1.3 แผนผังรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี
ส่ วนร่ว ม ประจ าปี พ.ศ. 2557; และ พ.ศ. 2558 (ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ:
สานักงาน ก.พ.ร. 2557: 5 - 6; และ พ.ศ. 2558: 5 - 12)
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม จานวน 9 คน
3. จัดประชุมสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน วันที่ 25 มีนาคม 2559
4. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถาม โดยการใช้ สถิ ติ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ดังนี้
1. เสนอรูปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้ปรับปรุงมาจากการประชุมกลุ่มสนทนา ในขั้นตอนที่ 2
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบเชิงยืนยันความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย
4. วิเคราะห์คาตอบของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ ว นรอบที่ 2 ใช้ ค่ ามั ธ ยฐานและค่ าความสอดคล้ อ งภายใน ด้ ว ยการใช้ โปรแกรมส าเร็จ รูป แล้ ว
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
5. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยภาพรวม
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ผลการวิจัย
1. ผลการสารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา มีดังนี้
1.1 ผู้บริหารและอาจารย์ มีความเห็ นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ในปั จ จุบั น มี สภาพการดาเนินการการบริห ารแบบมีส่ วนร่วม ร้อยละ 68.24 และไม่มีการ
ดาเนินการ ร้อยละ 31.76
1.2 ผู้บริหารและอาจารย์ มีความเห็นว่า ปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการ
พลศึกษา โดยรวม มีอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทุกด้าน อธิบ ายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลความ ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน
1.3 ผู้บริหารและอาจารย์ ส่วนมากมีความเห็นว่า ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบัน การพลศึกษาโดยรวม มีอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
ต้ อ งการด้ า นการสอน ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสั ง คมและด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
2. ผลการร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา มีดังนี้
2.1 ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและราย
ข้ อ พบว่ า ด้ า นการสอน ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสั ง คม และด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกข้อ
2.2 ผู้ เชี่ย วชาญจ านวน 9 คน มีค วามเห็ น ว่า รูป แบบการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มของ
สถาบันการพลศึกษา โดยรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
และรายข้อ พบว่า ด้านหลั กการของรูปแบบ ด้านจุดมุ่งหมายของรูป แบบ ด้านหลั กการของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านเนื้อหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผล
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านเงื่อนไขความสาเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านและทุกข้อ
3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา มีดังนี้
3.1 ผู้ เชี่ย วชาญจานวน 17 คน มีความเห็ นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา โดยรวม รอบที่ 1 มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า ทุกด้านและ
ทุกข้อ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ว นค่าความสอดคล้องภายใน รายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เป็นส่วนมาก
3.2 ผู้ เชี่ย วชาญจานวน 17 คน มีความเห็ นว่า 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 ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน มีความเห็ นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา ประกอบด้วย 3 แผนผัง มีความเหมาะสม จึงสรุปได้ดังภาพประกอบ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุป
จากการดาเนินการวิจัย ทาให้ทราบสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพื่อเป็นเหตุผลในการนามาสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบั น การพลศึกษา แล้ ว เสนอให้ ผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประชุม กลุ่ มสนทนาประเมิน ความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบเพื่อพัฒนารูปแบบ ต่อจากนั้ น นาเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน
17 คน พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ด้วยการใช้ เทคนิคเดลฟาย แล้วเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของ รูปแบบการบริห ารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา โดยภาพรวม สรุปเป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบั นการพล
ศึกษา มี 3 แผนผัง ดังนี้
1. แผนผังโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
อธิการบดี

วิทยาเขต 17 แห่ง
คณะวิชา 3คณะ
สานักงานอธิการบดี

สานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
1. กาหนดพันธกิจ
2.กาหนดวิสัยทัศน์
3. กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
4- กาหนดเป้าประสงค์า
5. สร้างตัวชี้วัด
6. กาหนดค่าเป้าหมาย
7. กาหนดกลยุทธ์

คาอธิบายภาพ
โครงสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา นาเสนอเป็น
สานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการ
เฉพาะ มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์และ
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เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาเขต 17 แห่ ง คณะวิชา 3 คณะ และสานักงานอธิการบดี มี
หน้าที่ดาเนินการ ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยต้องดาเนินการ กาหนด
พันธกิจ กาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าประสงค์ สร้างตัวชี้วัด กาหนดค่า
เป้าหมายและกาหนดกลยุทธ์
2. แผนผังหลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา
สานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์
การบริหารแบบมีส่วนร่วม

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

คาอธิบายภาพ
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ก าหนดนโยบาย วางแผนการ
ดาเนินการ ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจหลัก 4 ประการของ
สถาบั น การพลศึ ก ษา ได้ แ ก่ การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการสั ง คมและการท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวัฒ นธรรม โดยยึ ด หลั กการการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว ม 4 ประการ ได้ แก่ ร่ว มตั ดสิ น ใจ ร่ว ม
ดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (โคเฮน; และอัพฮอฟ : Cohen; and Uphoff.
1980: 219 - 223)
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3. แผนผังรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันการพลศึกษา
1. การสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการสังคม
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มิติที่ 1 ความสามารถของสถาบัน
การพลศึกษา

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม

คาอธิบายภาพ
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของสถาบันการพลศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การสอน ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสั ง คมและด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ดาเนินการโดยสานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 มิติ ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการพิจ ารณารางวัล ความเป็น เลิ ศด้านการบริห ารราชการแบบมีส่ว นร่วม ประจาปี พ.ศ.
2557; และ พ.ศ. 2558 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: สานักงาน ก.พ.ร. 2557: 5 6; และ พ.ศ. 2558: 5 - 12 ) ดังนี้
มิติที่ 1 ความสามารถของสานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1.การกาหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
2.กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม
4. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ด้วยการจัดทา ปรับปรุงและการนาไปใช้
ประโยชน์
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของสานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
1. การสนับสนุนการทางานของหน่วยงาน
2. การบูรณาการ หรือการประสานความร่วมมือ
3. การส่งเสริมการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วน
(ระดับความร่วมมือ) ในการจัดทาโครงการและบริการสาธารณะ
4. การเผยแพร่ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ระดับความพึงพอใจ หรือความเชื่อมั่น
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อภิปรายผล
1. ผลการสารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการ
พลศึกษา มีดังนี้
1.1 ผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นว่า สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ในปัจจุบัน โดยรวม มีการดาเนินการเป็นส่วนมากและไม่มีการดาเนินการส่วนน้อย และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แต่ละด้านมีการดาเนินการเป็นส่วนมาก และไม่มีการดาเนินการเป็นส่วน
น้อย ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก สถาบันการพลศึกษา มีการดาเนินการตามแผนการพัฒนาสถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 ที่ได้กาหนดภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 4 - 6) และตามนโยบายและแนวทางการ
บริ ห ารราชการของสถาบั น การพลศึ ก ษา พ.ศ. 2556-2560 ที่ ก าหนดกรอบและแนวทางการ
ดาเนินการซึ่งจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทีมงานบริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับ
ของสถาบั น ในการขับ เคลื่ อน เชื่อมโยง บูรณาการภารกิจของสถาบั นให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ เพื่ อ
พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ปริวัฒน์ วรรณกลาง. 2556: คานา)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 112) ที่พบว่า สภาพการพัฒนาสถาบันการพล
ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารวิจัย ด้านการบริหารการเงิน และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2 ผู้บริหารและอาจารย์มีความเห็นว่า สถาบันการพลศึกษามีปัญหาในการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยรวม อยู่ ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาด้านการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม อยู่ในระดับปาน
กลาง ทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารและอาจารย์ต้องการยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารราชการ และสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้ส่วนราชการมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเชิดชูผลงานที่เป็นต้นแบบที่ดีและ
ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” (สานักงาน ก.พ.ร. 2557: คานา)
ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถาบันการพลศึกษา ที่พบว่า มี
จุดอ่อนและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ดังเช่น การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากจน
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอการบริการ
ชุมชนทาให้ มีภ าระด้านสาธารณู ปโภคและค่าดูแลรักษาอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น การจัดบริการ
ชุมชนมากเกินไป ทาให้ไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการสอนและการทาวิจัย อาจารย์ขาดความรู้
ความช านาญในการผลิ ต งานวิจั ย และบทความทางวิช าการ (สมพงษ์ ชาตะวิ ถี . 2556: 8 - 24)
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเอก เกิ ด เต็ ม ภู มิ (2550: 35) ที่ พ บว่ า ในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ศู น ย์
วิท ยาศาสตร์ การกีฬ า สถาบั น การพลศึกษา มีจุดอ่อน ได้แก่ ขาดโครงสร้างการบริห ารงาน ขาด
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์แต่ละสาขา ขาดกระบวนการจัดทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และถึงจุดคุ้มทุน ขาดการจัดทาแผนกลยุทธ์และระบบการประกันคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 89) พบว่า สถาบันการพลศึกษามีปัญหาการบริหารด้านต่างๆ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถาบันการพลศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับมาก
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6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิจัย ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการกระจายอานาจและการมอบ
อานาจ ส่วนที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการบริหารการเงิน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
และการสื่อสารและด้านการกาหนดนโยบายและการถ่ายทอดนโยบาย
1.3 ผู้บ ริห ารและอาจารย์มีความต้องการการบริห ารแบบมีส่ วนร่ว มของสถาบันการพล
ศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
โดยรวม พบว่า มีความต้องการการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่า มีความต้องการด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิช าการสั งคมและด้านการท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม อยู่ในระดับ มาก ทุ กด้ าน ที่ เป็ น เช่น นี้ อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะให้การบริหารจัดการ
สถาบันการพลศึกษา ดาเนินการตามนโยบายของสถาบันการพลศึกษา ที่กาหนดไว้ในด้านการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สถาบันการพล
ศึก ษา. 2556 ข: 6 - 22 ) และมีค วามเชื่ อ เกี่ ยวกับ เทคนิ ค การท างานร่ว มกั น เป็ น ที ม งาน (Team
Work) ว่า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการทางานให้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างพลังการทางานร่วมกันที่มี
ความหลากหลาย โดยที ม งานจะพาสมาชิ ก ให้ ร่ว มมื อ กั น สู่ ค วามส าเร็ จ ตามความรั บ ผิ ด ชอบได้
(ประสาร พรหมณา. 2553: 7) ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของธี ระ รุญ เจริญ (2547: 122 - 144) ที่
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความต้องการพัฒ นาตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตามแนวทางการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา บทบาทคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานยุ ค ใหม่ แ ละการวางแผนการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 90)
พบว่า บุคลากรสถาบันการพลศึกษา มีความต้องการให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในภาพรวม และ
รายด้ านอยู่ ในระดั บ มาก ได้ แ ก่ ด้ า นการส่ งเสริ ม การพั ฒ นางานวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ านการ
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้และด้านการพัฒนาภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร
2. ผลการพิ จ ารณารู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของสถาบั น การพลศึ ก ษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประชุมสนทนากลุ่ม มีดังนี้
2.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
โดยรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในแผนผัง 1
เสนอเป็นสานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็น
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะให้สถาบันการพลศึกษา บริหารราชการแบบมี
ส่ ว นร่ ว มในรู ป แบบคณะกรรมการในส านัก ยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารแบบมี ส่ ว นร่วม สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของวัชรินทร์ ขี่ทอง (2555: 101) ที่เสนอรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของสถาบั นการ
พลศึกษาเป็นสานักยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการพลศึกษา (ส่วนกลาง) สาหรับรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ในแผนผัง 2 แบ่งออกเป็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ ยวชาญมีความ
เชื่อว่า การปรึกษาหารือและการช่วยตัดสินใจ ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม

314

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ทางานและร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ จะทาให้การดาเนินงานมีความสาเร็จได้ด้วยดี (ประสาร
พรหมณา. 2553: 1 - 3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2555: บทคัดย่อ) ที่พบว่า
รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม มี 8 ประการ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชม ส่วนรูปแบบการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ในแผนผั ง 3 มี ค วามเหมาะสม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ที่ เป็ น เช่ น นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า เป็นไปตามตามภารกิจหลักที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสอน
การวิจัย การบริการวิชาการสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2
- 3) และตรงตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555 ที่ได้กาหนดสาระสาคัญให้
สถาบันการพลศึกษามีอานาจจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ โดยกาหนดนโยบาย
ด้านการสอน ด้ านการวิจั ย ด้านการบริการวิช าการสั งคมและด้านการท านุ บารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม
(สถาบั น การพลศึกษา. 2556: 6 - 22 ) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุรพล วงษ์ส ถิต (2557: 1) ที่
พบว่ า รู ป แบบการบริ ห ารสถาบั น การพลศึ ก ษา ของประเทศไทยในทศวรรษหน้ า ด้ า นภารกิ จ
ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการชุมชนและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสม
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัตน์ จินตสกุล (2558: บทคัดย่อ) ที่
พบว่ า อนาคตภาพการบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ในสถาบั น การพลศึ ก ษา จะ
ประกอบด้ ว ย 4 ด้านการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ด้านการวิจัย ด้ านการบริก ารวิช าการสั งคม และด้านการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
ตามหลักการเสนอรูปแบบ โดยรวม มีความสอดคล้องของอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและรายข้อ พบว่า ด้านหลักการของรูปแบบ ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบด้านหลักการของ
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า นเนื้ อ หาสาระของรู ป แบบการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า นการ
ประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมและด้านเงื่อนไขความสาเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความ
สอดคล้ องอยู่ในระดับ มากที่สุด ทุกด้านและทุกข้อ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้ เชี่ยวชาญเห็ น
ความส าคัญ ของการสร้างรูป แบบการบริห ารแบบมีส่ วนร่วมของสถาบัน การพลศึกษา ที่ส ามารถ
น าไปใช้ป ระโยชน์ ได้ ด้ว ยเหตุผ ลว่า โครงสร้างมีค วามสั มพั น ธ์กั น แนวทางการพยากรณ์ ผ ลการ
ดาเนินงานสามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
การระบุ หรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาและการสร้างมโนทัศน์ใหม่ (Keeves. 1988:
560) ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของศรีว รรณ เกียรติสุ รนนท์ (2554: บทคัดย่อ) พบว่า การพั ฒ นา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการสนทนากลุ่ม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน ทาให้ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบัติได้และสถานศึกษาได้รับประโยชน์ และ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวั ช ริ น ทร์ ขี่ ท อง (2555: 113 - 114) พบว่ าการสร้ างรู ป แบบและการ
ประเมิน รู ป แบบการบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ลของสถาบัน การพลศึกษาประกอบด้ว ย หลั กการของ
รูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ กลไกในการดาเนินการ วิธีดาเนินการการประเมินผลและเงื่อนไข
ความสาเร็จ
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3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ
17 คน ด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย มีดังนี้
3.1 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ราย
ข้อ รอบที่ 1 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อ แต่ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องอยู่ในระดับต่า เป็นส่วนมาก ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญมี
ความประสงค์จะให้สถาบันการพลศึกษา บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการสอน ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันการ
พลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล รวมทั้ง มี
ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของ
สังคมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมากที่สุด (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: คา
นา) และมีความเห็นชอบกับรายข้อที่นามาจากรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2557; และ พ.ศ. 2558
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาปรับใช้ได้ (สานักงาน 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 การทางานเป็นทีมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
การพลศึกษา
3.2 ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็ นว่า รูปแบบการบริห ารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึ ก ษา ด้ า นการสอน ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการสั ง คม และด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รายข้อ รอบที่ 2 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และ
ความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะให้
สถาบันการพลศึกษา มีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 ที่ได้
กาหนดแนวทางการพัฒนาภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสังคมและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 4 - 6) และผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะให้สถาบันการพล
ศึกษา บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง โดย
มีความเห็นชอบกับรายข้อที่นามาจากรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล
ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2557; และพ.ศ. 2558 ของ
สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ มาปรับใช้ได้ (สานักงาน ก.พ.ร. 2557: 5 - 6; และ
พ.ศ. 2558: 5 - 12) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2554: บทคัดย่อ) พบว่า
การพั ฒ นารูป แบบการมีส่ ว นร่ ว มในการจัดการศึกษาขององค์กรเอกชน จังหวัดศรีส ะเกษ สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความเป็นไปได้ในการนาผลการวิจัยไปใช้ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
โดยภาพรวม มีความเหมาะสม ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความประสงค์จะให้
สถาบั น การพลศึ ก ษา บริ ห ารจั ด การการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของ
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได้ แ ก่ การสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการสั ง คม และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 2 - 3) และตรงตามพระราชบัญ ญัติสถาบันการพล
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ได้กาหนดสาระสาคัญให้สถาบันการพลศึกษามีอานาจจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ โดยกาหนดนโยบายด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการสังคมและด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (สถาบันการพลศึกษา. 2556 ข:6 - 22 ) อีกทั้ง
ต้องการให้ดาเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารราชการของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.
2556 - 2560 และตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ที่กาหนดไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของสังคมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมากที่สุด (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: คานา) เนื่องจากการมีส่วนร่วม
ของทีมงานบริห าร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อน เชื่อมโยง
บู ร ณาการภารกิ จ ของสถาบั น ให้ บ รรลุ เป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ (ปริวัฒน์ วรรณกลาง. 2556: คานา) นอกจากนี้
รูป แบบการบริ ห ารแบบมีส่ วนร่ ว มจะท าให้ เกิ ดความแข็งแกร่งทางการบริห ารจัด การ ให้ มี ความ
คล่องตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์
สินลารัตน์. 2546: 5) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิณสุดา สิริธรังศรี (2555: บทคัดย่อ) พบว่า
การจั ดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: กรณี ศึกษา โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่ วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย สามารถนารูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม ไปใช้ดาเนินการได้ตามหลักการมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา โดยกาหนดรูปแบบวิธีการมีส่วนร่วม 8 ประการ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชม
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล วงษ์สถิต (2557: 1) ที่พบว่า รูปแบบการบริหารสถาบันการพลศึกษา
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ด้านภารกิจ ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการชุมชนและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของสุ รั ต น์ จิ น ตสกุ ล (2558: บทคั ด ย่ อ ) ที่ พ บว่ า อนาคตภาพการบริ ห ารจั ด การด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันการพลศึกษา จะประกอบด้วย 4 ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบัน การพลศึกษา ซึ่งเสนอเป็นสานัก
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ว ยการน าหลั กการการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว ม และหลั กเกณฑ์ และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2557;
และ พ.ศ. 2558 มาปรั บ ใช้ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ตามภารกิ จ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการชุมชนและด้านการทานุ
บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม ซึ่ งจะเป็ น นวัต กรรมการบริห ารสถาบั น การพลศึก ษาที่มี ป ระสิ ท ธิผ ลและมี
ประสิทธิภาพที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างมีคุณภาพ และทาให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน
การพลศึกษาอย่างสูงสุด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

317

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี้
1. สถาบันการพลศึกษา ควรจัดสัมมนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษา เพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัติต่อไป
2. สถาบั น การพลศึ ก ษาควรปรับ ปรุงระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยด าเนิ น การ
กระจายอานาจให้วิทยาเขตได้มีอิสระในการดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของแต่ละ
วิทยาเขต
3. ในแต่ละวิทยาเขตควรนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา
ไปจัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
4. ในการปรับ เปลี่ ย นสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิท ยาลั ยกีฬา ผู้เกี่ยวข้องควรน า
รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นฐานในการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ขี่ทอง ทีม่ ีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการทาวิจัยนี้เป็นอย่างดียิ่ง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษตาก
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยตัวแปรแฝง 3 ตัว คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและทักษะชีวิตและอาชีพ โดยมีตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อําเภอแม่
สอด จํานวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบที่สร้างขึ้นอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรทักษะชีวิตและอาชีพได้ร้อยละ
87 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของข้อมูลได้ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98
และดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว (AGFI) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.96ค่ า สถิ ติ ไค-สแควร์
(Chi-squre Statistic) เท่ ากับ 43.83 ระดับขั้นเสรี 38 ระดั บนัยสําคัญ ที่ 0.24 ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้ อ ม ตั ว แปรที่ ส่ ง ผลทางตรงต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม
คําสําคัญ: 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
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เน้ น ให้ ป ระชาชนมี ทั ก ษะและมี ค วามสามารถในการทํ า งาน
สามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองและค้นหาข้อมูลที่แปลกใหม่และมีความซับซ้อนโดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารมาใช้ประโยชน์(เอกชัย พุทธสอน, 2557) จะเห็นว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปประชาชนต้องมี
การพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความคิดที่ทันสมัย และมี
ความพร้อมในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ ในศตวรรษที่ 20 (ณั ฐดนัย ประภัสโรทัย, 2556
อ้ า งอิ งในชนั ด ดา เที ย นฤกษ์ , 2558) ในศตวรรษที่ 21 Partnership for 21st Century Skills
(2014) ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้คําว่า “ทักษะชีวิต” เป็น “ทักษะชีวิตและอาชีพ” ซึ่งเป็น
ทักษะที่ต้องการให้ประชากรมีคุณ ภาพและศักยภาพในสังคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็ว และเป็นทักษะชีวิตรวมกับการทํางานในการประกอบอาชีพ (Binkley
et al., 2012; Dede, 2010; Great Schools; Partnership for 21st Century Skills, 2014 )
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ในประเทศไทยจากการที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้กําหนด
เขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ สนับสนุนพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และจัดระเบียบ
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคจะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เป็นการ
ส่งเสริมการส่งออก เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสินค้าในภูมิภาค เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ให้
ความสําคัญในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและได้หลักสูตรการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีคุณภาพ นักเรียนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจะได้รับโอกาสและประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้และทักษะในดํารงชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากความร่วมมือร่วมใจของทุก
หน่วยงาน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2558)
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะชี วิ ต ผู้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ส่ วนใหญ่
ทําการศึกษาแบบสํารวจ หรือสํารวจกึ่งเปรียบเทียบที่มิได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นสาเหตุ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนและศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนําผลการวิจัยไปใช้ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
อาชี พ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษตาก อย่ า งมี
ประสิทธิผลจะช่วยให้นักเรียนหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์สุขของตัวเอง
ครอบครัว และสังคมประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จํานวน 9 โรงเรียน มี
นักเรียน จํานวน 3,937 คน (สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559)
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นที่ กํ า ลั งศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จํานวน 6
โรงเรียน มีนักเรียน จํานวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) จากอําเภอในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก จํานวน 3 อําเภอ ได้จํานวน 1 อําเภอ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอ
แม่สอด มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 โรงเรียน
1.2.2 ทํ า การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratifield Random Sampling) โดยมี
ขั้นตอนโดย สํารวจจํานวนประชากรในการวิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอแม่สอด ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3,937 คน จําแนกตามโรงเรียน
จากนั้นคํานวณสัดส่วนระหว่างจํานวนประชากร 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 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และ การสนับสนุนทางสังคม
2.2 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ทักษะชีวิตและอาชีพ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัว
แปร ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้ ทักษะทางสังคมและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด
จากการศึ กษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องดั งกล่ าว ผู้วิจัย กํ าหนดรูป แบบเชิงสมมติฐ าน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผู้วิจัย
อ้างอิงจากทฤษฎี ของบั น ดูรา (Bandura) ซึ่งทฤษฎี ดังกล่าวแสดงให้ เห็ น ถึงพฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเรียนจากตัวแบบ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมีอิทธิพลต่อกัน และกระบวนการเรียนรู้จากตัวแบบ
หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแบบถือว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษา
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ปฏิสัมพันธ์กับบิดามารดา จากการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพในครอบครัว
ปฏิสัมพันธ์ตัวแบบครู วัดจากสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ปฏิสัมพันธ์ตัวแบบเพื่อน วัดจาก
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และด้านสังคมวัดจาก การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านคุณ ลักษณะส่วนบุคคล ผู้วิจัยทําการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ จํานวน 13 เรื่อง และคัดเลือก
ตัวแปรที่มีความถี่สูงสุดมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อัตมโนทัศน์และลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรแฝง
ภายในทั กษะชี วิตและอาชี พ ผู้ วิจั ยทํ าการสังเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ จากเอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวกับ ทั กษะชีวิต ทักษะชี วิตและอาชีพ จํานวน 15 เรื่อง และคัดเลือกตัวแปรที่ มีค วามถี่สูงสุด
จํานวน 6 ตัว มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 2) ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว 3) การริเริ่มและกํากับดูแลตัวเองได้ เป็นตัวของตัวเอง 4)ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ 5) การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด 6)การจัดการอารมณ์ แ ละความเครียด ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมส่งผลต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล ผู้วิจัยอ้างอิงจากทฤษฎีของ บันดูรา (Bandura)
ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือ
การเรีย นจากตั วแบบ เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งทั้ งผู้เรีย นและสิ่ งแวดล้ อ ม
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. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อคําถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทักษะชีวิตและอาชีพ
ส่วนที่ 3 ข้อคําถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นี้ ประกอบด้ ว ย ตอน ได้ แ ก่ แบบวั ด ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล และแบบวั ด ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 1) แบบสอบถามทักษะชีวิตและอาชีพ 2) แบบสอบถามอัตมโนทัศน์
3) แบบสอบถามลั ก ษณะมุ่ ง อนาคต 4) แบบสอบถามการอบรมเลี้ ย งดู แ บบประชาธิ ป ไตย
5) แบบสอบถามสัม พั นธภาพในครอบครัว 6) แบบสอบถามสั มพั นธภาพระหว่างครูกับ นั กเรียน
7) แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนและ 8) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
3.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับร่าง พร้อมกับหัวข้อวิจัย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิด และนิยามเชิงปฏิบัติการไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามนิยาม
ความถูกต้องเหมาะสมด้านการใช้ภาษา รูปแบบการวัดตัวแปร และสัดส่วนในการวัดแต่ละตัวแปร
เพื่อนํามาพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด (IOC
: Index of Item Objective Congruence) จากนั้นคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้น
ไป ส่วนข้อคําถามที่มีค่า IOC ต่ํากว่า 0.60 ผู้วิจัยได้ปรับตามรายละเอียดคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนนําไปคํานวณตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 :117) ได้ข้อคําถามที่คัดเลือกไว้ 150 ข้อ จาก
ทั้งหมด 161 ข้อ
ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จํานวน 60 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าอํานาจ
จําแนกและค่าความเชื่อมั่ น โดยนํ าแบบสอบถามที่นักเรียนทําแล้วมาหาค่าอํ านาจจําแนกโดยใช้
เทคนิ ค 25% คื อ กลุ่ ม สู ง 25%และกลุ่ ม ต่ํ า 25% นํ าคะแนนของแต่ล ะกลุ่ม มาเปรีย บเที ยบความ
แตกต่างเป็นรายข้อ ทดสอบค่าที (t-test) ถ้าค่า t ข้อใดมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าเป็นข้อคําถามที่
มีอํานาจจําแนกใช้ได้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ,2549,หน้า 249) ได้ข้อคําถามที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่คัดเลือกไว้
143 ข้อ ตัดออก 7 ข้อ
หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จํานวน 400
คนมาวิเคราะห์ห าค่ าความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของข้อคําถาม โดยค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและกํากับ
ดูแลตนเองได้ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด 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
จริง จริง
ข้อ
พฤติกรรม
ที่สุด

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้างไม่
จริง

ไม่
จริง

ไม่จริง
เลย

1 ฉันยินดีรับฟังคําวิจารณ์ของคนอื่น
2 ฉันตั้งใจทํางานจนงานสําเร็จ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองการศึกษาค้นคว้าอิสระจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ครูที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการโดย
ละเอี ย ดโดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล นั ก เรีย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายปี ก ารศึ ก ษา 2559 จากนั้ น
ดําเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากครูแต่ละโรงเรียนโดยผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คํานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่ออธิบาย
ลักษณะของของตัวอย่างโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ความเบ้ (skewness) และความโด่ง (kurtossis)
5.2 วิเคราะห์ทักษะชีวิตและอาชีพ และปัจจัยทีส่ ่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน
จําแนกรายด้าน โดยคํานวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
5.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
5.4 ค่าสถิติสําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทีพ่ ัฒนาแล้วและมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงผลตามลําดับ ดังนี้
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทีส่ อดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงใน
ภาพ 2

Chi-Square=43.83, df=38, P-value=0.23792, RMSEA=0.02
ภาพ 2 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากภาพ 2 เมื่อพิจารณาค่าอิท ธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวมี
อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรปัจจัย
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล(CHAR) มี อิ ท ธิ พ ลรวมสู ง สุ ด คื อ 1.07 รองลงมาคื อ ตั ว แปรด้ า น
สภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าเท่ากับ 0.69 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพ(LIFE) พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล(CHAR) มีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะ
ชี วิ ต และอาชี พ (LIFE) อย่ างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค่ าเท่ า กั บ 1.07 และปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE) อย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีค่าเท่ากับ -0.18 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE)
พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE)
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.87 สําหรับค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยด้าน
คุณ ลักษณะส่วนบุค คล(CHAR) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม(ENVI) มีค่าอิท ธิพ ลทางตรงที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพ(LIFE) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.81
ผลการตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้วยค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ (Coefficients of Determination) และค่ า ความสอดคล้ อ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) และค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) แสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง และของตัวแปรสังเกตได้
ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) และค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง
CHAR = 0.66
LIFE = 0.87
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกตได้
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 พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ ข องสมการโครงสร้ า งของรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษตาก(LIFE) มีค่าเท่ากับ 0.87 และปั จจัยด้านคุณ ลั กษณะส่วน
บุคคล(CHAR) เท่ากับ 0.66 แสดงว่าตัวแปรในรูปแบบอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะชีวิต
และอาชี พ และปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลได้ ร้ อ ยละ 87 และ 66 ตามลํ า ดั บ ส่ ว นค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.10 ถึง 0.83 โดยมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัว(FAMI) เป็นค่าสูงสุดและการสนับสนุนทางสังคม(SOCI) เป็นค่าต่ําสุด
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
วิรัชชั ย,2542 หน้ า 53) เสนอว่าค่าไค-สแควร์ควรมี ค่าเท่ ากั บ องศาอิสระ สําหรับโมเดลที่ มี ค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบที่ได้ไม่แตกต่างจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อ
พิ จารณาค่ าสถิ ติ ดั ช นี วัดระดั บ ความกลมกลื น (GFI) มี ค่ าเท่ ากั บ 0.98 และดั ช นี วัดระดั บ ความ
กลมกลืนที่ ปรับ แก้ แล้ว (AGFI) มี ค่าเท่ ากับ 0.96 ซึ่งค่าเข้าใกล้ 1.00 จึงถือได้อีกประการหนึ่ งว่า
รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข องปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการประมาณค่า ค่าอิทธิพล ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและค่าสถิติตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบ แสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ค่าอิทธิพลรวม (TE) ค่าอิทธิพลทางอ้อม (IE) และค่าอิทธิพลทางตรง (DI) ของตัวแปรแฝง
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ตัวแปรผล
ตัวแปรเหตุ
ENVI

LIFE
IE
0.87**
(0.11)

TE
DI
-0.18
0.69**
(0.07)
(0.07)
1.07**
1.07**
CHAR
(0.11)
(0.11)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายเหตุ : ในวงเล็บ หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

TE
0.81**
(0.05)

CHAR
IE

DI
0.81**
(0.05)

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวมี
อิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ (LIFE) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปร
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (CHAR) มีอิทธิพลรวมสูงสุดคือ 1.07 ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
(ENVI) มี ค่ าเท่ ากั บ 0.69 โดยปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล มี ค่ าอิ ท ธิ พ ลทางตรงที่ ส่ งผลต่ อ
ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค่ า เท่ า กั บ 1.07 และปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ มีค่า
เท่ากับ -0.18 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม มีค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่
ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.87 สําหรับค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีค่าเท่ากับ 0.81
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบที่สร้างขึ้นอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรทักษะชีวิตและอาชีพได้ร้อยละ
87 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของข้อมูลได้ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98
และดัชนี วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chisqure Statistic) เท่ากับ 43.83 ระดับขั้นเสรี 38 ระดับนัยสําคัญที่ 0.24 ตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นั กเรีย นระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลายในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษตาก ที่ พั ฒ นาแล้ วและมี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีอิทธิพล
รวมที่ ส่งผลต่อทั กษะชี วิตและอาชีพ อย่างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยตั วแปรปั จจัยด้าน
คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลมี อิ ท ธิพ ลรวมสู งสุ ด รองลงมาคื อ ตั วแปรปั จ จั ย ด้ านสภาพแวดล้ อ ม เมื่ อ
พิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สํ า หรั บ ค่ า อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ผลต่ อ ตั ว แปรปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมมีค่าอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 การตรวจสอบความตรงของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พบว่า
รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. รูปแบบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพบว่าตัวแปรทักษะชีวิตและ
อาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้ทักษะทางสังคม
และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ และ
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด ตัวแปรด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์
และลักษณะมุ่งอนาคต ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
และ การสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเชิงสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของ
นั กเรียนระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษตาก ที่ ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล พรหมชัย (2553) ,ศศิวิมล เกลียงทอง (2556) ,พัชราวดี ศรีบุญเรือง (2556) ,
วิภาวี ศิริลักษณ์, ปกรณ์ ประจัญบาน, และ เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย (2557)
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เมื่อพิจารณาน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัว ซึ่งสามารถ
อภิปรายผล ได้ดังนี้
1.1 ตัวแปรแฝงภายในทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor
loading) ทั้ง 6 ตัว คือ 1.ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 2.การริเริ่มและกํากับดูแลตนเองได้ 3.ทักษะ
ทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒ นธรรม 4.การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด 5.ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ 6.การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่า กล่าวคือ ตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 6 ตัว เป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตและอาชีพ แต่ละตัวแปรมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
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 การเพิ่มผลผลิตและ
การรู้รับผิด ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1.2 ตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ทั้ง 2 ตัว คือ 1. อัตมโนทัศน์ 2. ลักษณะมุ่งอนาคต มีนัยสําคัญทาง
สถิติทุกค่า กล่าวคือ ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 2 ตัว เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
สอดคล้องกั บ ทฤษฎี บุค ลิกภาพแบบคุณ ลักษณะ (ณิ ชามล ฟองน้ํา, 2557) ที่ กล่าวว่า แรงจูงใจ
อัตมโนทัศน์ และอุปนิสัย จะเป็นตัวทํานายทักษะพฤติกรรมและการกระทํา และสุดท้ายจะทํานายผล
การปฏิ บั ติ งาน คุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คลซึ่ งประกอบด้ วยแรงจู งใจ อุ ป นิ สั ย มโนทั ศ น์ และความรู้
เป็นสมรรถนะพื้นฐานของบุคคล เมื่อบุคคลแสดงเจตนาหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน เขาจะมีความ
มุมานะพยายามแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ สุดท้ายก็จะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานนั่นเอง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทองเหลือ แย้มศิริ (2556) ที่พบว่าปัจจัยด้านคุณ ลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์ และลักษณะมุ่งอนาคต
1.3 ตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
(factor loading)ทั้ง 5 ตัว คือ 1.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 2.สัมพันธภาพในครอบครัว 3.
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 4.สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 5.การสนับสนุนทางสังคม
มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่า กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัว เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
สอดคล้องกั บทฤษฎีการเรียนรู้ท างสังคมของบั น ดูรา (Bandura,1969,1971 อ้างอิงใน ทองเหลือ
แย้ ม ศิ ริ, 2556) ที่ ก ล่ าวว่ า การเรี ย นรู้ข องมนุ ษ ย์ ส่ วนมากเป็ น การเรีย นรู้โดยการสั งเกตหรือ การ
เลียนแบบ และมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งผู้เรียนและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน พฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเรียนรู้โดยการสังเกต หรือเลียนจากตัวแบบ สําหรับตัวแบบไม่จําเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มี
ชีวิตเท่านั้น แต่อาจเป็นตัวแบบสัญ ลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์ หรือเป็นรูปภาพการ์ตูน
หนังสือก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของทองเหลือ แย้มศิริ (2556) และดวงกมล พรหมชัย(2553) ที่
ศึกษาตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมประกอบด้วย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพใน
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ครอบครั ว สั ม พั น ธภาพระหว่างนั ก เรีย นกั บ ครู สั ม พั น ธภาพระหว่ างนั ก เรี ย นกั บ เพื่ อ น และการ
สนับสนุนทางสังคม
2. เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ในการวิจัยครั้งนี้ ผลของการวิจัยพบว่า ตัว
แปรด้านคุณ ลักษณะส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงต่อทักษะชีวิตและอาชีพ ส่วนตัวแปรปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อทักษะชีวิตและ
อาชีพของนักเรียนแสดงว่า อัตมโนทัศน์และลักษณะมุ่งอนาคตเป็นสาเหตุของทักษะชีวิตและอาชีพ
ทั้งนี้เพราะ ทฤษฎีคุณลักษณะ กล่าวว่า บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถทําความเข้าใจและระบุคุณสมบัติ
ขั้นพื้นฐานที่ทําให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ และนับรวมไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความอดทน พื้นฐานจิตใจ และรวมไปถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ(ณิชามล ฟองน้ํา, 2557)
โดยอัตมโนทั ศ น์ และอุป นิ สั ย จะเป็ น ตัวทํ านายทั ก ษะพฤติกรรมและการกระทํ า และสุดท้ ายจะ
ทํานายผลการปฏิบัติงานเมื่อบุคคลแสดงเจตนาหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน เขาจะมีความมุมานะ
พยายามแสดงพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง าน และ สุ ด ท้ า ยก็ จ ะทํ า ให้ เกิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านนั่ น เอง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550) จึงทําให้ปัจจัยด้านคุ ณ ลักษณะส่วนบุคคล 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 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจัย
ด้านสภาพแสดล้อมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลสูง จึงทําให้ค่าอิทธิพลทางตรง
ไม่มีนัยสําคัญ ส่งผลให้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อทักษะชีวิตและอาชีพโดยส่งผ่าน
ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยบันดูรา (Bandura,1997 อ้างอิงใน ทองเหลือ แย้มศิริ 2556)
อธิบายว่า กระบวนความใส่ใจ กระบวนการจดจํา กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ
ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกตเนื่องมาจากความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะนํา
ประโยชน์มาให้ โดยกระบวนการการจูงใจการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ ปัจจัยที่
สํ าคั ญ ของกระบวนการนี้ คื อ ความพร้อ มทางด้ านร่างกาย และทั ก ษะที่ จํ าเป็ น จะต้ อ งใช้ ในการ
เลียนแบบของผู้เรียน ถ้าหากผู้เรียนไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้
จึงอาจเป็นไปได้ว่าการแสดงออกหรือทักษะของแต่ละบุคคลนั้นเกิดจากการเลียนแบบแต่ไม่ได้แสดง
พฤติกรรมที่เหมือนตัวแบบเสียทั้งหมดทั้งยังต้องมีความพร้อมจึงทําให้การแสดงออกในด้านทักษะชีวิต
และอาชีพนั้นจึงไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมโดยตรงแต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพล
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ทางอ้อม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล พรหมชัย (2553) และนิสิตา อังกุล(2552) ที่พบว่า
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพ
2.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล แสดงว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สัมพันธภาพในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่า
นั ก เรียนกับ ครู สั ม พั น ธภาพระหว่ างนั ก เรียนกับ เพื่ อน และการสนั บ สนุ น ทางสั งคมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) พบว่า ตัวแปรการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและตัวแปรสัมพันธภาพในครอบครัวมีค่าสูง และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอ โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมด้าน
ครอบครัว จึงเกิดการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเลียนจากตัวแบบ โดยพฤติกรรมและการกระทํา
ของมนุษย์ทําให้เกิดคุณ ลักษณะส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่บุคคลแสดงเจตนาที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความสําเร็จ เมื่อเขาต้องการประสบความสําเร็จ เขาก็ จะตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้มีความท้า
ทาย และเขาก็จะพยายามรับผิดชอบโดยปฏิบัติงานให้เสร็จในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมของคนเรา ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัว
แบบ เนื่ องจากมนุ ษ ย์ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั บ สิ่งแวดล้ อมที่ อยู่ รอบๆตั วเสมอ การเรีย นรู้จ ากปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างผู้เรียนและสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน และกระบวนการ
เรีย นรู้จากตั วแบบถื อว่ามี อิท ธิพ ลต่อพฤติ กรรมของบุ ค คลมากที่ สุ ด ซึ่ งตั วแบบมี ทั้ งตั วแบบที่ เป็ น
สิ่งมีชีวิตและตัวแบบที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโดยตัวแบบทั้งสองประเภทนี้เป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จึงทํา
ให้ ปั จ จั ย ด้ านสภาพแวดล้ อ ม มี อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ งผลทางตรงต่ อ ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา (Bandura,1997 อ้างอิงใน ทองเหลือ แย้มศิริ
2556) โดยบันดูราเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนจากตัว
แบบนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของทองเหลือ แย้มศิริ (2556) และดวงกมล พรหมชัย(2553)
ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษตาก เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ สู งขึ้ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะผู้ปกครองควรอบรมดูแลนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมคุณลักษณะเกี่ยวกับ อัตมโนทัศน์และ
ลักษณะการมุ่งอนาคตให้กับนักเรียนและนักเรียนเองควรฝึกหัดตนเองให้มีอัตมโนทัศน์ที่ดี และมี
ลักษณะมุ่งอนาคตที่สูงขึ้นจะช่วยให้เป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในศตวรรษ21
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการตรวจสอบตัวแปรในรูปแบบ สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกัน
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตากได้ร้อยละ 87 แสดงว่า มีตัวแปรอื่นๆที่ยังไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ที่ส่งผลต่อทักษะ
ชีวิตและอาชีพ โดยเฉพาะตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่
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ส่งผลต่อทักษะชีวิตและอาชีพน้อย จึงควรศึกษาปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมตัวแปรอื่นๆแทน การ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งอาจได้ข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 2) เพื่อศึกษา
ผลการใช้ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง สารชี วโมเลกุ ล สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดย 2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล 2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุลกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุลสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบประเมินความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test
Dependent)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เรื่อง สารชี วโมเลกุล
สํ าหรั บ นั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มากและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากั บ
78.56/79.33 2) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 2.1) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน
เรื่อง สารชีวโมเลกุล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ในระดับมาก
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 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
แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉบั บ ปรับ ปรุง (พ.ศ.2552-2559) มีก รอบแนวทางการปฏิ รูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พั ฒ นาคุณ ภาพคนไทย ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ทํางานเป็น
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กลุ่มได้ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสํานึกและภูมิใจในความเป็นไทยก้าวทันโลก เป็น
กําลังคนที่ มี คุณ ภาพมี ทักษะความรู้พื้นฐานที่จําเป็น สมรรถนะ ความรู้ สามารถทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษามีสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553)
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้
พั ฒ นาวิ ธีคิ ด ทั้ งความคิ ด เป็ น เหตุ เป็ น ผล คิ ด สร้ างสรรค์ คิ ด วิเคราะห์ วิ จ ารณ์ มี ทั ก ษะสํ าคั ญ ใน
การค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) สําหรับการจัดการเรียนรู้
วิชาเคมีนั้น มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงของ
สาร การเกิ ด สารละลายมี ก ระบวนการคิ ด มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา
จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553) จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 32.54 ระดับโรงเรียน เท่ากับ 32.88 แยกตามสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชา เคมี สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ
29.94 ระดั บ โรงเรี ย น เท่ า กั บ 29.99 (สํ า นั ก งานทดสอบทางการศึ ก ษา, 2557) เมื่ อ พิ จ ารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ในปีการศึกษา 2555-2557 พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.50,61.00 และ 64.75 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพชรพิทยาคม, 2557)
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ครูยังคงมุ่งเน้นการบรรยาย การถามตอบ
และสรุปเนื้อหาที่ครูเชื่อว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโดยการตรวจสอบจากการทําแบบฝึกหัดของ
นักเรียน (ลั ดดา ภู่ เกียรติ, 2544, หน้า 1) ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ส่งเสริม ให้เกิดการพั ฒ นาทั กษะ
การคิ ด วิเคราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา ทํ าให้ นั ก เรี ย นไม่ ก ล้ าแสดงออก ไม่ ก ล้ าแสดงความคิ ด เห็ น และ
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองไม่เป็น (กรมวิชาการ, 2544 หน้า 2) ดังนั้น ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการการจัดการเรียนรู้ใหม่ โดยลดบทบาทจากผู้จัดการเรียนรู้จากการบอกเล่าและบรรยายเป็น
การวางแผนการจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ โดยผ่ า นกระบวนการสื บ เสาะหาความรู้
(กรมวิชาการ, 2544 หน้า 35-36) การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรู้และ
ได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง นับว่าเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงครูผู้สอน
เพียงทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาช่วยในการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารืออภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลซึ่ ง กั น และกั น จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาทั้ ง ความรู้ ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และ
ประสบการณ์มากขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545 หน้า 187-188)
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ
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ของตนเอง ครู ผู้ ส อนเป็ น เพี ย งผู้ ที่ ค อยให้ คํ าปรึก ษาช่ ว ยเหลื อ เท่ านั้ น (สถาบั น ส่ งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545 หน้า 4) ผู้เรียนจะทําการเลือกหัวข้อที่จะศึกษา โดยใช้ทักษะ
กระบวนการค้นคว้า วางแผนดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่องออกแบบประดิษ ฐ์
สํารวจทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล จนได้ข้อสรุปที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ สรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2544 หน้า25-28) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสามารถช่วย
ฝึ ก ฝนให้ ผู้ เรี ย นฝึ ก คิ ด ฝึ ก ทํ า และฝึ ก แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง ส่ งผลให้ ผู้ เรี ย นคิ ด เป็ น ทํ า เป็ น และ
แก้ปัญหาเป็น (ธีรชัย ปูรณโชติ, 2544 หน้า 70)
จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทําการพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ น ฐาน เรื่ อ ง สารชี วโมเลกุ ล สํ าหรับ นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในการเรีย นสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจะส่งเสริม
ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การจั ด การเรีย นรู้ แ ละเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง
ก่อ นเรีย นและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับเกณฑ์ ร้อยละ 75
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิธีการวิจัย
การวิจั ยนี้ ได้ ดําเนิ น การศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพั ฒ นา (Research and
Development) และแบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดี่ยวทดสอบก่อนและหลังเรียน(One Group
Pretest-Posttest Design)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 40
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ที่กําลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 40
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 38 คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ทําการสอน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุลและ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ขั้ น ตอนที่ 1 สร้างชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ น ฐาน เรื่อ ง สารชี วโมเลกุ ล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นั ก เรีย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผู้ วิจั ย ได้ ส ร้างชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จํ านวน 3 ชุ ด แล้ วนํ าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบด้านความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรม จากนั้น
นําไปตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ของโรงเรียน เพชรพิทยาคม จํานวน 3 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน
โดยจําแนกนักเรียนตามผลการเรียน ได้ แก่ กลุ่ม เก่ งเป็นนั กเรียนที่ มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเคมี
มากกว่า 3.00 กลุ่มปานกลางเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเคมี ระหว่าง 2.50 -3.00 และ
กลุ่มอ่อน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในวิชาเคมี ต่ํากว่า 2.50 ซึ่งได้มาจาการเลือกเจาะจง โดย
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยทดลองใช้
แบบกลุ่ม จํานวน 9 คน แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 3 คน กลุ่มกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน 3 คน ซึ่งได้มาจาก
การเลือกเจาะจง โดยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 โดยทดลองใช้ภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการหา
คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล คือ แบบประเมิน
ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ในชุดกิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญและแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล กลุ่มทดลองได้
จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จํานวน 38
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คน ทั้งนี้แบบแผนการทดลองครั้งนี้ใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยผู้วิจัยทําการทดสอบ
ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ แล้วจึงดําเนินการใช้ชุดกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นจึง
ทําการทดสอบหลังเรียน แล้วนําเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมและหาประสิทธิผลจากการเรียนด้วยแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
t-test one sample ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง
สารชีวโมเลกุล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จํานวน 38 คน
โดยผู้ วิ จั ยได้ สร้ างแบบประเมิ นความพึ งพอใจเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) และ
นํ าแบบประเมิ นความพึ งพอใจเสนอต่ อผู้ เชี่ ยวชาญ 5 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมด้ านต่ างๆ
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําแบบประเมินความพึงพอใจให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 เครื่องมื อที่ ใช้ในงานวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มีต่ อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75
1. ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
2. ผลหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องสารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75
คะแนนระหว่างใช้ชุดกิจกรรม (n=30)
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยใน
ชุดที่
การทําแบบทดสอบ
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

หลังเรียน
คะแนนเฉลี่ย
1
10
7.80
78.00
2
10
7.73
77.33
79.33
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 โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เฉลี่ยเท่ากับ 78.56 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เฉลี่ยเท่ากับ 79.33 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 78.56/79.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ ที่กําหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏ
ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ทดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิติของ
การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน (n=38)
D
การทดสอบ 
t
Sig.(1-tailed)
S.D.d
S.D.
ก่อนเรียน 13.47 2.06
10.66
3.89
16.91*
0.0000
หลังเรียน 24.13 2.78
*p<.05
จากตารางที่ 2 พบว่ า การทดสอบก่ อ นและหลั งเรี ยนของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 4
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากั บ 13.47 คะแนน และ 24.13 คะแนน ตามลํ าดั บและเมื่อเปรียบเที ยบระหว่าง
ก่ อ นเรี ยนและหลั งเรี ยน พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั กเรี ย นหลั งเรี ย นสู งกว่ าก่ อนเรี ย น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน เรื่อง สารชี วโมเลกุ ล สําหรับนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 กั บเกณฑ์ ร้อยละ 75
ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้ วยชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75
การทดสอบ

n

หลังเรียน

38

*p<.05

คะแนนเต็ม Mean S.D.
30

24.13

2.78

% of
Mean
80.44

t

Sig.(1-tailed)

3.6
2*

0.0004
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จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลั งเรียนของนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.44 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนน
สอบหลั งเรียนของนั กเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนั กเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มี ต่ อการเรียนด้ วยชุ ดกิ จกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงานเป็ น ฐาน เรื่ อ ง สารชี ว โมเลกุ ล สํ าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่ า นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง
สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสร้ างและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ น ฐาน เรื่ อ ง
สารชี วโมเลกุ ล สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4 จํ านวน 3 ชุ ด ได้ แก่ 1) คาร์โบไฮเดรต 2) ลิ พิ ด
3) โปรตีนและกรดนิวคลีอิก โดยผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง สารชี วโมเลกุ ล พบว่ า องค์ ประกอบของชุ ดกิ จกรรมทุ กองค์ ประกอบ
มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ระดับมาก จึงมีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้
ได้ทดสอบเพื่อหาความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พบว่า การใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล กับนักเรียนกลุ่มเล็ก 3 คน ผลคือ
เวลาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีการปรับกิจกรรม
บางกิจกรรมเพื่อให้ใช้เวลาเหมาะสมและผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็ นฐาน เรื่อง สารชี วโมเลกุ ล ตามเกณฑ์ 75/75 โดยนํ าไปใช้ กับนั กเรียนแบบกลุ่ ม จํ านวน 9 คนและ
นักเรียนแบบภาคสนาม จํานวน 30 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.04/78.52 และ 78.56/79.33 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสามารถนําไปทดลองใช้ได้
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 4
หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เรื่ อง สารชีวโมเลกุ ล สํ าหรับนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยประเมิ น 3 ด้ าน คื อ ด้ านปั จจัยนํ าเข้ า
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ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1.ผลสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน โดยภาพรวมชุด
กิ จกรรมการเรียนรู้มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้ งนี้ เนื่ องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจั ยได้
ทําการศึกษาวิธีการหลักการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3
ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงงาน ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน และระยะที่ 3 รวบรวมสรุป พร้อมกันนั้นก็
ทําการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง
สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ในส่ วนของผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง
สารชี วโมเลกุ ล ของกระบวนการและผลลั พธ์ พบว่ าโดยภาพรวมมี ประสิ ทธิ ภาพ 77.04/78.52 และ
78.56/79.33 ซึ่ งผ่ า นเกณฑ์ ที่ กํ าหนด เนื่ อ งจากชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ นี้ ได้ ผ่ า นการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและได้นํ าไปพิ จารณาความเหมาะสมของภาษา เนื้อหา และเวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้กับนักเรียน จํานวน 3 คน จึงทําให้มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั งเรี ย นกั บ เกณฑ์ ร้อ ยละ 75 เรื่อ ง สารชี ว โมเลกุ ล พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรีย นหลั งเรีย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ เรื่ อ ง สารชี วโมเลกุ ล สู งกว่าก่ อ นเรีย นอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ซึ่ งประกอบด้ วยระยะที่ 1 เริ่ ม ต้ น โครงงาน เป็ น ระยะที่ ค รูต้ อ งสั งเกต สร้ างความสนใจในเรื่อ งที่
จะเรียนรู้ให้เกิดในตัวผู้เรียนแล้วตกลงร่วมกันเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อทําการศึกษาอย่างละเอียด
ต่อไป โดยสร้างความสนใจให้เกิดกับนักเรียน ระยะที่ 2 พัฒนาโครงงาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนกําหนดหัวข้อ
คําถามหรือประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาสนใจที่ร่วมกันกําหนดเป็นหัวข้อเรื่อง
แล้วตั้งสมมติฐานตอบคําถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคําตอบ
ด้วยตนเอง และระยะที่ 3 รวบรวมสรุปเป็นระยะสุดท้ายของโครงงานที่ผู้เรียนค้นพบคําตอบของ
ปัญหาแล้วและผู้เรียนได้แสดงให้ครูเห็นว่าได้สิ้นสุดในหัวข้อโครงงานเดิมและเริ่มหันเหความสนใจไป
สู่เรื่องใหม่ ระยะนี้เป็นระยะที่ครูและนักเรียนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การทํางานและแสดงให้เห็น
ถึงความสําเร็จของการทํางานตลอดโครงการแก่คนอื่นๆ ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเป็นผู้ตั้งประเด็นปัญหานั้นมาจากความสนใจของนักเรียนเองและ
ลงมื อ ค้ น คว้ า หาคํ า ตอบในสิ่ ง ที่ ต นเองอยากรู้ มี ก ารวางแผนการทํ า งานอย่ า งเป็ น ระบบตาม
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองในลั ก ษณะของการสํ า รวจค้ น คว้ า ข้ อ มู ล
จาก แหล่ งเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายแล้ วนํ าข้ อ มู ล มาอภิ ป ราย วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ โดยใช้ เหตุ ผ ล
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ประกอบจนได้ข้อสรุปที่เป็นคําตอบในเรื่องนั้นๆ และนําเสนอผลการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผู้วิจัยพบข้อสังเกตขณะที่ดําเนินการทดลองว่าการที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียน
ว่าจะต้ องเรีย นรู้สิ่ งใดเพื่ ออะไรและโดยวิธีการอย่ างไร ทํ าให้ นั กเรียนได้รับ ประสบการณ์ ตรงเกิ ด
การเรียนรู้ สามารถสะท้อนความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนี้ย่อยมีความคงทนถาวรสามารถจดจําได้นาน ซึ่งการที่นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยตนเองเช่นนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนอย่าง
แท้จริงซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับลัดดา ภู่เกียรติ (2544) กล่าวว่าโครงงานเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ สิ่งที่
สงสัยและอยากรู้คําตอบให้ลึกซึ้งชัดเจนหรือต้องการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยใช้
ทักษะกระบวนการและปัญ ญาหลายๆ ด้านมีวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนต่อเนื่องมี
การวางแผนในการศึ ก ษาอย่ างละเอี ย ดแล้ วลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนงานที่ วางไว้จ นได้ ข้ อ สรุป หรื อ
ผลการศึกษาหรือคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรือพูดอีกอย่างโครงงานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทํา
วิจัยเล็กๆ เพราะเด็กนักเรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองเพื่อพัฒนาความรู้โดยใช้ระเบียบวิธีการทํางาน
ที่เป็นระบบใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
ความจริงจนได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้หรือความรู้ใหม่ด้วยตนเองทั้งนี้รุ่งนภา เหมแดง (2556) กล่าวว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ
มุ่งเน้นที่การปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษา อาทิจอห์น ดิวอี้ (John Dewey)
เพี ยร์เจ (Piaget) และวีก็ อตสกี้ (Vygotsky) ที่มีแ นวคิ ดทางการศึ ก ษาคือมุ่ งเน้น การเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานจะช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนในด้านการคิดอย่างมีระบบรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นมีทักษะการตั้งคําถามและรู้จักวิธีแสวงหาคําตอบมีทักษะการฟังพูด อ่านและเขียน
ตลอดจนรู้จักคิ ดตั ดสิ น ใจในการสร้างทางเลือกอย่ างมี เหตุ ผ ล สอดคล้ องกั บ งานวิจัยวิไล เดชตุ้ ม
(2552) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นวิธีการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ทดลองตามความถนัดและสนใจโดยมีครู
คอยกระตุ้นและแนะนําให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ได้อีก ทําให้การเรียนรู้ขยายผลกว้างขวางขึ้นและหลากหลายจึงทําให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เรื่อง สารชีวโมเลกุล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง
สารชีวโมเลกุล มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการตั้งคําถามตามความสนใจ
แล้วคําถามเหล่านั้นไปทําการแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเองและมีการสรุป
องค์ความรู้ แล้วนําเสนองานของแต่กลุ่ม ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นให้แก่นักเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพจนา ทรัพย์สมาน (2549) กฎแห่งผลที่ได้รับ (Law of Affect) กล่าวคือ หากผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนย่อมเกิดความอยากเรียนรู้ต่อไปอีกซึ่งก็ขึ้นอยู่
กับสิ่งเร้าที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าชุดกิจกรรมนี้จัดเป็นสิ่งเร้าที่ดี
เนื่ อ งจากสามารถกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นแสดงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ มี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรมการเรี ย น
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้ น คว้ า ลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ วยตนเองและได้ เรีย นรู้ก ารทํ างานร่วมกั บ ผู้ อื่ น ดั งนั้ น จึ งทํ าให้ นั ก เรี ย นมี
ความพึงพอใจที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 สาระการเรียนรู้หรือเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนรู้ การทําโครงงาน ควรมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับ
การนํ า ไปใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก เรี ย นมากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ตามความสนใจ
ความถนัด ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นักเรียนต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ
ด้วยตนเอง ดังนั้น ครูควรต้องมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้มี
ความเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในการสืบค้นหาข้อมูลความรู้
1.3 ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ขั้นตอนนี้
นั กเรียนต้ องทํ าการเผยแพร่ค วามรู้ ผลงาน ดังนั้น ครูควรจะต้องเตรียมสถานที่ให้กับนักเรียนใน
การเผยแพร่ผลงานหรือความรู้แก่สังคมและชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานระหว่างนักเรียน
ที่ มีระดับ การศึกษาต่างๆ กั น เช่ น เปรีย บเที ย บระหว่างนั กเรีย นมัธยมศึ กษาตอนต้น กับ นั กเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 ควรนําการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานไปใช้จัดการเรียนรู้ เพื่อศึกษาและพัฒนา
คุณลักษณะอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข อง
สถานศึ กษา โดยใช้โมเดลมูล ค่าเพิ่ ม การวิจัยนี้ใช้ข้อมู ลทุ ติยภูมิ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน
1356 คน จากสถานศึกษา 40 แห่ง ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 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 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกฉบับนักเรียนและ
ฉบับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสามารถด้านคํานวณ ปีการศึกษา
2555 และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา รอบ 2 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ การ
วิเคราะห์ พ หุ ระดั บ ผลการวิจัย พบว่าคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษาวิชาคณิ ตศาสตร์ข องสถานศึ กษา
สามารถแบ่งสถานศึกษาได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (คะแนนมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 0 ขึ้น
ไป) จํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50% และกลุ่มสถานศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ (คะแนนมูลค่าเพิ่มน้อยกว่า 0
หรือติดลบ) จํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50 % ทั้งสองกลุ่มมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน
คําสําคัญ: โมเดลมูลค่าเพิ่ม, 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
อย่างยิ่งต่อการพั ฒ นาประเทศ เนื่องจากการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นเป็นการมุ่ งพั ฒ นา
นักเรียน ในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้พร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและ
หน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป โดยนักเรียนจะต้องได้รับการอบรม สั่งสอนให้มี
ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ ทํางานเป็น และดําเนินชีวิตอย่างสงบสุข จากการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความ
พร้อมของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น รายวิชาที่สามารถประเมินการจัดการศึกษาได้อย่าง
ครอบคลุม เป็นทั้งภาษาและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปอธิบายศาสตร์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน
มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คือ วิชาคณิตศาสตร์ เพราะถือเป็นวิชาที่เป็นรากฐานของ
การพั ฒ นาศาสตร์ในสาขาวิชาอื่ น มีการพั ฒ นาตัวเองอยู่เสมอ และเป็ นเครื่องมื อในการฝึกสมาธิ
เนื่องจากมีรูปแบบกระบวนและโครงสร้างในการคิดที่อยู่ภายใต้ความเป็นเหตุและผล อาศัยทักษะ
หลายด้ า นในการคิ ด เช่ น การเชื่ อ มโยง การเปรี ย บเที ย บ ความสั ม พั น ธ์ เป็ น ต้ น นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังฝึกสมองของคนให้เกิดจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านที่เป็นวิชาการ และ
ไม่ เป็ น วิ ช าก าร จ น อ าจ ก ล่ าวได้ ว่ า ค ณิ ต ศ าส ต ร์ เ ป็ น ราก ฐาน ที่ สํ าคั ญ ข อ งศ าส ต ร์ ทั้ ง
ปวง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 3)
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการวัดสมรรถนะ
ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy) ในปีการศึกษา 2555 (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2556 :
5) เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าครบถ้วน และถูกต้องตามนโยบาย
ของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ ถือเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งตัว
บ่งชี้ที่บอกถึงการพัฒนาด้านความรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
คือ ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ แต่ที่ผ่านมาการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพการจัดการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษานั้น ใช้เพียงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งผลที่ได้เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
นักเรียนเพียงด้านเดียว คุณภาพของสถานศึกษานั้นยังประกอบไปด้วยปัจจัยอื่น เช่น ปัจจัยระดับ
ครอบครัว ปัจจัยระดับห้องเรียน ปัจจัยระดับสถานศึกษา เป็นต้น การตรวจสอบเพียงผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อบอกคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาจึงไม่เพียงพอและเกิด
ความไม่เท่าเทียมกันของผลการตรวจสอบ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจการตรวจสอบและการตัดสินคุณ ภาพการจัด
การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาที่มีการควบคุมตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนในการ
สอบ ที่จะทําให้ทราบถึงความรู้ และทักษะที่แท้จริงของนักเรียน เรียกว่า การวิเคราะห์แบบมูลค่าเพิ่ม
และการตรวจสอบคะแนนมูลค่าเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชาคณิ ตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่งใช้การ
ประมาณค่าแบบเบส์ (Baye’s Estimation) ที่ให้ผลน่าเชื่อถือ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2554: 120) เมื่อ
นําผลไปเปรียบเทียบจะได้ผลการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องสถานศึ ก ษา โดยใช้ โมเดล
มูลค่าเพิ่ม
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นนั กเรียนระดับชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2555 จํานวน 2571 คน สถานศึกษา 164 แห่ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 1356 คน และการยอมให้ความคลาดเคลื่อนของการวิจัย
เกิดขึ้นได้ในระดับ ±10 % จะได้สถานศึกษาจํานวน 40 แห่ง (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2555:
150) และการวิ เคราะห์ พ หุ ระดั บ ต้อ งการกลุ่ ม ตั วอย่างขนาดใหญ่ ที่ จะทํ าให้ ป ระสิ ท ธิภ าพในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ในระดับกลุ่มมีค่าสูง โดยเฉพาะจํานวนกลุ่มตัวอย่างในระดับสูงสุด (macro
level) ไม่ควรน้อยกว่า 30 จํานวน (สมถวิล วิจิตรวรรณา. 2553: 61) ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) โดยผู้วิจัยใช้จํานวนนักเรียนที่บ่งชี้ถึงตัวแปรขนาดสถานศึกษาเป็น
ชั้นการแบ่ง ดังนั้นจึงมีการสุ่มดังนี้ 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)
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ความสามารถด้านคํานวณ
(Numeracy) จากสํานักทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิวิเคราะห์พหุระดับ
2 ระดับ ได้แก่ระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลฉบับนักเรียน
และฉบับสถานศึกษาซึ่งเป็นการคัดลอกข้อมูลที่สถานศึกษามีอยู่แล้ว ซึ่งการออกแบบบันทึกข้อมูลทั้ง
2 ฉบับจึงเป็นการกําหนดเนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้เท่านั้น โดยผู้วิจัยทําหนังสือ
ราชการจากมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยดําเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยส่งหนังสือที่เขตพื้นออกให้ ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเข้า
ดําเนินการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และมีบางสถานศึกษาที่ครูของสถานศึกษานั้นเป็นผู้บันทึกข้อมูลให้
2. นําข้อมูลระดับนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลลงใน Microsoft
Excel ใน Sheet 1 (คะแนน NT ความสามารถด้านคํานวณ (Numeracy)) ส่วนใน Sheet 2 เป็น
ข้อมูลของตัวแปรเพศ เศรษฐานะของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และ Sheet 3 เป็น
ข้อมูลตัวแปรความรู้เดิมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อหาคะแนนเฉลี่ย จากนั้น
เชื่อมทั้ง 3 Sheet โดยอาศัยเลขประจําตัวประชาชนเป็นตัวยึด
3. นําข้อมูลระดับสถานศึกษามาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลลงใน Microsoft
Excel ใน Sheet 4
4. จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับ
ตอบปัญหาการวิจัยโดยใช้โปรแกรม HLM version 7.01 for student ที่วิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษา
ผลการวิจัย
1. โมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับเพื่อวัดคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา
1.1 การวิเคราะห์ระดับนักเรียน (Micro Level Analysis หรือ Within School Analysis)
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
1.1.1 การวิเคราะห์โมเดลไร้เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model)
เป็นการวิเคราะห์โดยไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ เข้าร่วมพิจารณา มีรูปแบบการวิเคราะห์ดังนี้
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
ไร้เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ (Fully Unconditional Model)
Fixed Effect

Coeffcient

Standard
Error
9.672**
0.251
Intercept,
Random Effect Standard Variance
Total
Deviation Component Variance
0.650
0.423**
1.034
Intercept,
0.782
0.611
Level-1,
Random Level-1 coefficient
Intercept1,

T-ratio

df

p-value

38.433
df

39
0.000
Chi-square p-value

39

1286.643

0.000

Reliability estimate
0.928

**p < .01
จากตาราง 1 พ บ ว่ า ผลการวิ เ คราะห์ โมเดลไร้ เ งื่ อ น ไขอย่ า งสมบู รณ์ (Fully
Unconditional Model) อิ ท ธิ พ ลคงที่ (Fixed Effect) ค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข อง
สถานศึ ก ษาทั้ ง 40 แห่ ง มี ค่ าเท่ ากั บ 9.672 มี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01ดั งนั้ น ค่ าเฉลี่ ยรวม
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกคน (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
ความสัมพันธ์ภายในระดับชั้น (Intraclass Correlation, ICC : ρ ) ซึ่งวัดได้จากสัดส่วน
ของความแปรปรวนของตัวแปรผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด 0.409 หมายความว่า 40.9 %
เป็นความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถานศึกษา และที่เหลืออีก 59.1 % เป็น
ความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียน การประมาณค่าความเชื่อมั่นของ
สัมประสิทธิ์ตัวแปรสุ่มระดับที่ 1 (ระดับนักเรียน) มีค่าเท่ากับ 0.928 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือได้
1.1.2 โมเดลไร้เงื่อนไข (Unconditional Model)
เป็นการวิเคราะห์โดยนําตัวแปรระดับนักเรียน เข้ามาวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ (SEX)
เศรษฐานะของครอบครั ว (SES) ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครอง (PARED) และความรู้ เดิ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ของนักเรียน (PRIOMATH) เพื่อดูว่าตัวแปรอิสระเหล่านี้มีผลต่อตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH)
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ตาราง 2 อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) และค่าอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ของการวิเคราะห์โมเดล
ไร้เงื่อนไข (Unconditional Model)
Fixed Effect
Coefficient Standard t-ratio df
perror
value
9.667**
0.270
35.773 39
0.000
intercept, G
-0.031
0.023
-1.365 1312
0.172
PARED, G
-0.000
0.000
-0.796 1312
0.426
SES, G
-0.002
0.021
-0.122 1312
0.903
SEX, G
1.163**
0.003
358.514 1312
0.000
PRIOMATH, G
df
ChipRandom
Standard Variance
Total
square value
Effect
Deviation Component observed
variance
0.371**
0.960
39
1266.298 0.000
intercept, U 0.648
0.768
0.589
Level-1, R
Random Level-1 coefficient
Reliability estimate
0.917
Intercept1,
**p < .01, Deviance = 1526.877, Number of estimated parameters = 2
จากตาราง 2 พบว่า อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) ค่าเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
ของสถานศึกษาทั้ง 40 แห่ง มีค่าเท่ากับ 9.667 หมายความว่าค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทุกคน (G ) ไม่เป็น 0 (G ≠ 0) ขนาดสัมประสิทธิการถดถอยของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เรียงลําดับจากมากไปน้อยเป็นดังนี้
สั ม ประสิ ท ธิ์ G หรือ ค่ าเฉลี่ ย ของ Slope B หรือ ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรความรู้ เดิ ม ของ
นักเรียน (PRIOMATH ) มีผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH ) มีค่าเท่ากับ 1.163 ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้านักเรียนมีความรู้เดิมเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้น 1.163 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรทํานายอื่นๆ ที่อยู่ในสมการให้
คงที่ ที่ความเชื่อมั่น 99%
ส่วนตัวแปรเศรษฐานะของครอบครัว (SES ) ตัวแปรเพศ (SEX ) และระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง (PARED ) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ
ในส่วนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) พบว่าความแปรปรวนในระดับนักเรียนมีค่า
( (R ) = σ ) เท่ากับ 0.589 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01และความแปรปรวนในระดับ
สถานศึกษามีคา่ ( ̂ U0j) = 0.371 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปแบบสมการ ได้ดังนี้
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Level – 1 model (ระดับนักเรียน)

Y
B
B PARED
B SES
B SEX
B PRIOMATH
R
Level – 2 model (ระดับสถานศึกษา)
G
U
B
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)
ในโมเดลนี้จะเป็นการประมาณค่าตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์วิชาคณิคศาสตร์
(POSTMATH ) ด้วยกลุ่มตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษา รายละเอียดตัวแปรแต่
ละระดับเป็นดังนี้ ตัวแปรระดับนักเรียน มี 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (SEX) เศรษฐานะของครอบครัว
(SES) ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ป กครอง (PARED) และความรู้ เดิ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
(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 t-ratio df
perror
value
9.666**
0.239
40.429 35
0.000
Intercept2, G
1.770**
0.518
3.416
35
0.002
TQUALIT, G
0.753
0.694
1.085
35
0.285
CLIMATE, G
-0.000
0.000
-1.259 35
0.216
SIZE, G
2.266*
0.887
2.555
35
0.015
LEADER, G
-0.031
0.023
-1.357 1312
0.175
PARED, G
-0.000
0.000
-0.794 1312
0.427
SES, G
-0.002
0.021
-0.117 1312
0.907
SEX, G
1.163**
0.003
358.516 1312
0.000
PRIOMATH, G
Random
Standard Variance
Total
df
Chip-

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Effect

355

Deviation Component observed
square value
variance
0.325**
0.914
35
422.836 0.000
intercept, U 0.570
0.768
0.589
Level-1, R
Random Level-1 coefficient
Reliability estimate
0.906
Intercept1,
*p < .05 , **p < .01, Deviance = 1523.532, Number of estimated parameters = 2
จากตาราง 3 อิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) ค่าเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของ
สถานศึกษาทั้ง 40 แห่ง มีค่าเท่ากับ 9.666 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.239 เมื่อทดสอบ
ค่าสถิติที พบว่า t = 40.429 และ p < 0.01 ซึ่งหมายความว่าค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
ของนั ก เรี ย นทุ ก คน (G ) ไม่ เป็ น 0 (G ≠ 0) ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เรียงลําดับในแต่ละระดับจากมากไปน้อยเป็นดังนี้
ระดับสถานศึกษา
สัมประสิทธิ์ G เป็นสัมประสิทธิ์การถดถอยของ LEADER ที่มีต่อ B คือความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ (LEADER) มีผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (B ) มี
ค่าเท่ากับ 2.266 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่าสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยความเป็น
ผู้นํ าทางวิช าการในสถานศึ กษาเพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ วยมาตรฐาน ผลสัม ฤทธิ์วิชาคณิ ตศาสตร์เฉลี่ย ของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะเพิ่มขึ้น 2.266 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรทํานายอื่นๆ ที่อยู่ในสมการให้คงที่
ที่ความเชื่อมั่น 95%
สัมประสิทธิ์ G เป็นสัมประสิทธิ์การถดถอยของ TQUALITY ที่มีต่อ B คือพฤติกรรมการ
สอนของครู (TQUALITY) มีผลต่อค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (B )
มี ค่ า เท่ า กั บ 1.770 ซึ่ งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 หมายความว่ า สถานศึ ก ษาที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
พฤติกรรมการสอนของครูในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หน่วยมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งจะเพิ่มขึ้น 1.770 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปรทํานายอื่นๆ ที่อยู่ในสมการให้
คงที่ ที่ความเชื่อมั่น 99%
ส่วนตัวแปรสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (CLIMATE ) และขนาดของสถานศึกษา (SIZE )
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับนักเรียน
สั ม ประสิ ท ธิ์ G หรือ ค่ าเฉลี่ ย ของ Slope B หรือ ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรความรู้ เดิ ม ของ
นั ก เรีย น (PRIOMATH ) มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ (POSTMATH ) มี ค่ า
เท่ากับ 1.163 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้านักเรียนมีความรู้เดิมเพิ่มขึ้น 1
หน่วยมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ่น 1.163 หน่วย เมื่อควบคุมตัวแปร
ทํานายอื่นๆ ที่อยู่ในสมการให้คงที่ ที่ความเชื่อมั่น 99%
ส่วนตัวแปรเศรษฐานะของครอบครัว (SES ) เพศ (SEX ) และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
(PARED ) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ (POSTMATH ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
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ในส่วนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) พบว่าความแปรปรวนในระดับนักเรียนมีค่าเท่ากับ
0.589 มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายถึงมีความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์วิชา
คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรีย นคนที่ i สถานศึ ก ษาที่ j รอบๆ ค่ าเฉลี่ ย สถานศึ ก ษาที่ j (B ) และความ
แปรปรวนในระดั บ สถานศึ ก ษามี ค่ า ( ̂ U ) = 0.325 มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 ซึ่ ง
หมายความว่ามีค วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาคณิ ตศาสตร์ของสถานศึ กษาที่ j (B )
รอบๆ ค่ า เฉลี่ ย รวม (G ) ซึ่ ง ค่ า ความแปรปรวนของ r ในระดั บ นั ก เรี ย นและ U ในระดั บ
สถานศึกษาในโมเดลตามสมมติฐานลดลงจากโมเดลไร้เงื่อนไข (Unconditional Model) และเมื่อ
ทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลสุ่มพบว่าค่าไค-สแคว์ ( ) มีค่าเท่ากับ 422.836 และ p < 0.01 แสดง
ว่าความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ยังคงแตกต่างกันทั้งในระดับนักเรียนและระดับ
สถานศึกษา
โดยสมการในโมเดลตามสมมติฐาน (Hypothetical l Model) เป็นดังนี้
Level – 1 model (ระดับนักเรียน)
Y

B

B PARED

B SES

Level – 2 model (ระดับสถานศึกษา)
B
B
B
B
B

G
G
G
G
G

G TQUALITY

B SEX

G CLIMATE

B PRIOMATH

G SIZE

R

G LEADER

U

Mixed hypothetical model
Y

G

G TQUALITY TQUALITY.
G CLIMATE CLIMATE.
G SIZE SIZE.
G SES
SES.
G PARED
G LEADER LEADER .
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 .
0.000 SES
SES.
0.031 PARED
0.002 SEX
1.163 ∗∗ PRIOMATH
PRIOMATH.
0.325 ∗∗ 0.589 ∗∗

ดังนั้นสมการในการคํานวณคะแนนมูลค่าเพิ่มในโมเดลตามสมมติฐานของงานวิจัยเป็นดังนี้
U

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

SES.

การประมาณค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของสั ม ประสิ ท ธิ์ ตั ว แปรสุ่ ม ในระดั บ นั ก เรี ย น (Level – 1
model) ในโมเดลตามสมมติฐาน มีค่าเท่ากับ 0.906 แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น สู ง แสดงถึ ง ความเป็ น ค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข อง
สถานศึกษาได้
สัมประสิทธิ์การทํานาย (R ) ในโมเดลตามสมมติฐาน (Hypothetical Model) พบว่า กลุ่ม
ตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษา สามารถอธิบายสัดส่วนความแปรปรวนได้ 23.2
% เพิ่มขึ้นจากเดิม 10.9% และสามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งโมเดลได้ 21% เพิ่มขึ้นจากเดิม
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9.7% ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของโมเดลตามสมมติฐานมีค่าเท่ากับ 0.355 ซึ่งลดลงจากโมเดลไร้
เงื่อนไขประมาณ 13.2% ซึ่งหมายความว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิ ตศาสตร์ระหว่างสถานศึกษา
แตกต่างกันน้อยลงเมื่อเพิ่มกลุ่มตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษาเข้ามาในโมเดล
ตามสมมติฐาน หรือสามารถลดความแตกต่างได้ประมาณ 13.2% (0.409-0.355/0.409) ดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าความแปรปรวน (variance) และค่าความเชื่อมั่น (reliability) ในทั้ง 3 โมเดล
ระดับนักเรียน
อิทธิพลคงที่ (Fixed
Effect) และค่าอิทธิพลสุ่ม
โมเดลไร้เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์
โมเดลไร้เงื่อนไข
(Random Effect)ที่สําคัญ (Fully Unconditional Model)
(Unconditional Model)
แต่ละโมเดล
Fixed Effect
Coefficient
intercept,
9.672**
9.667**
Random Effect
Variance Component
intercept,
0.423**
0.371**
Level-1,
0.611
0.589
Random Level-1
Reliability estimate
coefficient
Intercept1,
0.928
0.917

ระดับสถานศึกษา
โมเดลตามสมมติฐาน
(Hypothetical Model)
9.666**
0.325**
0.589
0.906

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับในโมเดลตามสมมติฐานของงานวิจัยนี้
จะใช้ไฟล์ข้อมูลที่เรียกว่า Residual File ในระดับที่ 2 ตรวจสอบคะแนนมูลค่าเพิ่มผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ใช้การประมาณค่าแบบเบส์ (Baye’s Estimation) ซึ่งเป็นผล
ที่ได้จากข้อมูลตัวอย่างและข้อมูลที่มีมาก่อน (Prior Information) ซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องที่ศึกษา (ทวี
รื่นจินดา. 2537: 170) จึงส่งให้ผลมีความน่าเชื่อถือ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2554: 120)
การพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา แบ่งสถานศึกษา
ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และกลุ่มสถานศึกษที่ไม่มคี ณ
ุ ภาพ โดยใช้เกณฑ์
สถานศึกษาใดมีคะแนนมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ 0 ขึ้นไปถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ส่วนสถานศึกษาใด
มีคะแนนมูลค่าเพิ่มน้อยกว่า 0 หรือติดลบถือว่าเป็นสถานศึกษาที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ (เพ็ญภัคร พื้นผา.
2554: 122; อ้างอิงจาก Papanatasiou. 2008, Cahan & Elbaz. 2000, Goldstein. 1997,
Raudenbush & Willms. 1995 และ Purkey & Smith. 1983) ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาด้วยคะแนนมูลค่าเพิ่ม
(value-added score, VAS)
สถานศึกษา
1
2
3
4
5

VAS
-.259
.335
-.199
-.023
.101

สถานศึกษา
11
12
13
14
15

VAS
.353
.019
.462
.017
.280

สถานศึกษา
21
22
23
24
25

VAS
.192
.139
.015
-.234
-.164

สถานศึกษา
31
32
33
34
35

VAS
.040
-.795
-.478
-.352
-.209
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สถานศึกษา
6
7
8
9
10

VAS
1.443
-.081
-.018
-.089
-.085

สถานศึกษา
16
17
18
19
20

VAS
.048
.161
-.523
-.111
-.151

สถานศึกษา
26
27
28
29
30

VAS
.012
.015
-.353
-.214
-.275

สถานศึกษา
36
37
38
39
40

VAS
.158
.618
-.047
.123
.126

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องสถานศึ ก ษา 40 แห่ ง
สถานศึกษาที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ มีจํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50 % ส่วน
สถานศึกษาที่ไม่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ มีจํานวน 20 แห่ง คิดเป็น 50 % จาก
คะแนนมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนระดับนักเรียน และระดับสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ความสามารถด้านคํานวณ (POSTMATH) โดยการวิเคราะห์พหุ
ระดับ อิทธิพลคงที่ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยรวมของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ระหว่าง 40 สถานศึกษา ใน
โมเดลไร้เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ โมเดลไร้เงื่อนไข 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
มี ปั จ จั ย อื่ น ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ความรู้ เดิ ม ของนั ก เรี ย น (PRIOMATH) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jorge Manzi; et al. (2012), Donald B. Rubin; et al. (2003: 1-2),
สุ ชี ร า หิ ม ะเมื อ ง (2547 : 134) และ เพ็ ญ ภั ค ร พื้ น ผา (2554 : 208), ความเป็ น ผู้ นํ าทางวิ ช าการ
(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) ที่ส่งผลต่อคะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ความสามารถด้านคํานวณ
(POSTMATH) ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านของอิ ท ธิ พ ลสุ่ ม ของการประมาณค่ า ความเชื่ อ มั่ น
สั ม ประสิ ท ธิ์ ตั ว แปรสุ่ ม ระดั บ นั ก เรี ย น ในทั้ ง 3 โมเดลมี ค่ า เท่ า กั บ 0.928, 0.917 และ 0.906
ตามลํ าดับ แสดงว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์วิชาคณิ ตศาสตร์ของกลุ่มตั วอย่างมีค่าความเชื่อมั่นสูงมาก
สัมประสิทธิ์การทํานาย (R ) ปรากฏว่า ตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปรระดับสถานศึกษา สามารถ
อธิ บ ายสั ด ส่ ว นความแปรปรวนได้ 23.2 % เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 10.9% และสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนทั้งโมเดลได้ 21% เพิ่มขึ้นจากเดิม 9.7% ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้นของโมเดลตามสมมติฐาน
มีค่าเท่ากับ 0.355 ซึ่งลดลงจากโมเดลไร้เงื่อนไขประมาณ 13.2% หมายความว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถานศึกษาแตกต่างกันน้อยลงเมื่อเพิ่มกลุ่มตัวแปรระดับนักเรียน และตัวแปร
ระดับสถานศึกษาเข้ามาในโมเดลตามสมมติฐาน หรือสามารถลดความแตกต่างได้ประมาณ 13.2%
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการ
สอนสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ตามโมเดลสมมติ ฐ านกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ดําเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยแบบผสมวิธี ดังนี้ 1) การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด
องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสนทนากลุ่ม
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้โปรแกรม MAXQDA 2) การศึกษาเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถามองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิ ตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวน
499 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 4 องค์ประกอบ คือ เนื้อหาของสื่อการสอน การสร้างและลักษณะสื่อ
การสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์
2) ผลการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการออกแบบสื่อ
การสอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า การออกแบบสื่อการสอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้อง
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กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไคสแควร์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ (߯ଶ = 1.49, df= 1, p=0.22184) ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณ ค่ า พารามิ เตอร์
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ แสดงให้เห็นว่า ค่า
น้ําหนักองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่า 0.700 ทุกตัว โดยมีค่าระหว่าง 0.742
ถึง 0.871 ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.872 รองลงมาคือด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.803 ด้านต่อมาคือ ด้านคุณภาพของสื่อการสอน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.769 และด้านการสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.742 ซึ่ง
มีค่าน้ําหนักต่ําสุด
คําสําคัญ: 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 0 3 , 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
การปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษานั บ ได้ ว่ า เป็ น หั ว ใจของวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง เป็ น การจั ด
ประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาครู เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดประสบการณ์วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเป็นกิจกรรมหลายลักษณะเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ควบคู่ประสานกันไปทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจะต้อง
ได้รับการตัดสินผ่านทุกขั้นตอนจึงจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพครูได้ การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษานี้เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการผลิตครู ภารกิจของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นับว่ามีความสําคัญยิ่ง และส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของการวัด
และประเมิ น ผลในรายวิ ช านี้ คื อ การผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด ทํ า สื่ อ
นวั ต กรรม หรือ ป้ ายนิ เทศ โดยเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ สํ าคั ญ นั้ น พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบของสื่ อ
นวัตกรรม หรือป้ายนิเทศ รูปแบบ และการนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู, 2559)
สื่อการสอนเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดหาสื่อการสอน ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเลือกและใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลของผู้ เรี ย น สํ า หรั บ การจั ด ทํ า การเลื อ กใช้ และการประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ การสอนที่ ใช้ ใน
สถานศึ ก ษา ควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การสํ า คั ญ ของสื่ อ การสอน เช่ น ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามี
ความถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย จะเห็ น ว่าผู้ ที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาสื่ อ การสอน คื อ ครูผู้ ส อน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 21-22) ดังนั้นจึงควรให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการการเตรียมบุคคลที่จะ
ไปประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบสื่อการสอนที่อยู่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษยชาติ เพราะเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงรอบตัว
เราอีกต่อไป
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ความสําคั ญ ของการออกแบบและการประยุกต์ใช้สื่อการสอนยังปรากฏอยู่ในประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครูด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยสาระความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาประกอบด้วย ด้านหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สําหรั บ สมรรถนะด้ านนวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษานั้ น ประกอบด้ วย การ
ประยุ ก ต์ ใช้ และประเมิ น สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ราชกิจจานุเบกษา, 2556: 45)
จากความสําคัญของสื่อการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทําให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ
เป็นข้อมูลสําหรับให้นักศึกษาครูใช้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบสื่อการสอนสําหรับใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการประกอบวิชาชีพครูต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมวิ ธี (Mixed-methods research) ซึ่ ง
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 คือการศึกษาเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นของการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับ นักศึ ก ษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ครู การสนทนากลุ่ม (Focus group) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนที่ 2 คือการศึกษาเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ
การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมถึงมุมมองของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ
ออกแบบสื่ อ การสอนที่ ดี เพื่ อ นํ าไปสู่ ก ารตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจัย และประกอบการสร้าง
เครื่องมือวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามปลายเปิด การ
สนทนากลุ่ม (Focus group) การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนี้ ใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิ ตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
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บรมราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวน
499 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เหตุผลที่เลือกศึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เนื่องจากนักศึกษา
จะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลาจํานวน 1 ปี หากนักศึกษาได้ทราบถึง
องค์ ป ระกอบของการออกแบบสื่อ การสอนที่ ดี จะทํ าให้ นั กศึ กษาสามารถออกแบบสื่ อการสอนที่
นําไปใช้สอนและเกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้สูงที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพที่เรียกว่า MAXQDA ช่วยในการจัดกระทํากับข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่ าง คื อ นั กศึกษาภาคปกติ สาขาคณิ ตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขา
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวน 499
คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในส่ ว นนี้ คื อ แบบสอบถามที่ ผู้ วิจั ย สร้ างขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในขั้นตอน
ที่ 1 มาใช้ประกอบในการสร้างแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความสําคัญของการออกแบบสื่อการสอน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบ ที่คํานวณจากสูตรสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha
coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และแยกเป็นรายด้าน ประกอบด้วยด้านเนื้อหาของสื่อการสอน
การสร้างและลักษณะสื่อการสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ได้
ค่าความเชื่อมั่นตามลําดับดังนี้ 0.78, 0.70, 0.86, 0.81
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเชิงปริม าณนี้ ผู้วิจั ยเก็บ ข้อมูลด้วยตนเอง ในเดือน
ตุลาคม 2559 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสัมมนาปัจฉิม
นิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จึงสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามจํานวน 499 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
ดําเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก ซึ่งการวิเคราะห์
องค์ ประกอบเชิ งยื นยัน นี้ ใช้ ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ มตั วอย่าง จํานวน 499 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาภาคปกติ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาภาษาอังกฤษ และ
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สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นปีที่
5 ปีการศึกษา 2559
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 4 องค์ประกอบ คือ เนื้อหาของสื่อการสอน การสร้างและลักษณะสื่อ
การสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปร 7 ตัวแปร คือ ตัวแปรสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระครบถ้วนชัดเจน
ตัวแปรสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ครบถ้วนชัดเจน ตัวแปรเป็นรูปธรรมทําเรื่องยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ตัวแปรเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้ ตัวแปรทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน หรือจดจําเนื้อหาของบทเรียนได้ง่าย
ขึ้น ตัวแปรทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เกิดทักษะ และตัวแปรใช้ทบทวนบทเรียนจากเรื่องที่สอนได้
และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า เนื้อหาของสื่อการสอน
องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปร 9 ตัวแปร คือ ตัวแปรใช้สอนผู้เรียนได้จริง ตัวแปรทําให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้จริง ตัวแปรมีความสนุก ให้สาระความรู้อย่างหลากหลาย ตัวแปรนํากลับมาใช้ใหม่ได้
ตัวแปรมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ตัวแปรมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูง ตัวแปรเป็นสื่อที่เหมาะกับ
ช่วงวัย เหมาะกับผู้เรียน ตัวแปรเป็น สื่อที่ ใกล้เคียงกั บของจริง ตั วแปรใช้วัส ดุเหลือใช้ม าทํา และ
เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การสร้างและลักษณะสื่อการสอน
องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปร 8 ตัวแปร คือ ตัวแปรมีลักษณะโดดเด่น ตัวแปรดึงดูดความ
สนใจ ตัวแปรมีสีสัน สวยงาม ปราณีต ตัวแปรมีความคงทน แข็งแรง ตัวแปรมีความเรียบง่าย ดูง่าย
ตัวแปรมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมพกพาได้ง่ายสามารถใช้ได้ตลอด ตัวแปรเก็บรักษาได้ง่าย และ
ตัวแปรสะดวกต่อการนํามาใช้งาน และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า คุณภาพของสื่อการสอน
องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปร 6 ตัวแปร คือ ตัวแปรเป็นสื่อที่จับต้องได้ ตัวแปรผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติในการทํากิจกรรม ตัวแปรนําไปปรับใช้กับผู้เรียนได้หลากหลาย ตัวแปรนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ตัวแปรนําไปใช้ในการสอนได้หลายเรื่อง และตัวแปรเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
และเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า การนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอน
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ (Confirmatory Factor
Analysis) แสดงได้ตามแผนภาพดังนี้
ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน (CON)
0.871

การออกแบบสื่อการ
สอน

0.742
0.769
0.803

ด้านการสร้างและลักษณะสือ่ การสอน (CRE)
ด้านคุณภาพของสือ่ การสอน (QUA)
ด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ (USE)

߯ଶ=

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

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตารางที่ 1 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการออกแบบสื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าน้าํ หนัก ค่าความคลาด ค่าสถิติ สัมประสิทธิ์
ตัวแปรสังเกตได้
องค์ประกอบ เคลื่อน (SE)
(t)
การตัดสินใจ
( R2 )
ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน
0.871
0.759
ด้านการสร้างและลักษณะสือ่ การสอน
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
ผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของการออกแบบสื่ อ การสอนกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์พบว่า การออกแบบสื่อการสอนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไคสแควร์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (߯ଶ = 1.49 df=
1, p=0.22184) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031
ผลการวิเคราะห์ ค่ าน้ํ าหนั กองค์ ประกอบของตัวบ่ งชี้ แสดงให้ เห็ นว่า ค่ าน้ํ าหนั กองค์ป ระกอบทุ ก
ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกและมีค่ามากกว่า 0.70 ทุกตัว โดยมีค่าระหว่าง 0.742 ถึง 0.871 โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาของสื่อการสอน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
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เท่ากับ 0.872 รองลงมาคือด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.803 ด้านต่อมาคือ ด้านคุณภาพของสื่อการสอน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.769 และด้าน
การสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.742 ซึ่งมีค่าน้ําหนักต่ําสุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ประกอบด้ วย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ เนื้ อ หาของสื่ อ การสอน การสร้างและลั ก ษณะสื่ อ
การสอน คุณภาพของสื่อการสอน และการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ตัวแปรสังเกตทั้งหมด 30
ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 เนื้อหาของสื่อการสอน มีตัวแปร 7 ตัวแปร คือ ตัวแปรสัมพันธ์กับเนื้อหา
สาระครบถ้วนชัดเจน ตัวแปรสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ครบถ้วนชัดเจน ตัวแปรเป็นรูปธรรมทําเรื่องยาก
ให้ง่ายต่อการเข้าใจ ตั วแปรเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้ ตั วแปรทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน หรือจดจํา
เนื้อหาของบทเรียนได้ง่ายขึ้น ตัวแปรทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด เกิดทักษะ และตัวแปรใช้ทบทวน
บทเรียนจากเรื่องที่สอนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551: 31) ที่กล่าวว่า การเลือกสื่อ
การนําสื่อมาใช้ และการผลิต จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และสนับสนุนเรื่องราวที่จะ
สอน รวมถึ งการใช้ สื่ อ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หา อี ก ทั้ งยั งสอดคล้ อ งกั บ ณั ฐ กร สงคราม (2553: 12) ที่
กล่าวถึงความสําคัญของการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ว่าจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น สามารถ
ทบทวนบทเรียนซ้ําได้ตามความต้องการและความแตกต่างในแต่ละบุคคล รวมถึง กิดานันท์ มลิทอง
(2548: 109) ที่ ก ล่ า วว่ า การจั ด ทํ า สื่ อ การสอนมี ห ลั ก พิ จ ารณาประเด็ น หนึ่ ง คื อ สื่ อ นั้ น ต้ อ งมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน Dale (1969: 175) กล่าวว่า การเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอนนั้นจะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่เรียนได้ดี รวมถึงสถาบันวิจัยพัฒนา
และสาธิตการศึกษา (2555: 122) และกรมวิชาการ (2544: 10) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนต้องมีความ
เหมาะสมสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายและสาระการเรียนรู้ที่จะสอน
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีตัวแปร 9 ตัวแปร คือ ตัวแปรใช้สอน
ผู้เรียนได้จริง ตัวแปรทําให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง ตัวแปรมีความสนุก ให้สาระความรู้อย่าง
หลากหลาย ตัวแปรนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ตัวแปรมีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ตัวแปรมีค่าใช้จ่ายใน
การผลิตไม่สูง ตัวแปรเป็นสื่อที่เหมาะกับช่วงวัย เหมาะกับผู้เรียน ตัวแปรเป็นสื่อที่ใกล้เคียงกับของจริง
ตัวแปรใช้วัสดุเหลือใช้มาทํา ซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2548: 109) ที่กล่าวว่าการเลือกสื่อ
การสอนมีหลักการพิจารณาคือเป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ ของ
ผู้เรียน มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตจะต้องคุ้มกับเวลาและการลงทุน วรวิทย์ นิเทศศิลป์
(2551: 27,31) กล่าวว่า ควรใช้สื่อที่เน้นผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ เสริมเพิ่มเติมจากการให้ความรู้
ความเข้าใจเท่านั้น และสื่อต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ระดับความคิดและประสบการณ์ของ
ผู้เรียนด้วย รวมถึงเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545: 258) ที่กล่าวว่าลักษณะของสื่อการสอนที่ดีต้อง
ประหยัด คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง Dale (1969: 175) กล่าวว่า การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนนั้นจะต้อง
พิจารณาว่าสื่อการสอนนั้นเหมาะสมกับวัย ระดับสติปัญ ญาและประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนได้
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เพียงใด รวมถึงสื่อสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดได้หรือไม่ คุ้มค่ากับเวลาและการลงทุน
หรือไม่ รวมถึง สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา (2555: 122) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อ
การสอนจะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมของผู้เรียน และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
องค์ ป ระกอบที่ 3 คุ ณ ภาพของสื่อ การสอน มี ตั วแปร 8 ตั ว แปร คื อ ตั วแปรมี ลัก ษณะ
โดดเด่น ตั วแปรดึงดูดความสนใจ ตัวแปรมีสีสัน สวยงาม ปราณี ต ตัวแปรมีความคงทน แข็งแรง
ตัวแปรมีความเรียบง่าย ดูง่าย ตัวแปรมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมพกพาได้ง่ายสามารถใช้ได้ตลอด
ตัวแปรเก็บรักษาได้ง่าย และตัวแปรสะดวกต่อการนํามาใช้งาน สอดคล้องกับ วรวิทย์ นิเทศศิลป์
(2551: 29) ที่กล่าวว่า ข้อคํานึงในการออกแบบสื่อการสอนคือ ความสวยงามเพื่อให้เป็นสื่อที่เร้าความ
สนใจ น่าสนใจ ความทนทานเพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน ประหยัด และได้ประโยชน์ตรงกับความ
มุ่ งหมายในการใช้ กรมวิ ช าการ (2544: 1-2) ได้ ก ล่ าวถึ งข้ อ คํ านึ งถึ งการผลิ ต สื่ อ ประเด็ น หนึ่ งคื อ
เทคนิคการผลิตสื่อในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการผลิตว่าควรมีความประณีต เรียบร้อย และ
ฉับไว รวมถึงยังสอดคล้องกับเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545: 258) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนควรใช้ง่าย
สะดวกและปลอดภัย หากสื่อการสอนที่นํามาใช้มีความยากลําบากและยุ่งยากไม่สะดวกที่จะใช้ก็อาจ
ทําให้มีผลเสียต่อกระบวนการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา (2555:
122) ได้กล่าวว่าสื่อการสอนควรมีความสะดวกและความสามารถในการใช้สื่อการสอน ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงสื่อการสอนนั้น ๆ ได้ และ Erickson and Curl (1972) กล่าวถึงหลักการใช้สื่อการเรียนการ
สอนโดยทั่วไปไว้ว่า การใช้สื่อเพื่อเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การผลิต
สื่อการสอนจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย และใช้งานได้ง่าย
องค์ประกอบที่ 4 การนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ มีตัวแปร 6 ตัวแปร คือ ตัวแปรเป็น
สื่อที่ จับต้องได้ ตัวแปรผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัติในการทํากิ จกรรม ตัวแปรนํ าไปปรับใช้กับผู้เรียนได้
หลากหลาย ตัวแปรนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ตัวแปรนําไปใช้ในการสอนได้หลายเรื่อง และ
ตัวแปรเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545: 258) ที่กล่าว
ว่า การนําสื่อการสอนมาใช้นั้นต้องคํานึงถึงสื่อที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการกระทําด้วยตนเอง
มากกว่าครูเป็นผู้กระทํากิจกรรมเพราะผู้เรียนเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
สร้างสรรค์จากผู้ที่ไม่รู้เปลี่ยนเป็นผู้รู้ จากผู้ที่ไม่มีความสามารถเปลี่ยนเป็นผู้มีความสามารถ รวมถึง
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (2555: 122) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนนั้นจะต้องมีความเป็นไป
ได้ในการนํามาใช้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ มีการศึกษา
ด้วยความตั้งใจ สนใจ และกระตือรือร้น
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบของการออกแบบสื่อการ
สอนกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ จั ด เรี ย งลํ า ดั บ ตามค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบจากมากไปน้ อ ย ดั ง นี้
องค์ประกอบด้านเนื้อหาของสื่อการสอน ด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ด้านคุณภาพของสื่อ
การสอน และด้านการสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีค่าน้ําหนักต่ําสุด มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.872, 0.803, 0.769 และ 0.742 ตามลําดับ นั่นคือ องค์ประกอบด้านเนื้อหาของสื่อการ
สอน มีน้ําหนักความสําคัญมากสุด รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านการนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์
ขณะที่องค์ประกอบด้านการสร้างและลักษณะสื่อการสอน มีน้ําหนักความสําคัญต่อการออกแบบสื่อ
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การสอนสําหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู น้อยที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทวีศักดิ์ อยู่ถาวร
(2549: 82) ที่พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้ความสําคัญกับปัจจัยประกอบในการซื้อสื่อ
การสอนประเภทยางและฟองน้ําของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในด้านผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยเฉพาะสื่อการ
สอนต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียนและวัตถุประสงค์ที่จะสอน รองลงมาได้แก่ สื่อการสอนช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ วิลัยพร ไชยสิทธิ์ (2555: 44) ที่พบว่า ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทางคณิ ตศาสตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ เนื่ อ งจากการสร้ า ง
แอพพลิเคชั่นได้พัฒนาและออกแบบให้น่าสนใจกับระดับของผู้เรียน เนื้อหาที่นํามาสร้างครอบคลุม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน อีกทั้งการออกแบบแอพพลิเคชั่นยังเน้นคุณภาพของสื่อการสอน เช่น การจัดองค์ประกอบด้าน
การออกแบบกราฟิกของสี อักษร ภาพ ที่น่าสนใจ ชัดเจน โดดเด่น สวยงามและเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นทั้งสองด้านอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับ ชุมพล จันทร์ฉลอง (2553: 50) ที่พบว่า การประเมินคุณภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
สร้า งภาพเคลื่ อ นไหวนั้ น ความคิ ด เห็ น ด้ านสื่ อ การเรี ย นการสอนมี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด ในด้ านเนื้ อ หา
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และสื่อการสอนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ศิวนิต
อรรถวุฒิ กุล (2555: 187) ได้วิจัยสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มทดลองที่มีต่อกระบวนการแบ่งปัน
ความรู้ผ่านสื่อสารด้วยเว็บล็อกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการศึกษา ในด้านความ
ประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกระบวนการสร้างสรรค์การแบ่งปันความรู้ผ่านการสื่อสารด้วย
เว็บล็อก พบว่า ส่วนใหญ่มีความประทับใจเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยของเครื่องมือ
การสื่อสารด้วยเว็บล็อก สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความสะดวกของผู้เรียน
รู้สึกสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่ หลากหลาย ช่วยเร้าความสนใจ ฝึกความอดทน
ฝึกสมาธิ และจินตนาการ ได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และช่วยเปิดรับความคิดเห็นกันได้มากขึ้น
และผลการวิ เคราะห์ ผ ลงานการผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X =2.23,
S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีจํานวน 4 ประเด็นการประเมินที่มีคุณภาพผลงาน
การผลิตสื่อการศึกษาอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการยอมรับนวัตกรรม ( X =2.46, S.D.=0.34) ด้านการ
ออกแบบเพื่อพัฒนาผลงาน ( 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 ทั้งด้านเนื้อหาของสื่อการสอน ด้าน
การนําสื่อการสอนไปใช้ประโยชน์ ด้านคุณภาพของสื่อการสอน และด้านการสร้างและลักษณะสื่อการ
สอน
ข้ อ เสนอแนะสํ าหรั บ การวิ จั ย ครั้งต่ อ ไป คื อ 1) ควรมี ก ารศึ ก ษาความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้ และ 2) ควรมีการพัฒนารูปแบบขั้นตอนการใช้สื่อการสอน
สําหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จํานวน
300 คน ใช้แนวคิดการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Hair, J. et.al. (2010) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .948 วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และ การหมุ นแกนองค์ประกอบ
แบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้ วยแวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศและการประเมินผลการสอน
การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจให้กับครู โดยทั้ง 5 องค์ประกอบ
สามารถอธิบายได้ว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ร้อยละ 72.862
คําสําคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ ภาวะผู้นําทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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
โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ กําหนดไว้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553 : 1) หั วหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้ที่มีบทบาทในการประสานงานจากกลุ่มบริหารงานวิชาการมาสู่ครูผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ถ่ายทอดผล
สะท้ อนกลับ จากครูผู้ป ฏิ บั ติในเรื่องนโยบายการบริห ารงานวิชาการไปสู่กลุ่ม ผู้ บ ริห าร และเป็ น ผู้
ประสานให้สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง เช่น การเป็นผู้
กระตุ้น นั กเรียน การสอนให้ ผู้ เรีย นเกิด การเรีย นรู้จากการค้ น พบ การปรับ เปลี่ย นวิธีการสอนรูป
แบบเดิ ม ไปสู่ วิ ธี ก ารสอนรู ป แบบใหม่ สอดคล้ อ งกั บ อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ (2548 : 1-4) กล่ า วว่ า
การพัฒนาผู้เรียนประสบความสําเร็จในชีวิต ทั้งในด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น ยังมีผู้ที่เปรียบเสมือนผู้บริหารคนหนึ่ง คือ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารในระดับต่างๆ และครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ
เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการประสานงานตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารหรือตามมติที่ประชุม
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ภาวะผู้ นํ า ทางวิ ช าการของหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ องค์ ก ร
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งได้กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แก่ 1) พัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามก้ า วหน้ า เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร 2) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิชาการ 3) ร่วมวางแผน จัดทําแผนและดําเนินงาน ตามแผนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 4) นิเทศครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) เสนอผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่อผู้บริหาร (มะลิวรรณ ประวัง และคณะ. 2551 : 45) โดยจะต้องแสดงบทบาท และต้อง
แสดงออกพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการงานวิชาการโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานด้าน
การเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
จากแนวคิดของนักวิชาการและผลวิจัยดังกล่าว จะเห็ นได้ว่า ภาวะผู้นํ าทางวิชาการของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ จํานวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียนเพื่ อพั ฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การบริหารจัดการหลักสูตร 3) การนิเทศและการ
ประเมินผลการสอน 4) การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู
ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒ นาภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อันจะส่งผลในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
วิธีการวิจัย
1. กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ
ภาวะผู้ นํ า ทางวิ ช าการของ Hallinger and Murphy (1985 : 221-224), David & Thomas
(1989 : 40), Hoy and Hoy (2003 : 313-320), ถวิ ล มาตรเลี่ ย ม (2544 : 126), สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 3-20), Kung (1992 : 430-443), ประสิทธิ์ เขียว
ศรีและคณะ (2548 : 182 - 183), U.S. Department of Education (2005 : 121) ได้องค์ประกอบ
ต้นแบบเพื่อที่จะกําหนดเป็นกรอบแนวคิด จํานวน 5 องค์ประกอบต้นแบบ คือ 1) การบริหารจัดการ
หลักสูตร 2) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 3) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู 5) การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการ
เรียนรู้
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ และครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด 52 โรงเรียน จํานวน 2,655 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 จํ า นวน 300 คน โดยการคํ า นวณขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารพิ จ ารณาน้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตามแนวคิดของ Hair, J. et.al. (2010) ที่เสนอไว้หากค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าที่ 0.35 จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยจะต้องมีจํานวน
ไม่ต่ํากว่า 250 และเพื่อป้องกันการผิดพลาดของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก
ร้อ ยละ 20 รวมเป็ น กลุ่ ม ตัวอย่าง 300 คน ทํ าการสุ่ ม ตัวอย่างแบบหลายขั้น ตอน (Multi - stage
Random Sampling) มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ แบ่งขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด โดยทําการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่งงานปฏิบัติใน
สถานศึกษา โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เพื่อหาอัตราส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ
ภาวะผู้ นํ า ทางวิ ช าการของ Hallinger and Murphy (1985 : 221-224), David & Thomas
(1989 : 40), Hoy and Hoy (2003 : 313-320), ถวิ ล มาตรเลี่ ย ม (2544 : 126), สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543 : 3-20), Kung (1992 : 430-443), ประสิทธิ์ เขียว
ศรีและคณะ (2548 : 182 - 183), U.S. Department of Education (2005 : 121) ได้ตัวแปรที่ใช้
ในงานวิจัยคือ องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย
1. การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การนิเทศและการประเมินผลการสอน
3. การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การสร้างแรงจูงใจให้กับครู
5. การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็น
แบบสอบถาม เกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 แบ่งเป็นตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ คือ ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา สังกัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และประสบการณ์ในการทํางานปัจจุบัน ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นองค์ประกอบภาวะ
ผู้ นํ า ทางวิ ช าการของหั ว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ โรงเรี ย นสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 5 องค์ประกอบ จํานวน 40 ข้อ จําแนก
เป็น 1) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 9 ข้อ 2) ด้านการนิเทศและการประเมินผลการสอน
จํานวน 10 ข้อ 3) ด้านการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน จํานวน 9 ข้อ 4) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู จํานวน 6 ข้อ 5) การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริม
การเรียนรู้ จํานวน 6 ข้อ นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา โดยมีวุฒิ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ ปริ ญ ญาเอกทางการบริ ห ารการศึ ก ษา จํ า นวน 4 ท่ า น และ
ผู้อํานวยการโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 1 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์และความชัดเจนของภาษาในแต่
ละด้านเป็นรายข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยามศัพ ท์ (IOC) ระหว่าง
.80 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) .948
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สามารถสรุปได้ดังนี้
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค่ า Kaiser-Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy
ซึ่ งเท่ ากั บ .902 พบว่ ามี ค่ ามากกว่า .60 และจากการทดสอบนั ย สํ าคั ญ ด้ ว ย Bartlett’s Test of
Spherictity พบว่ามีนัยสําคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระกว่างกันใน
ขนาดที่ เหมาะสมกั บ การนํ า ไปวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบได้ ตั ว แปร X1 - X40 มี ค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง
3.979 – 4.287 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง .333 - .982
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1-6
ตารางที่ 1 ค่า Eigenvalues ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
Component
Extraction Sums of
Rotation Sums of Squared
Squared Loadings
Loadings
Eigen % of Cumulative Eigen
% of Cumulative
values Variance
%
values Variance
%
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
วิ ธี ตั ว ประกอบหลั ก (Principal Component Factoring) หมุ น แกนแบบมุ ม ฉาก (Orthogonal
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) พบค่า Eigenvalues ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม เพื่อค้นหาจํานวนองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ ของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยพิจารณาค่า
Eigenvalues ที่ มี ค่ ามากกว่ า 1 ตามกฎของ ไกเซอร์ (Kaiser’s rule) จากผลการวิเคราะห์ พ บว่า
องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษ ามั ธ ยมศึ ก ษ า เขต 2 ป ระกอบ ด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ โดยองค์ ป ระกอบ ที่ 1-5
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 7.306, 7.037, 6.253, 4.689 และ 3.859 ตามลําดับ และเมื่อหมุนแกน
แล้วพบว่ามีค่าความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ เท่ากับ 72.862 สามารถ
อธิบ ายได้ ว่าองค์ ป ระกอบภาวะผู้ นําทางวิชาการของหั วหน้ ากลุ่ม สาระการเรีย นรู้ โรงเรียนสั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ
จากนั้ น เมื่ อ ต้ อ งการทราบว่ า องค์ ป ระกอบทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบที่ ไ ด้ ม านั้ น แต่ ล ะ
องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวแปรใดบ้าง ผู้วิจัยจึงทําการหมุนแกนองค์ประกอบโดยวิธีหมุนแกน
องค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ดังตารางที่ 2-6
ตารางที่ 2 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 1 “การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
ตัวแปร
ข้อความ
น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
X21 ครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
.888
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
X25 นําระดับผลการเรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
.883
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนไปเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายความสําเร็จ ด้านการเรียนรู้ที่โรงเรียนกําหนดไว้
X27 ประสานงานให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าของ
.862
นักเรียน
X23 ครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
.851
ประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
X22 ครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
.850
ประเมินการอ่านของนักเรียน
X28 นําผลการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนไปใช้เป็น
.846
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
X24 ครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาผลการ
.813
ประเมินการเขียนของนักเรียน
X20 ครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาระดับผล
.785
การเรียนของนักเรียน
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ตัวแปร
X26

ข้อความ

มอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสาร หลักฐานทีแ่ สดงถึง
ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
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น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
.763
18.266

จากตารางที่ 2 พบว่า องค์ ป ระกอบที่ 1 ของการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบภาวะผู้นํ าทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ซึ่ งเป็ น ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมู ล นั้ น สามารถอธิบ ายได้ด้วยตั วแปร 9 ตั วแปร มี น้ํ าหนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .763 - .888 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 18.266 โดยตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แปรในองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า “การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
ตารางที่ 3 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 2 “การบริหารจัดการ
หลักสูตร”
ตัวแปร
ข้อความ
น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
X6
ดูแล กํากับติดตามงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ
.909
แหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเหมาะสม
X8
มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปี
.909
การศึกษา
X3
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
.897
เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
X2
มีการประสานงาน ระหว่างครูกับผู้บริหาร เกี่ยวกับการ
.887
เตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร
X4
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
.769
X9
มีการนําผลประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
.767
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
X7
มีการจัดประชุม อบรมครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อทํา
.680
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
.639
X1
มีการวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
X5
เอกสารหลักสูตรชัดเจน และทันสมัย สอดคล้องกับ
.616
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
17.592
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จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ซึ่ งเป็ น ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมู ล นั้ น สามารถอธิบ ายได้ด้วยตัวแปร 9 ตั วแปร มี น้ํ าหนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .616 - .909 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 17.592 โดยตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แปรในองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการหลักสูตร ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า
“การบริหารจัดการหลักสูตร”
ตารางที่ 4 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 3 “การนิเทศและการ
ประเมินผลการสอน”
ตัวแปร
ข้อความ
น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
X14 จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน
.809
X15 ดําเนินการนิเทศการสอนของครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้
.772
ตามกําหนดการหรือปฏิทินการนิเทศ
X16 ประเมินผลการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
.769
X13 แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศการสอนอย่างชัดเจน
.738
X12 จัดทํากําหนดการหรือปฏิทินการนิเทศการสอน
.730
X19 นําผลประเมิน การนิเทศการสอน ไปใช้กําหนดแนว
.708
ทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
X11 มีการวางแผนการนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
.705
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับครู
X18 สรุปและประเมินผลการดําเนินการนิเทศการสอน
.681
X17 ให้ข้อมูลสะท้อนกลับและให้คาํ แนะนําแก่ครูผู้สอนเพื่อให้
.620
ครูนําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
X10 มีการสํารวจสภาพและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
.596
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับครู
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
15.632
จากตารางที่ 4 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปร 10 ตัวแปร มีน้ําหนัก
องค์ประกอบ ระหว่าง .596 - .809 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.632 โดยตัวแปรทั้ง 10 ตัว
แปรในองค์ ป ระกอบนี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การการนิ เทศและการประเมิ น ผลการสอน ดั ง นั้ น จึ ง ตั้ ง ชื่ อ
องค์ประกอบที่ 3 ว่า “การนิเทศและการประเมินผลการสอน”
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ตารางที่ 5 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 4 “การจัดสภาพแวดล้อม
ให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้”
ตัวแปร
ข้อความ
น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
X38 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของ
.800
นักเรียน
X37 จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนทีเ่ สริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้
.788
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
X36 ส่งเสริมให้ครูจดั สภาพห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
.784
ให้สะอาดเป็นระเบียบ และปลอดภัย
X39 ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร เพื่อ
.718
สนับสนุนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปด้วยความราบรื่น
X35 สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น
.687
ปลอดภัย
X40 ครูและนักเรียนให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
.685
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปด้วยความ
ราบรื่น
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)
11.723
จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ซึ่งเป็ นผลจากการวิเคราะห์ ข้ อมู ล นั้ น สามารถอธิบ ายได้ด้วยตัวแปร 6 ตั วแปร มีน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .685 - .800 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 11.723 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัว
แปรในองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ ดังนั้นจึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบที่ 4 ว่า “ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้”
ตารางที่ 6 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบที่ 5 “การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับครู”
ตัวแปร
ข้อความ
น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
X31 ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ใช้ความสามารถ
.793
และทักษะตามความถนัด
X33 การส่งเสริมบรรยากาศในการทํางาน โดยเน้นการสร้าง
.735
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งความสําเร็จของงาน
X32 สนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีโอกาสฝึกอบรม
.715
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
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ตัวแปร
X30

ข้อความ

เปิดโอกาสให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
X29 การส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็นทีมของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
X34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance)

น้ําหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading)
.711
.604
.591
9.649

จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 ของการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ซึ่งเป็ นผลจากการวิเคราะห์ ข้อมู ล นั้ น สามารถอธิบ ายได้ด้วยตั วแปร 6 ตั วแปร มีน้ํ าหนั ก
องค์ประกอบ ระหว่าง .591 - .793 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.649 โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร
ในองค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจให้กับครู” ดังนั้นจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 5 ว่า “การ
สร้างแรงจูงใจให้กับครู”
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรี ย นสั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบ
ผู้วิจัยจึงขออภิปรายรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การตรวจสอบ ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ประกอบไปด้วย 9 ตัวแปร มีน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .763 - .888
ค่า Eigenvalues เท่ากับ 7.306 ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 18.266 มีความสําคัญมาก
ที่สุด เนื่องจาก การตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักเรียน จะช่วยให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ได้ ท ราบข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นาหรื อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งตรงตามศั ก ยภาพ
และความต้องการของนักเรียนอันนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552 : 255) ที่พบว่า ผู้นําทางวิชาการควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียน และสะท้อนผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ให้ ค รูแ ละ
ผู้ปกครองทราบ
องค์ ป ระกอบที่ 2 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร ประกอบไปด้ ว ย 9 ตั ว แปร มี น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .616 - .909 ค่า Eigenvalues เท่ากับ 7.037 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 17.592 เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เนื่องจากหลักสูตรเป็นหัวใจของการ
จัดการเรียนการสอน นําไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวิต และพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่กําหนด การบริหาร
จัด การหลั ก สู ต ร จึ งต้ อ งอาศั ย การมี ส่ วนร่วมของทุ ก ฝ่ าย มี ก ารสร้างความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
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หลั ก สู ต ร มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพและ
เหมาะสมยิ่งขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545. 7-12) ที่กล่าวว่า การ
บริหารจัดการหลักสูตร เป็นบทบาทสําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องสร้าง
หลักสูตรของตนเองที่เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ทําให้ผู้บริหารและครูต้องทําหน้าที่เป็นผู้พัฒนา
หลักสูตร ซึ่งหมายถึงการสร้าง การใช้ และปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจากหน้าที่ในการสอน เมื่อ
สถานศึกษาสร้างหลักสูตรแล้ว ในขั้นต่อไปเป็นการนําหลักสูตรไปใช้ ซึ่งต้องมีกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ ป ระกอบที่ 3 การนิ เทศและการประเมิ น ผลการสอน มี ค วามสําคัญ เป็ น อัน ดับที่ 3
มีน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .596 - .809 ค่า Eigenvalues เท่ากับ 6.253 ค่า
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 15.632 การนิเทศและการประเมินผลการสอน เป็นกระบวนการ
ทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครู โดยมีการสํารวจสภาพปัญหา วางแผนการ
นิเทศ ดําเนินการนิเทศ ประเมินผลการสอน ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ บ รรลุ เป้ า หมายของสถานศึ ก ษา
ซึ่งสอดคล้องกั บแนวคิดของ จิติม า วรรณศรี (2557 : 113) ที่กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องปัญหาและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา โดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัย และกระบวนการบริหาร PDCA มี 4 ขั้นตอนคือ 1) การสํารวจสภาพและปัญหา
2) การวางแผนการนิเทศ 3) การดําเนินการนิเทศ 4) การประเมินผลและปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 4 การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ มีความสําคัญ เป็น
อั น ดั บ ที่ 4 มี น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) ระหว่ า ง .685 - .800 ค่ า Eigenvalues
เท่ากับ 4.689 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 11.723 การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมสภาพ
การเรียนรู้ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบ มีบรรยากาศที่ดี มี
ความปลอดภัย มีวัสดุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุ
ให้เกิดการเรียนรู้และไม่มีมลภาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่โรงเรียน หรือสถานศึกษานั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณชัย กัณฑ
ภา (2548 : 21) การจั ด สภาพแวดล้ อ มในองค์ ก รโรงเรี ย นเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ จ ะต้ อ ง
เสริมสร้างผู้เรียนได้รับโอกาสอันพึงที่จะควรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามวัย สภาพแวดล้อมที่ดี
หมายถึง ส่วนประกอบสําคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความปลอดภัย มีแรงจูงใจ
และเกิดความสุข ความเต็มใจในการแสวงหาความรู้
องค์ประกอบที่ 5 การสร้างแรงจูงใจให้กับครู มีความสําคัญเป็นอันดับที่ 5 โดยมีน้ําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ระหว่าง .591 - .793 ค่า Eigenvalues เท่ากับ 3.859 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 9.649 การสร้างแรงจูงใจให้กับครู เป็นสิ่งสําคัญ ที่จะทําให้การทํางาน
บรรลุตามเป้าประสงค์ ประสบผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ จีรพันธ์ เครือสารและคณะ (2548 : 14 – 17) ที่กล่าวว่า การจูงใจให้บุคคลทํางานแก่องค์กร
ได้แก่ การใช้แรงจูงใจในเชิงบวกร่วมกับการคาดหวังที่สูง การประเมินการทํางานของบุคลากรใน
องค์กรด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร เช่น
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สวัสดิการต่างๆ ปรังปรุงโครงสร้างขององค์กรให้เอื้อต่อการทํางาน ให้รางวัลเมื่อทํางานประสบ
ความสําเร็จ มอบหมายงานตามความถนัดของพนักงาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนําองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการที่ได้ให้
โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําองค์ประกอบภาวะผู้นําทางวิชาการ มาใช้เป็นแนวทางใน
การบริ ห ารงานวิช าการ และพั ฒ นาหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละครู ในสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1.3 ผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ มี สํ า คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรก คื อ ด้ า นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพั ฒ นาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน สามารถนําเอาองค์ประกอบที่พ บ
ไปกํ าหนดแนวทางในพั ฒ นาและช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นได้ ต รงตามศั ก ยภาพ และความต้ อ งการของ
นักเรียน อันนําไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นําทาง
วิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การบริหารจัดการหลักสูตร 3) การนิเทศและการประเมินผลการสอน 4)
การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 5) การสร้างแรงจูงใจให้กับครู จึงควรจะพัฒนารูปแบบ
การวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้งนี้ เป็ น งานวิจั ยเชิงคุ ณ ภาพ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาผลการประเมิน การประกั น
คุณภาพภายนอก และนําเสนอคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) การบริหารจัดการ
และ (3) ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ คือ ผู้อํานวยการ ครู กศน. และ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ของ กศน.เขตห้วยขวาง และ กศน.เขตบางคอแหลม รวมทั้งสิ้น 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
เป้ าหมายการเรียนรู้ (Targeted Learning : T) (2) วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (Analyze Individual
Learners : A) (3) ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน (Design of Learning : D) (4) จัดบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ (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
การบริ ห ารจั ด การ (Prepare Management : P) (2) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาใช้ ก ารบริ ห ารเชิ งระบบ
(System Approach : S) และ (3) รายงานผลการดําเนินการ (Report of the operation : R)
3. ด้านการประกันคุณภาพ ได้รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี SPIPAMI Model คือ (1) สถานศึกษามี
การตั้งมาตรฐานงานสูงและนําไปปฏิบัติได้จริง (Standard high and Practical : S) (2) จัดทําแผนการ
ประกันคุณภาพสอดคล้องตามแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (Planning with a range of quality :
P) (3) จัดเก็บเอกสารสม่ําเสมอและรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (Information Storage
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and Reporting Activities : I) (4) การเตรี ย มตั ว การตอบคํ า ถามของบุ ค ลากร (Preparing for the
questions of personnel : P) (5) แต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ (Appoint
personnel responsible for quality assurance : A) (6) ศึกษาคู่มือการดําเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษา (Manual operation for quality assurance : M) (7) บุ ค ลากรให้ ค วามสนใจและเสนอ
แนวคิ ด เพื่ อ เตรี ย มรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (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
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บทนํา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality Assurance) เป็ น กลไกสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจ (assure) ได้ว่า
สถานศึกษาสามารถจั ดการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพได้ตามมาตรฐานที่ กําหนด ผู้สํ าเร็จการศึกษามี ค วามรู้
ความสามารถและมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดและที่ สั งคมต้ อ งการในการจั ด
การศึกษาให้มีคุณภาพนั้น โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า
“สมศ.” มีฐานะเป็นองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานกลางในการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ด้วยเหตุนี้ จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.2551 ระบุไว้ในมาตรา 20 ว่า “ให้สํานักงานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ซึ่งเป็ น ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสํ าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสอดคล้ องกั บ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคี
เครือข่ายและสํานักงานระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง” (พระราชบัญ ญั ติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551,
2551)
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อย่อว่า
สํานักงาน กศน.กทม. เป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และมี อํานาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2554 มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขต ได้รับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกเป็นครั้งแรก ทั้ง 40 แห่ง 50 เขต โดยผ่านการรับรอง
คุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
แต่ เกณฑ์ มาตรฐาน และตั วชี้ วั ด ในการประเมิ น แต่ ล ะครั้งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสํ านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษากําหนด และระบบการประกันคุณ ภาพเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ได้จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ของผู้ เรียนเป็ น หลั กให้ได้ รับ การศึ กษาที่ มีคุ ณ ภาพใกล้เคี ยงกัน ตลอดจนมีข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่จะช่วยกําหนดแนวนโยบายทางการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่
ต้องการและบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอก ข้อ 38) ดังนั้น
การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ที่ ทําให้ สถานศึกษาประสบความสําเร็จภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่
สถานศึกษาเผชิญอยู่ โดยการศึกษาผลการประเมินประกันคุณภาพสถานศึกษาปี 2554 แบ่งเป็น 3 ด้าน
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คือ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการบริหารจัดการ และ 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และนํามาเสนอเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพื่อนําเสนอคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่ งศึ กษาผลการประเมินการประกัน คุณ ภาพภายนอก เพื่ อนํ าผลการประเมิน
ประกั น คุ ณ ภาพภายนอกเป็ น แนวทางสู่ ก ารศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต 3 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (2) การบริหารจัดการ และ (3)
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําเสนอแนวทางในรูปแบบคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ประชากรในการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีครั้งนี้ 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
การวิจัยครั้งนี้เป็น ผู้อํานวยการ ครู กศน. และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ กศน.เขต
จํานวน 14 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งผู้ให้
ข้อมูลหลักเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีครั้งนี้ 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 รวมทั้งสิ้น 6
คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้ แ ก่ ผู้ อํ านวยการ กศน. จํ านวน 3 คน ครู กศน.
จํานวน 3 คน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. แบบสั ม ภาษณ์ เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย์
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น คํ า ถามปลายเปิ ด แบบมี โ ครงสร้ า ง ผู้ วิ จั ย ได้
ดําเนินการดังนี้ (1) ศึกษาเอกสารผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอก ของ กศน.เขตห้วยขวาง และ
กศน.เขตบางคอแหลม (2) ศึกษาเนื้อหาสาระ กรอบแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการ
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
เพื่อนํามาใช้ในการตั้งหัวข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์ (3) นําข้อมูลที่ได้สร้างแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (4) นําร่างแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเสนอผู้เชี่ยวชาญ (5) นํา
แบบสั ม ภาษณ์ เสนอต่ อ อาจารย์ ์ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ แล้ ว ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity) (6) นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครั้ง และทําการ
ปรับแก้ตามคําแนะนํา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด
2. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้ประเด็นหัวข้อการ
สนทนาเป็นองค์ประกอบในการสนทนา ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้ (1) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) โดยได้แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี 3 ด้ าน คือ ด้ านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2) ร่างคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามองค์ประกอบคู่มือที่ดีที่ได้จากการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจัย โดยมีองค์ประกอบของคู่มือ ดังนี้
1) ปกนอก 2) ปกใน 3) คํานํา 4) สารบัญ 5) บัญชีตาราง/บัญชีภาพประกอบ 6) เนื้อหา 7) บรรณานุกรม
8) ภาคผนวก และ 9) ผู้จัดทําคู่มือ (3) นําคู่มือเสนอต่ออาจารย์์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พิจารณาความ
เหมาะสมและความถูกต้อง และทําการปรับปรุง (4) กําหนดประเด็นสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการนําคู่มือไปใช้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าคู่มือที่ได้จัดทําขึ้นมีความเห็นด้วย
ในรูปแบบคู่มือน่าสนใจหรือไม่ เนื้อหาในคู่มืออ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ และนําไปใช้ได้จริงหรือไม่ (5) นํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา จะได้ข้อคิดเห็นของความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้
3. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยดํ า เนิ น การดั ง นี้ (1) สั ม ภาษณ์ ผู้ อํ า นวยการ ครู กศน. และ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณ ภาพการศึกษา (2) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์เนื้อหา จะได้แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (3) ร่างคู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (4) การสนทนากลุ่มผู้อํานวยการ หรือครู กศน. หรือ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (5) นําประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ์และวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้วิจัยสามารถสรุปผลภาพรวมการสัมภาษณ์ในภาพรวม
ได้ดังนี้
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า (1) ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา
เพื่อออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (2) ครูมีการสัมภาษณ์ผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์
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 ดังนี้
ด้ า นวิ ช าการ พบว่ า (1) จั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ให้
สอดคล้องตามวิถีการดําเนินชีวิตของผู้เรียน (2) วางแผนการดําเนินงานเป็นระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง
(PDCA) และมีการประชุ ม บุ ค ลากร ทํ าคําสั่งแต่งตั้ง (3) นิ เทศและติด ตามงาน (4) พั ฒ นาหลักสูต ร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น (5) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การติดตามงาน ให้ส่งแผน-ผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน ส่งแผนการเรียนการสอนและบันทึกการสอน (6) การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน ยึดตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของสํานักงาน กศน. (7) สนับสนุนให้ครูทําวิจัยชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (8) ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
(9) สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (10) ประชุมร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสื่อ และเป็นไปตามเกณฑ์การสรรหาสื่อ
ด้านงบประมาณ พบว่า (1) ประชุมร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี (2) ทํ าคํ าสั่งแต่ งตั้งและมอบหมายงานแผน บั ญ ชี การเงิน พัสดุ เสนอขออนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ (3) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และสรุปรายงานกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการส่งหน่วยงานต้นสังกัด
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) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า (1) ผู้บริหารประชุมร่วมกับบุคลากร เพื่อจัดโครงสร้าง
การบริหารงาน กําหนดบทบาทหน้าที่ และทําคําสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (2) จัดทํา
โครงสร้างด้านการประกันคุณภาพ นําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน วางแผนการทํางาน
กําหนดกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี แผนพัฒนาการศึกษา และการบริหารกิจกรรมตามนโยบาย
หน่ วยงานต้นสังกั ด (3) เน้ นการทํ างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
ประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับภูมิปัญญาและทรัพยากรของภาคีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัด
การศึ กษา (4) มี ขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การเกี่ ยวกั บ ผู้เรีย นตั้ งแต่ก ารประชาสัม พั น ธ์การรับ สมั ค รจนจบ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ (5) ส่งเสริมให้ครูนํานวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี และการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน (6) จัดให้มีองค์กรนักศึกษาให้ความร่วมมือและช่วยเหลือครู (7) รายงานผลการปฏิบัติงานทุก
กิจกรรมส่งหน่วยงานต้นสังกัด (8) สถานศึกษามีระบบการจัดการควบคุมภายใน ทําแผนการปฏิบัติงาน
ประชุมคณะทํางาน มีคําสั่งแต่งตั้ง ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
(2) ผู้บริหารใช้ระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในการบริหารงาน
(3) ผู้บริหารให้บุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการและรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า (1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาจากการประกัน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กําหนดกรอบทิศทางการทํางานอย่างเป็นระบบ (2) ประชุมสร้างความเข้าใจ
ของบุคลากร ใช้ระบบการทํางาน PDCA ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการประกันคุณภาพ ทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม (4) เตรียมเอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ผ่าน
การประกันคุณภาพแล้ว และระดมความคิดของบุคลากรเรื่องการตอบคําถามของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สมศ. (5) ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา มอบหมายงาน กํากับติดตามงาน
รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประกันคุณภาพ (6) ศึกษาคู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพภายในและการประกั น คุณ ภาพภายนอก นํ ามาปรับ เป็น เล่ม คู่มื อการดําเนิ น งานการประกัน
คุณ ภาพของสถานศึกษาเอง (7) บุคลากรทุกคนให้ความสําคัญ เรื่องการประกันคุณ ภาพ เตรียมความ
พร้อ มตอบคํ าถามหรือ สั ม ภาษณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก ฐานร่ อ งรอย รวมถึ งการให้ ร างวั ล บุ ค ลากร ถ้ า
สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพได้ตามที่กําหนด
2. ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ของผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู กศน.
หรือผู้รับผิดชอบงานประกัน คุณ ภาพการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุป ผลในภาพรวมการสนทนากลุ่ม ได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 รูปแบบของคู่มือ พบว่า รูปร่างและสีสันเหมาะสมในการอ่านง่าย มีการจัดแบ่งหัวข้อ
อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของคู่มือที่ได้ทบทวนในเรื่องแนวทางการจัดทําคู่มือ
2.2 เนื้อหาคู่มือ พบว่า เนื้อหาสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและทฤษฎีการทํา
คู่มือ รวมทั้งเนื้อหาของคู่มือเพิ่มเติมเรื่องแนวคิดการประกันคุณภาพเป็นวงจรเสมือน PDCA ประกอบด้วย
คือ การกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน (ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน ยังคงยึดถึงแนวคิดการ
ประกันคุณ ภาพนี้ได้ตลอด) D คือ การประเมินคุณ ภาพภายใน แบ่งเป็น การประเมินตนเองและการ
ประเมิน โดยหน่ วยงานต้นสั งกั ด C คื อ การประเมินภายนอก โดยตรวจสอบผู้เรียน กระบวนการจัด
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กิจกรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินได้ และ A คือ การ
นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษาต่อไป
2.3 การนําไปใช้ของคู่มือ พบว่า สามารถนําคู่มือไปใช้ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์
การประเมินคุณภาพรอบสี่ของ สมศ. นําคู่มือไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาของตนเอง รวมทั้งเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินประกันคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน.เขต และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีความคิดเห็นตรงกันเนื่องจากบริบทของ กศน.เขตห้วยขวาง และ กศน.เขตบางคอแหลม ซึ่ง
ได้ศึกษาบริบทของสถานศึกษาของทั้งสองแห่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สามารถอภิปรายเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ของการประเมินคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรายด้าน ได้ดังนี้
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์ครู กศน. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้สรุปเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ดีจากการสรุปผลเป็นรูปแบบ
TADEMERD Model ดั งนี้ (1) กํ าหนดเป้ าหมายการเรีย นรู้ (Targeted Learning : T) (2) วิ เคราะห์
ผู้ เรี ย นรายบุ ค คล (Analyze Individual Learners : A) (3) ออกแบบการเรี ย นรู้ ที่ เหมาะกั บ ผู้ เรี ย น
(Design of Learning : D) (4) จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment of Learning : E) (5)
สื่ อ ในการจั ด การเรี ย นการสอน (Medias for Learning : M) (6) วั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
(Evaluation of Learning : E) (7) นําผลที่ได้มาปรับปรุงและสอนเสริมผู้เรียน (Results to Improve
Teaching and Learning Support : R) (8) พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน (Development of
Teaching : D) โดยรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน TADEMERD Model ได้แนวทาง
จากหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกขั้นพื้นฐาน 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 ดังนี้
(1) การเตรีย มความพร้อ มการบริห ารจัด การ (Prepare Management : P) 4 ด้ าน
ดั งนี้ 1) ด้ านวิช าการ 2) ด้ า นงบประมาณ 3) ด้ านการบริ ห ารงานบุ ค คล 4) ด้ านการบริ ห ารทั่ ว ไป
เนื่องจากการบริหารงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ผู้บริหารต้องคัดเลือกบุคลากรจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศ ติดตามบุคลากรดําเนินการกรอกข้อมูลเป็นปัจจุบัน สนับสนุนบุคลากรได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนนําไปใช้
(2) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้การบริหารเชิงระบบ (System Approach : S) โดยใช้วงจร
คุณ ภาพของเดมมิ่ ง (PDCA) เป็ นการตรวจสอบทบทวนการดําเนินงานด้วยตนเอง คือ P : Plan วาง
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แผนการปฏิบัติงาน/วางระบบ D : Do ปฏิบัติตามแผน C : Check ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม
อย่างสม่ําเสมอ A : Act นําผลการประเมินมาปรับปรุงงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
(3) รายงานผลการดําเนินการ (Report of the operation : R) คือ การจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติการประจําปี ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดทําสรุปงานตามแผนงานประจําปี และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อการปฏิบัติงานเป็นระบบและนําไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้
รูป แบบแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ านการบริ ห ารจั ด การ PSR Model ได้ แ นวทางการบริห าร
จัดการจากบทความของโรงเรียนบ้านสะเอะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พ.ศ.
2556 เรื่องกิจกรรมสําคัญและวิธีการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน จัดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ STSS (System Approach, Teamwork,
Socialization, Supervision Monitoring and Evaluation) และระบบการดําเนินงานโดยใช้วงจรการ
บริหารคุณภาพของ เดมมิ่ง PDCA (Plan Do Check Ac) เน้นการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล มากํากับ
ดูแลการบริหารงาน และยังสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการ
บริห ารที่ เป็ น กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้ วย 4 ขั้น ตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do) การร่วมกันตรวจสอบ (Check) และการร่วมกันปรับปรุง (Act) ของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากการสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัย
ได้สรุปเป็นรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จากการสรุปเป็นรูปแบบ SPIPAMI Model ดังนี้
(1) สถานศึกษามีการตั้งมาตรฐานงานสูงและนําไปปฏิบัติได้จริง (Standard high and Practical : S) (2)
จัดทําแผนการประกันคุณภาพสอดคล้องตามแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (Planning with a range
of quality : P) (3) จัดเก็บเอกสารสม่ําเสมอและรายงานผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (Information
Storage and Reporting Activities : I) (4) การเตรียมตัวการตอบคําถามของบุคลากร (Preparing for
the questions of personnel : P) (5) แต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ (Appoint
personnel responsible for quality assurance : A) (6) ศึกษาคู่มือการดําเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษา (Manual operation for quality assurance : M) (7) บุ ค ลากรให้ ค วามสนใจและเสนอ
แนวคิ ด เพื่ อ เตรี ย มรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Interest and Concept to prepare quality
assurance education : I) ซึ่ ง รู ป แบบแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 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 ดังนี้
2.1 รูป แบบของคู่ มื อ จากการศึก ษารูป แบบคู่ มื อ ลั กษณะการจัด วางมี ค วามเหมาะสม
สวยงาม มีแผนภาพประกอบ มีสีสัน ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบคู่มือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2556 ผู้วิจัยได้นําแนวทางจากการทบทวนคู่มือและสนทนากลุ่มเพื่อ
ปรับ ปรุงและพั ฒ นาคู่ มื อ ได้ แก่ (1) ปกนอก (2) ปกใน (3) คํ านํา (4) สารบั ญ (5) บั ญ ชีตาราง/บั ญ ชี
ภาพประกอบ (6) เนื้อหา (7) บรรณานุกรม (8) ภาคผนวก และ (9) ผู้จัดทําคู่มือ
2.2 เนื้อหาคู่มือ จากการศึกษาเนื้อหาในคู่มือ พบว่า ส่วนประกอบของเนื้อหา 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ส่วนที่ 3 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองและแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารทํ า คู่ มื อ ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนแนวทางการจั ด ทํ า คู่ มื อ และกํ า หนด
องค์ประกอบไว้ 9 หัวข้อ รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
2.3 ตรวจสอบการนํ า ไปใช้ จากการตรวจสอบความเป็ น ไปได้ ข องการนํ า คู่ มื อ ไปใช้
ผลการวิจัยพบว่า สามารถนําคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางของสถานศึกษาของตนเองตามเนื้อหาที่
ปรากฏในคู่ มื อ ซึ่ งสอดคล้ องกั บ คู่ มื อ แนวปฏิ บั ติที่ ดี (Best Practice) การดํ าเนิ น งานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2556
หลังจากดําเนินการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
บริหารจั ดการ และด้านการประกันคุณ ภาพการศึ กษา และนําเสนอเป็ นคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการสรุปแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นสามารถเป็นแนวทางสู่การนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังเนื้อหาในคู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เนื้อหาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
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
เพื่ อ ที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ เรี ย นสร้ า งความรู้ ใ หม่ แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ โดยการใช้ ก ระบวนการทางปั ญ ญา
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
การเรี ย นสามารถนํ า ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ โดยผู้ ส อนมี บ ทบาทเป็ น ผู้ อํ า นวยความสะดวกจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ดังแผนภาพ 1
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แผนภาพ 1 แนวปฏิบัติที่ดดี ้านการจัดการเรียนการสอน รูปแบบของ TADEMERD Model
กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Targeted Learning : T)
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (Analyze Individual Learners : A)
ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน (Design of Learning : D)

จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment of Learning :

สื่อในการจัดการเรียนการสอน (Medias for learning : M)

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation of Learning :
นําผลที่ได้มาปรับปรุงและสอนเสริมผู้เรียน (Results to Improve Teaching and Learning Support :
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Development of Teaching : D)

2. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ร่วมกัน ปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ โดยนํ าปั จจั ย ทางการบริห ารจั ด การ ได้ แ ก่ บุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาใช้อย่างกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก คือ การบริหารงาน
วิชาการ การงบประมาณ การบริห ารงานบุคคล และการบริห ารทั่ วไป ให้ การทํ างานบรรลุ เป้ าหมาย
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพ 2
แผนภาพ 2 แนวปฏิบัติที่ดดี ้านการบริหารจัดการ ในรูปแบบของ PSR Model

การเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการ (Prepare
Management : P)
ด้านวิชาการ

การบริหารเชิงระบบ
(System Approach : S)
โดยใช้การดําเนินการ PDCA
P : Plan วางแผนการปฏิบัตงิ าน
D : Do
ปฏิบตั ิตามแผน
C : Check การตรวจสอบหรือ
ประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ
A : Act
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน

ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารบุคคล
ด้านการบริหารทัว่ ไป

รายงานผลการดําเนินการ
(Report of the operation : R)
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานประเมินตนเอง
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3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก
อย่างมีระบบตามแบบแผนที่ กําหนดไว้ โดยมีการควบคุม คุณ ภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิดความมั่นใจ
ในคุณ ภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพ ธ์ข องการจัด
การศึกษา ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ดังแผนภาพ 3
แผนภาพ 3 แนวปฏิบัติที่ดดี ้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของ SPIPAMI Model
สถานศึกษามีการตั้งมาตรฐานงานสูงและนําไปปฏิบัติ
ได้จริง (Standard high and Practical : S)
บุคลากรให้ความสนใจและเสนอแนวคิดเตรียมรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Interest and Concept to
prepare quality assurance education : I)

ศึกษาคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Manual operation for
quality assurance : M)

แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
(Appoint personnel responsible for
quality assurance : A)

จัดทําแผนการประกันคุณภาพสอดคล้องตาม
แบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) (Planning
with a range of quality : P)
จัดเก็บเอกสารสม่ําเสมอและรายงานผลการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (Information
Storage and Reporting Activities : I)

การเตรียมตัวการตอบคําถามของบุคลากร
(Preparing for the questions of
personnel : P)

ส่วนที่ 3 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. (2550)) ประกอบด้วยสาระสําคัญ 5 บท คือ บทที่ 1 ข้ อ มู ล
พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษา บทที่ 2 การประกั น คุ ณ ภาพภายใน บทที่ 3 วิ ธี ก ารประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา บทที่ 4 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการประเมินคุณภาพการศึกษา จะต้องได้รับความร่วมมือ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลาการทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายเป็นกําลังสําคัญและกลไกที่ขับเคลื่อนคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมากกว่าการมุ่งเน้นที่
ผลคะแนนจากการประเมินการประกันคุณ ภาพการศึกษา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น
2. การปฏิบัติงานของสถานศึกษาควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยการ
ส่งเสริมให้ครูนําความรู้และประสบการณ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและตามสภาพจริง
รวมทั้งให้ความสําคัญกับการสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร การเสริมแรง การส่งบุคลากรรับการอบรมและ
พัฒนาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (Team Work) ที่เข้มแข็งต่อไป
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3. ครูควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ และนําผลการประเมินใช้สู่การพัฒนา
ปรับปรุงผู้เรียน รวมทั้งครูได้สร้างทักษะและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ใหม่กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาเกณฑ์ การประเมิน ที่ส ะท้ อนบริบทของสถานศึกษา โดยพิ จารณา
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่ไม่เหมือนกัน เพื่อการมีแนว
ปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาของตนเองมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
2. ควรศึกษางานแต่ละกลุ่มงานในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านและหลากหลาย ได้แก่ ศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เป็นต้น
บรรณานุกรม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กลุ่ ม พั ฒ นาการศึ ก ษานอกโรงเรีย น สํ านั ก บริห ารงานการศึ ก ษานอกโรงเรีย น. (2550). การประกั น
คุณ ภาพการศึกษา : แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) กรุงเทพ : ประเสริฐพาณิชย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2551). พระราชบัญ ญัติการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551. กรุงเทพ : โรงพิมพ์องค์การคุรุสภา.
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. (2556).คู่มือ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ในครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาตัวบ่ งชี้ ข องคุ ณ ลัก ษณะการใช้ เทคโนโลยี ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพตัวบ่งชี้
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้าน
อํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage
Random Sampling) ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ จํานวนนักเรียน 750 คน และกลุ่มสองเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จํานวนนักเรียน
750 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 70
ข้ อ คํ า ถาม ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ก ารหาค่ า อํ า นาจจํ า แนก (Discriminant) ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแต่ละด้านของแบบสอบถาม
(Item-total Correlation Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.74 และค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธี
ของคอนบรัค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ด้วยเทคนิคการ
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก(Orthogonal
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax) ได้องค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ คือ ด้านการรู้จัก
กระบวนการทางเทคโนโลยี มี 11 ตัวบ่งชี้ ด้านการเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี มี 13 ตัวบ่งชี้ ด้านการ
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คิ ด ค้ น และสร้างเทคโนโลยี มี 8 ตั วบ่ งชี้ ด้ านการวิเคราะห์ เทคโนโลยี มี 7 ตั วบ่ งชี้ ด้ านการนํ า
เทคโนโลยีไปใช้ มี 7 ตัวบ่งชี้ ด้านการรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี มี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านการสื่อสาร
และนําเสนอด้วยเทคโนโลยี มี 4 ตัวบ่งชี้ และด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี มี 3 ตัวบ่งชี้ คุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46-0.83 มีค่า
ความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบระหว่าง 2.06-10.95 และร้อยละสะสมของความแปรปรวน
เท่ากับ 57.76
3. ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า งโดยการวิ เคราะห์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สอง มี ค่ า
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
คําสําคัญ: การใช้เทคโนโลยี, ตัวบ่งชี้, 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
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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
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความสําคัญ เป็นอย่างมากกับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21
เพราะเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดํารงชีวิต ดังนั้นการรับผิดชอบและภาระงานที่เพิ่มขึ้นอีก
ประการหนึ่งของครูคือการก้าวไปให้ทันกับยุคสมัย ทําให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้
ที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิต เรียนรู้ ทํางาน และเติบโตในโลกแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เป็น
อย่างดี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เพิ่มบทบาทและความสําคัญต่อชีวิตประจําวันเป็น
อย่างมาก จากการเติบโตของประเทศที่ก้าวหน้าของยุคสมัย เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญ ต่อ
สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนับวันยิ่งถูก ยิ่งดีขึ้น จนคนกลายเป็นทาสของ
เทคโนโลยี พ ร้อ มที่ จะใช้ มั น เพื่ ออํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น จากความเจริญ ก้าวหน้ าทางด้ าน
เทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว เด็ ก ไทยจึ ง ควรต้ อ งได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม ทั้ ง ในด้ า นความรู้
ความสามารถเพื่อพร้อมก้าวทันกับสังคมโลกแห่งการพัฒนา ดังจะพบว่าในปัจจุบันการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เป็นทางเลือกสําหรับ
ผู้เรียนในหลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสําคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจําเป็น
ในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศซึ่งมีหลักสูตรและการสอนที่เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดบทบาทการดําเนินงานด้านต่างประเทศเชิงรุก
โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาค
เอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศ
เพื่อนบ้าน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งได้ประกาศยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการในกรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552:7)
จากการที่เยาวชนของเราเติบโตในสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี และ
สติปัญญาของมนุษย์ เมื่อคํานึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและองค์ความรู้ที่มากขึ้นกําลังถูก
สร้างขึ้น นักเรียนจําเป็นต้องมีทักษะเพื่อเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในโลกยุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการรู้หนังสือใน
ยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Digital-age literacy) กระบวนการคิ ด เชิ ง ประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
(Inventive Thinking) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) และ
การมีผลิตภาพที่สูง (High Productivity) ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้คือทักษะศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนควรมีและ
ได้รับการพัฒนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 3)
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กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายในการจัดการ
เรี ย นการสอนและการพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งนิ สั ย 4 ทั ก ษะของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน ทักษะพลเมืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และทักษะในการทํางาน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 26) การยกระดับโรงเรียนชั้นนําที่มี
ความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มี
ระบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และสอดคล้องกับทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
ที่ต้องมี ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นทีม ทักษะการคิด การ
คิดวิเคราะห์ เชี่ยวชาญในทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณ ค่าความเป็นไทย และความตระหนักในโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 2) ต่างก็มุ่งเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องเทคโนโลยีด้วย
เช่นกัน ปัญหาที่พบคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนที่ยังไม่มีเครื่องมือวัดที่น่าเชื่อถือ
ได้ เพื่ อให้ทราบถึ งระดับความสามารถที่สะท้อนผ่านคุณ ลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนั กเรียนที่
แท้จริง
จากการใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพจะทําให้ทราบว่าควรพัฒนาผู้เรียนในด้านใดบ้างเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัย
นี้ผู้วิจัยจึงมุ่ งพั ฒ นาตัวบ่งชี้เพื่ อวัดคุณ ลักษณะการใช้ เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีข องนั กเรียนชั้น
มั ธยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลที่ ได้จ ากการศึ ก ษาจะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ครู
ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบระดับคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรียนสามารถนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และหาแนวทางในการ
พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อพั ฒ นาตั วบ่ งชี้ คุ ณ ลั กษณะการใช้ เทคโนโลยี ของนั ก เรีย นชั้น มั ธยมศึ กษาตอนปลาย
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพตัวบ่งชี้คุณ ลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในด้านอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น
วิธีการวิจัย
1. กําหนดกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง และนิยามคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
2. ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกลุ่มโดยการรวบรวมเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกัน
ไว้ในคุณลักษณะเดียวกัน และกําหนดพฤติกรรมตัวบ่งชี้คุณลักษณะต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
ข้อคําถามแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี สร้างแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมาตรฐานสากล นําข้อคําถามและตัวเลือกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และด้านการสอนเทคโนโลยี จํานวน 5 ท่าน
พิจารณาว่าคุณลักษณะที่ได้เหมาะสมที่จะเป็นคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ และข้อคําถามแต่
ละข้อวัดในคุณลักษณะในด้านนั้นๆหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร และพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที5่
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

403

เนื้ อ หา (Content Validity) โดยการวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ส อดคล้ อ ง (Index of item objective
congruency : IOC)
3. ครั้งที่ 1 เป็นการทดลองใช้ (Try out) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนจํานวน 2
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเลือกมา 3 ระดับชั้น รวมทั้งโรงเรียน โรงเรียนละ 75 คน รวมจํานวนนักเรียน
150 คนเพื่อเป็นการทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย คือแบบสอบถามจํานวน 75
ข้อ เพื่ อทํ าการคัดเลือกข้อคําถามและปรับแก้ไขเครื่องมือการวิจัยด้านภาษาให้มีค วามเหมาะสม
รวมทั้งกําหนดเวลาในการทําแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม
4. การทดสอบครั้งที่ 1 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนจํานวน 6 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 3 ระดั บ ชั้ น โรงเรีย นละ 125 คน รวมจํานวนนั กเรียน 750 คน โดยการสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน
(Two-Stage Random Sampling) เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ า งด้ ว ยวิ ธี วิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
จํานวนของตัวแปร กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่ โดยที่ขนาดที่เหมาะสมคือ 10 เท่าของจํานวนตัว
แปร ขนาดตั ว อย่ างที่ ย อมรั บ ได้ คื อ 300 คนขึ้ น ไป (บุ ญ ใจ ศรีส ถิ ต นรากู ร , 2555: 169) แล้ ว จึ ง
วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี แล้ว
จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component
analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) แล้วจึงทํา
การคัดเลือกองค์ประกอบและสร้างชื่อองค์ประกอบใหม่
5. การทดสอบครั้ งที่ 2 ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากโรงเรี ย นจํ า นวน 6 โรงเรี ย น
โรงเรียนละ 3 ระดับชั้น ชั้นละ 125 คนรวมจํานวนนักเรียน 750 คน โดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน
(Two-Stage Random Sampling) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น โดยพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ก ารกํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ างในการวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยมีอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจํานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าเป็น
10-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ (Hair and other, 2006) ในการกําหนดตัวแปรที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
นั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาทฤษฎีหรือขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง และแต่ละ
องค์ประกอบน่าจะมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะอธิบายองค์ประกอบนั้น โดยทั่วไปจํานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบได้ควรมีประมาณ 3 – 5 ตัวแปร ดังนั้น ตัวแปรที่จะใช้ในการวิเคราะห์จึงควรมีประมาณ
5 – 6 เท่า ของจํานวนองค์ประกอบร่วมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป.: 9 –
10) แล้วจึงวิเคราะห์ หาค่ าอํ านาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดตัวบ่ งชี้คุณ ลั กษณะการใช้
เทคโนโลยี แล้ ว จึ งนํ า ข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยั น อั น ดั บ สองเพื่ อ ตรวจสอบความ
กลมกลื น ของโมเดล โดยพิ จ ารณาดั งนี้ ค่ าสถิ ติ ไค-สแควร์ มี นั ย สํ าคั ญ (p < .05) แต่ ไค-สแควร์
สัมพัทธ์ (2 /df ) ไม่เกิน 2 ค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลื น ที่ ป รับ แล้ ว (AGFI) มี ค่ ามากกว่า 0.90 ค่ าดั ช นี ค วามกลมกลื น เปรีย บเที ย บ (CFI) มี ค่ า
มากกว่า 0.90 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปมาตรฐาน (Standardize RMR) ต้องมี
ค่าต่ํากว่า 0.05 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ต้อง
มีค่าต่ํากว่า 0.05 (สุภมาศ อังศุโชติ, 2554: 29)
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกลุ่มโดยการรวบรวมเนื้อหาที่มีความ
ใกล้เคียงกันไว้ในคุณลักษณะเดียวกัน และกําหนดพฤติกรรมตัวบ่งชี้คุณลักษณะต่างๆเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างข้อคําถามแบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่น ของแบบวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้
เทคโนโลยี
ตารางที่ 1 ค่าอํานาจจําแนก(r) และค่าความเชื่อมั่น (α) รายด้านและทั้งฉบับของแบบวัดตัวบ่งชี้
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีจากการทดลองใช้ (Try out) (n = 750)
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
การใช้เทคโนโลยี
1.ด้านการเข้าถึงและเข้าใจ
เทคโนโลยี
2.ด้านการรู้จักกระบวนการทาง
เทคโนโลยี
3.ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้
4.ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี
5.ด้านการคิดค้นและสร้าง
เทคโนโลยี
รวม

ระดับ

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)

ค่าความ
เชื่อมั่น (α)

0.587

ค่อนข้างสูง

0.51-0.60

0.897

3.86

0.545

ค่อนข้างสูง

0.35-0.63

0.894

14
14

3.93
3.87

0.575
0.548

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

0.49-0.65
0.36-0.63

0.906
0.899

14

3.56

0.679

ค่อนข้างสูง

0.48-0.63

0.909

70

3.79

0.505

ค่อนข้างสูง

0.35-0.65

0.970

จํานวน
ข้อ

ค่าเฉลี่ย

SD

13

3.70

15

จากตารางที่ 1 พบว่าแบบวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ
3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.505 แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีอยู่
ในระดั บ ค่ อ นข้ างสู ง และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ านพบว่ าแบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะการใช้ เทคโนโลยี
ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเท่ากับ 3.93 และด้านการคิดค้นและสร้างเทคโนโลยีมี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด มีค่าเท่ากับ 3.56 ค่าอํานาจจําแนก มีค่าตั้งแต่ 0.35 – 0.65 และค่าความเชื่อมั่นด้วย
วิธีของคอนบรัค(Cronbach’s Coefficient Alpha) ทั้งฉบับมีค่า 0.97
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
1. ค่ าความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้างของแบบวัด ด้ วยวิธีวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งสํ ารวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA)
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 70 ข้อคําถาม โดย
พิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวแปรชุดนั้น ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์
กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.30 และค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ไม่ ค วรมี ค่ าเท่ ากั น ทั้ งเมทริก ซ์ ตั วแปรต้ อ งมี
ความสัมพันธ์กันจากค่า Bertlett’s Test of Sphericity ต้องน้อยกว่า 0.05 ถ้าค่ามีนัยสําคัญ แสดง
ว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กันสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ตรวจสอบจากค่า KMO
และ ค่า MSA ต้องมากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ (สุภมาศ
อังศุโชติ, 2554: 93-98) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือข้อคําถามทั้ง 70 ข้อ
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คําถามมีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะสามารถนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett's Test
: 2 = 29827.15, df =2415, p = 0.00) เมื่อพิจารณาตัวแปรพบว่าค่าความพอเพียงของการเลือก
ตั ว อย่ างโดยรวม (KMO) เท่ ากั บ 0.967 และค่ าพิ สั ย ของค่ าความพอเพี ย งของการเลื อ กตั ว อย่ าง
(MSA) ของตัวแปรทั้ง 70 ตัวแปรมีค่าเท่ากับ 0.87 - 0.97 เมื่อนําข้อมูลไปสกัดองค์ประกอบ ผลการ
สกัดองค์ประกอบจากการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกน
แบบตั้ ง ฉาก(Orthogonal rotation) ด้ ว ยวิ ธี แ วริ แ มกซ์ ( Varimax) ได้ อ งค์ ป ระกอบทั้ ง หมด 12
องค์ประกอบ ที่มีค่าความแปรปรวน ระหว่าง 1.38-7.24 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน มีค่า
เท่ากับ 61.10 ซึ่งพิจารณาจากค่าความแปรปรวน (Eigenvalues) แต่ละองค์ประกอบต้องมากกว่า 1
ร้อยละค่าความร่วมกันหรือร้อยละความแปรปรวน (Communality) ต้องมากกว่าร้อยละ 50 ค่า
น้ําหนักแต่ละองค์ประกอบต้องมากกว่า 0.30 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่า 350 คน (สุภมาศ อังศุโชติ,
2554: 98-103) และการเลือกค่าน้ําหนักองค์ประกอบเพื่อคัดเลือกตัวแปรเข้าองค์ประกอบ หากตัว
แปรใดมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเป็น Cross Loading จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร,
2555: 180) จํ านวนตั วบ่ งชี้ ใน 1 องค์ ป ระกอบต้ อ งมี จํ านวนตั วแปรตั้ งแต่ 3 ตั วแปรขึ้น ไปถึงจะ
อธิบายองค์ประกอบได้ดี (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป.: 9-10)
ดังนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตัวแปรที่ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 57 ตัวแปร ผลการจาก
สกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนแบบตั้งฉาก(Orthogonal
rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์(Varimax) และสร้างองค์ประกอบที่สําคัญได้ 8 องค์ประกอบและได้ตั้งชื่อ
องค์ประกอบใหม่ ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงชื่อองค์ประกอบ น้ําหนักองค์ประกอบ และค่าความแปรปรวน
ข้อที่

ข้อความ

องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 10.953 ค่าความแปรปรวน 6.243
20 เทคโนโลยีเป็นการกระทําเพื่อพัฒนาให้เกิดความทันสมัยและล้ําหน้าไปเรื่อยๆ
21 เทคโนโลยีทําให้ข้าพเจ้าประหยัดเวลาในการทํางานต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
23 เทคโนโลยีมีการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
22 ข้าพเจ้ารู้ว่าเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่เป็นประโยชน์และง่ายต่อการใช้งาน
19 เทคโนโลยีต้องมีความพร้อมใช้และทุกคนสามารถใช้งานได้
31 เมื่อต้องการทราบข้อมูล ข่าวสาร ข้าพเจ้าสามารถสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
24 ข้าพเจ้าสามารถนําเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาใช้ปฏิบัติงานร่วมกันได้
30 ข้าพเจ้าสามารถใช้การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการพูดคุยกันโดยตรง เช่น
การใช้โทรศัพท์ การสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
18 ข้าพเจ้าเข้าใจระบบการทํางานของเทคโนโลยีแต่ละชนิด เช่น กล้องถ่ายรูป
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา
29 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
25 ข้าพเจ้าสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเรียน เช่น การตัดต่อวิดีโอ การสืบค้นหา
ข้อมูล

น้ําหนัก
องค์ประกอบ

0.725
0.713
0.709
0.699
0.680
0.572
0.558
0.555
0.524
0.488
0.488
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ข้อความ

องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 10.310 ค่าความแปรปรวน 5.877
6 เมื่อมีเวลาว่างข้าพเจ้าจะติดตามความเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ
8 การสนทนาเรื่องเทคโนโลยีในกลุ่มเพื่อนข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องราวที่คุยได้
11 ข้าพเจ้าสามารถบอกคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีแต่ละชนิดได้
2 ข้าพเจ้ารู้ว่าต้องทําอย่างไรจึงจะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7 ข้าพเจ้าพยายามศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการใช้งานได้ถูกต้อง
4 ถ้าไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ข้าพเจ้าจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1 ข้าพเจ้าสามารถเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆได้โดยง่าย
9 ข้าพเจ้าสามารถบอกสถานที่หรือแหล่งรวมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
5 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีมาใหม่ได้ทันทีเพียงแค่อ่านคู่มือการใช้งาน
3 ข้าพเจ้ากล้าที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆถึงแม้จะไม่เคยใช้ และสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้
13 ข้าพเจ้าบอกที่มาของแหล่งเทคโนโลยีประเภทต่างๆได้
10 ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากเทคโนโลยีที่ได้ในทันทีเมื่อจําเป็นต้องใช้ข้อมูล
จากเทคโนโลยี
12 ข้าพเจ้าสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลและสารสนเทศสมัยใหม่ได้
องค์ประกอบที่ 3 การคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 10.249 ค่าความแปรปรวน 5.842
59 ข้าพเจ้าประดิษฐ์สิ่งของทางเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
58 ข้าพเจ้ามีความคิดที่จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในชีวิตประจําวัน
57 ข้าพเจ้ามักจะคิดค้นออกแบบสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี
68 ข้าพเจ้าชอบคิดออกแบบเทคโนโลยีให้มีความแปลกใหม่ และสร้างสรรค์
61 ข้าพเจ้าคิดค้นวิธีที่จะสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้โดยวิธีการใหม่ๆ
67 ข้าพเจ้าประดิษฐ์ชิ้นงานทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
60 ข้าพเจ้าชอบประยุกต์นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในงานต่างๆ
69 ข้าพเจ้านําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุด
องค์ประกอบที่ 4 การวิเคราะห์เทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 7.191 ค่าความแปรปรวน 4.099
55 ข้าพเจ้าจะเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
54 ข้าพเจ้าจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์สูงสุดกับงานนั้นๆ
56 หากข้าพเจ้าเลือกใช้เทคโนโลยีข้าพเจ้าจะประเมินเทคโนโลยีแล้วว่าเมื่อใช้จะเกิดผลดีและ
มีความคุ้มค่า
53 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ข่าวสารที่รับทางสื่ออินเตอร์เน็ต
47 ข้าพเจ้ารู้ถึงข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีแต่ละชนิด
52 ข้าพเจ้าทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยีแต่ละชนิด เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตใน
การเรียน
46 ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะข้อดีและข้อจํากัดในการทํางานของเทคโนโลยีแต่ละชนิดเช่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

น้ําหนัก
องค์ประกอบ
0.616
0.603
0.602
0.599
0.589
0.584
0.576
0.574
0.565
0.541
0.537
0.504
0.461
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ข้อที่

ข้อความ

องค์ประกอบที่ 5 การนําเทคโนโลยีไปใช้
ร้อยละของความแปรปรวน 6.104 ค่าความแปรปรวน 3.479
40 ในการทํางานแต่ละครั้งข้าพเจ้าจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทํางาน
41 เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของข้าพเจ้า
36 การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทําให้งานของข้าพเจ้าออกมาดี
39 หากข้าพเจ้าจะต้องนําเสนอข้อมูลข้าพเจ้าจะเลือกนําเสนอข้อมูลโดยโดยใช้เทคโนโลยีเข้า
ช่วย เช่น Power Point , VDO
34 ข้าพเจ้าจะหาโอกาสเมื่อได้ทดลองใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
42 ข้าพเจ้านําเทคโนโลยีมาใช้ในการกําหนดระบบการทํางานของข้าพเจ้า เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ในการทํางาน, การเดินทางโดยใช้ระบบ GPS, การใช้โทรศัพท์ในการ
ถ่ายภาพ
35 ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาตนเองจากการใช้เทคโนโลยี
องค์ประกอบที่ 6 การรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 4.801 ค่าความแปรปรวน 2.736
17 ข้าพเจ้าสามารถบอกวิธีการทํางานของซอฟท์แวร์ต่างๆได้ เช่น Word , Excel
14 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายหลักวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร์ได้
15 ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีได้ เช่น แก้ไขคอมพิวเตอร์
หน้าจอค้าง,ปรับตั้งค่าการใช้กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
16 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายระบบการทํางานของเทคโนโลยีชนิดต่างได้
องค์ประกอบที่ 7 การสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 4.535 ค่าความแปรปรวน 2.585
63 ข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการนําเสนองาน เช่น คอมพิวเตอร์, การจัดป้ายนิเทศ
62 ข้าพเจ้าสามารถสร้างชิ้นงานจากการใช้เทคโนโลยี เช่น การตัดต่อวิดีโอจากภาพถ่าย
65 ข้าพเจ้าสามารถตัดต่อภาพ ตัดต่อวีดีโอ หรือจัดทําสื่อ ในการนําเสนองาน
64 ในชีวิตประจําวันเช่น การเรียน การเดินทาง การพักผ่อน ข้าพเจ้านําเทคโนโลยีมาใช้
เสมอ
องค์ประกอบที่ 8 การประเมินค่าเทคโนโลยี
ร้อยละของความแปรปรวน 3.614 ค่าความแปรปรวน 2.060
43 ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ได้เหมาะสมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีนั้นๆ
45 ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเทคโนโลยีแต่ละชนิดมีขีดจํากัด เช่น แผ่น CD เก็บได้เพียงข้อมูล แผ่น
VCD สามารถเก็บภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลได้
44 ข้าพเจ้ารู้ถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยี มีคุณสมบัติและการใช้งานอย่างไร เพื่อเลือกใช้ได้
ถูกต้องเหมาะสม

407

น้ําหนัก
องค์ประกอบ

0.620
0.619
0.556
0.538
0.514
0.509
0.504

0.598
0.578
0.557
0.546

0.674
0.645
0.643
0.497

0.600
0.521
0.517

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าข้อคําถามที่ ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด 57 ข้อ
คําถาม นํามาสร้างองค์ประกอบใหม่ได้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย 11 ข้ อ คํ าถาม มี ค่ าน้ํ าหนั ก องค์ ป ระกอบระหว่ าง 0.488 – 0.725
องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี ประกอบด้วย 13 ข้อคําถาม มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
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ระหว่าง 0.461 – 0.616 องค์ประกอบที่ 3 การคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี ประกอบด้วย 8 ข้อคําถาม มี
ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบระหว่ า ง 0.523 – 0.825 องค์ ป ระกอบที่ 4 การวิ เคราะห์ เทคโนโลยี
ประกอบด้วย 7 ข้อคําถาม มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.499 – 0.729 องค์ประกอบที่ 5 การนํา
เทคโนโลยี ไปใช้ ประกอบด้ ว ย 7 ข้ อ คํ า ถาม มี ค่ าน้ํ าหนั ก องค์ ป ระกอบระหว่ าง 0.504 – 0.620
องค์ ป ระกอบที่ 6 การรู้ จั ก การทํ างานของเทคโนโลยี ประกอบด้ ว ย 4 ข้ อ คํ า ถาม มี ค่ า น้ํ าหนั ก
องค์ ป ระกอบระหว่ าง 0.546 – 0.598 องค์ ป ระกอบที่ 7 การสื่ อ สารและนํ าเสนอด้ วยเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.497 – 0.674 และองค์ประกอบที่ 8 การ
ประเมินค่าเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 ข้อคําถาม มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.517 – 0.600
2. ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA)
2.1 ผู้วิจัยได้นําตัวแปรที่ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 57 ข้อความถาม มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ
พื้ น ฐาน วิ เคราะห์ ห าค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายด้ า น และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี ข องคอนบรั ค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ทั้งรายด้านและรายฉบับ พบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.87
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.50 แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ค่าอํานาจจําแนกรายด้าน ตั้งแต่ 0.46 – 0.70 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่า 0.96
2.2 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั บ ดั บ สองตามโมเดลการวิ เ คราะห์
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) และในกลุ่ ม ดั ช นี
เปรียบเทียบ (CFI = 1.00 , NNFI = 1.00 ) ซึ่งดัชนีมีค่าผ่านเกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่ามีความกลมกลืนเชิง
ประจักษ์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

Chi-Square=702.15, df=668, P-value=0.17, RMSEA=0.01
รูปภาพที่ 1 โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
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จากการตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการวั ด และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ค่าน้ํ าหนักองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และดัชนีความเหมาะสมพอดีของแต่ละ
องค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
องค์ประกอบของแบบวัด
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
ด้านการเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี
(AUT)

ด้านรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี
(KTW)

ด้านรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี
(PKT)

หมายเหตุ a พารามิเตอร์บังคับ

ข้อที่
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A29
A30
A31

น้ําหนักองค์ประกอบ
b (SE)
0.62 (-)a
0.46
0.66(0.03)
0.49
0.62(0.04)
0.49
0.58(0.04)
0.49
0.63(0.04)
0.54
0.60(0.04)
0.53
0.61(0.04)
0.51
0.60(0.04)
0.49
0.59(0.04)
0.54
0.61(0.04)
0.50
0.61(0.04)
0.55
0.61(0.04)
0.49
0.57(0.04)
0.51
a
0.71 (-)
0.64
0.82(0.05)
0.70
0.69(0.05)
0.60
0.70(0.05)
0.61
a
0.63 (-)
0.51
0.58(0.04)
0.49
0.60(0.04)
0.49
0.59(0.03)
0.47
0.62(0.04)
0.50
0.51 (0.04)
0.43
0.69 (0.04)
0.58
0.63 (0.04)
0.54
0.60 (0.03)
0.46
0.59 (0.03)
0.46
0.57 (0.04)
0.46

SC
0.62
0.66
0.62
0.58
0.63
0.60
0.61
0.60
-.59
0.61
0.61
0.61
0.57
0.71
0.82
0.69
0.70
0.63
0.58
0.60
0.59
0.62
0.51
0.69
0.63
0.60
0.59
0.57

t

R

17.12
14.07
13.47
13.96
13.41
13.00
12.97
12.38
13.41
13.08
13.38
12.44
15.46
16.68
14.63
13.66
13.02
13.66
14.27
11.61
14.43
14.12
13.86
13.58
13.15

0.38
0.43
0.38
0.34
0.40
0.36
0.37
0.37
0.35
0.37
0.37
0.37
0.32
0.50
0.67
0.48
0.49
0.40
0.34
0.35
0.35
0.39
0.26
0.47
0.40
0.36
0.34
0.33
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
(ต่อ)
องค์ประกอบของแบบวัด
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้ (APT)

ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี (EVT)

ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี (ANT)

ด้านการสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
(CPT)

ด้านคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี (ICT)

หมายเหตุ a พารามิเตอร์บังคับ

ข้อที่
A34
A35
A36
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A52
A53
A54
A55
A56
A62
A63
A64
A65
A57
A58
A59
A60
A61
A67
A68
A69

น้ําหนักองค์ประกอบ
b (SE)
0.60 (-)a
0.49
0.64 (0.03)
0.53
0.64 (0.04)
0.54
0.67 (0.04)
0.56
0.63 (0.04)
0.51
0.63 (0.04)
0.51
0.65 (0.04)
0.55
a
0.66 (-)
0.51
0.70 (0.03)
0.52
0.62 (0.04)
0.52
a
0.63 (-)
0.51
0.59 (0.0.3)
0.50
0.66 (0.04)
0.53
0.62 (0.03)
0.49
0.62 (0.04)
0.51
0.66 (0.04)
0.52
0.66 (0.04)
0.55
a
0.58 (-)
0.51
0.72 (0.04)
0.61
0.68 (0.04)
0.57
0.67 (0.05)
0.58
a
0.72 (-)
0.66
0.69 (0.04)
0.62
0.63 (0.04)
0.57
0.68 (0.05)
0.62
0.60 (0.04)
0.55
0.67 (0.05)
0.66
0.59 (0.05)
0.58
0.73 (0.05)
0.65

SC
0.60
0.64
0.64
0.67
0.63
0.63
0.65
0.66
0.70
0.62
0.63
0.59
0.66
0.62
0.62
0.66
0.66
0.58
0.72
0.68
0.67
0.72
0.69
0.63
0.68
0.60
0.67
0.59
0.73

t

R

17.55
15.00
14.07
13.84
14.38
14.27
16.80
13.60
16.07
14.83
14.01
14.05
14.70
14.39
15.36
12.36
12.77
16.08
15.16
13.33
12.35
13.38
12.02
13.52

0.36
0.41
0.41
0.44
0.40
0.40
0.42
0.44
0.50
0.39
0.40
0.35
0.43
0.38
0.39
0.43
0.43
0.34
0.52
0.46
0.45
0.52
0.47
0.39
0.46
0.36
0.45
0.35
0.53
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
องค์ประกอบของแบบวัด
น้ําหนักองค์ประกอบ
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยี
b (SE)
β
1.ด้านเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยี
0.86 (0.05)
0.86
2.ด้านรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี
0.79 (0.05)
0.79
3.ด้านรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี
0.94 (0.05)
0.94
4.ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้
0.99 (0.06)
0.99
5.ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยี
0.87 (0.05)
0.87
6.ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี
0.94 (0.05)
0.94
7.ด้านการสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
0.80 (0.06)
0.80
8.ด้านคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี
0.78 (0.05)
0.78
2
2
 702.15 , df = 668 (p = 0.17)  /df = 1.05 , GFI = 0.97 , AGFI = 0.92
RMSEA = 0.008 , RMR = 0.020 , SRMR = 0.027 , CFI = 1.00

SC
0.86
0.79
0.94
0.99
0.87
0.94
0.80
0.78

t

R

15.88
16.27
17.35
16.85
16.36
17.43
13.91
16.26

0.74
0.63
0.88
0.98
0.75
0.89
0.65
0.61

หมายเหตุ a พารามิเตอร์บังคับ
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอับดับสองตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมี ความเที่ยงตรงพบว่า ค่า
น้ํ าหนั กองค์ ประกอบมาตรฐาน (β) มีค่าตั้งแต่ 0.78 ถึง 0.99 และมีค่ าสัมประสิท ธิ์ความเชื่อมั่น
(R ) มีค่าตั้งแต่ 0.61 – 0.98 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ(b) มีค่าตั้งแต่ 0.78 ถึง 0.99 องค์ประกอบ
ด้านการนําเทคโนโลยีไปใช้มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านการรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.94
องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.94 องค์ประกอบ
ด้านการประเมินค่าเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.87 องค์ประกอบด้านการ
เข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.86 องค์ประกอบด้านการสื่อสาร
และนําเสนอด้วยเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.80 องค์ประกอบด้านการรู้จัก
การทํางานของเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิท ธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.79 และองค์ประกอบด้านการ
คิดค้นและสร้างเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.78
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ในด้านคุณภาพเครื่องมือ ค่าการหาค่าอํานาจจําแนก (Discriminant) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนของแต่ ล ะข้ อ กั บ คะแนนรวมของแต่ ล ะด้ า นของ
แบบสอบถาม (Item-total Correlation Coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.74 ซึ่งสอดคล้อง
กับ ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2539: 212) ที่ว่าข้อสอบหรือข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนก
0.20 ขึ้ น ไปถื อ ว่ามี ค่ าอํ านาจํ าแนกใช้ ได้ และค่ าความเชื่อ มั่ น ด้ วยวิธีข องคอนบรัค (Cronbach’s
Coefficient Alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สอดคล้องกับล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543:
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218) ที่ ว่าค่าความเชื่อมั่นควรมีค่า 0.70 ขึ้นไป ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นพอใช้ (ศิริชัย กาญจนวาสี,
2544) ดังนั้นเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีมีคุณภาพที่ดี และสามารถใช้ได้
ในด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นตัวแปรทั้ง 70 ข้อคําถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า (KMO = 0.97 , Bartlett's Test :
2 = 29827.15, df = 2415, p = 0.00) มีความสัมพันธ์กันข้อมูลเหมาะที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ
สอดคล้องกับสุภมาศ อังศุโชติ (2554: 93-98) โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวแปร
ชุ ด นั้ น ตั ว แปรที่ นํ า มาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 0.30 และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่ควรมีค่าเท่ากันทั้งเมทริกซ์ ตัวแปรต้องมีความสัมพันธ์กันจากค่า Bertlett’s
Test of Sphericity ต้องน้อยกว่า 0.05 ถ้าค่ามีนัยสําคัญ แสดงว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน
สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และตรวจสอบจากค่า KMO และ ค่า MSA ต้องมากกว่า 0.50
แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ เมื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นผ่านเกณฑ์
จึงนําข้อมูลไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component
analysis) และหมุ น แกนแบบตั้ ง ฉาก(Orthogonal rotation) ด้ ว ยวิ ธี แ วริ แ มกซ์ (Varimax) เมื่ อ
ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ทั้ ง หมด 57 ข้ อ คํ า ถาม ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าสร้ า ง
องค์ประกอบที่สําคัญได้ 8 องค์ประกอบ คือ ด้านการรู้จักกระบวนการทางเทคโนโลยี ด้านการเข้าถึง
และเข้าใจเทคโนโลยี ด้านการคิดค้นและสร้างเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์เทคโนโลยี ด้านการนํา
เทคโนโลยีไปใช้ ด้านการรู้จักการทํางานของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและนําเสนอด้วยเทคโนโลยี
และการประเมิ น ค่ าเทคโนโลยี ซึ่ งคุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ สํ า นั ก งาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2551), สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2553: 25)สํ านั ก
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 ดังนี้ ค่าสถิติไคสแควร์ 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 ค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูป
มาตรฐาน (Standardize RMR) ต้องมีค่าต่ํากว่า 0.05 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ต้องมีค่าต่ํากว่า 0.05 (สุภมาศ อังศุโชติ, 2554: 29) ซึ่งดัชนีมีค่า
ผ่านเกณฑ์ที่บ่งบอกได้ว่ามีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ในด้านความสามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบ
เดียวกันได้อย่างมีความเที่ยงตรง

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที5่
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

413

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ผลวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ และการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. แบบวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ได้ แต่ควรแบ่งให้นักเรียนทําแต่ละด้าน หากทํา
พร้ อ มกั น ทุ ก ด้ า น ด้ ว ยข้ อ คํ า ถามถึ ง 70 ข้ อ คํ า ถาม จะทํ า ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความล้ า ในการตอบ
แบบสอบถาม
2. ครูและนักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้และเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงหรือกําหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย
1. สามารนําข้อมูลไปศึกษาเพื่อสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีในระดับ
การศึกษาอื่นๆได้
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการใช้เทคโนโลยีในกลุม่ ตัวอย่างที่มีความ
แตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ ระดับการศึกษา หรือ กลุ่มโรงเรียนที่สงั กัด เช่น โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนรัฐบาล เป็นต้น เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะการใช้
เทคโนโลยีในผูเ้ รียนมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และ
หาแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาพอเพี ย งต้ น แบบ จั ง หวั ด นครสวรรค์ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ในกรอบแนวคิดแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านความสัมพั นธ์กับ หน่วยงานนอก 2) หาแนวทางการพั ฒ นา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
42 โดยจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 310 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน โดยการกําหนดสัดส่วน แล้วทําการสุ่มอย่างง่าย โดย
การจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ ซึ่ งมี ค่ าความเที่ ย งเท่ ากั บ 0.96 สถิติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้อ ยละ
ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริห ารสถานศึ กษาพอเพี ยง
ต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบต่ํา
ที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก และด้านบุคลากร ตามลําดับ 2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีแนวทางการดําเนินงานคือ 1)
ด้ านบุ ค ลากร สถานศึ ก ษาควรส่ งเสริม สนั บ สนุ น ครูแ ละบุ ค ลากรทางการให้ ค วามร่วมมื อ ในการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา นําสื่อหรือนวัตกรรมที่ได้จัดทําไว้แล้ว ขยายผลสู่
ภายนอกสถานศึกษา และควรกําหนดให้มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 2) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถานศึกษา
ควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพร่ความรู้ด้าน
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เศรษฐกิ จพอเพี ยง 3) ด้ านความสั ม พั น ธ์กั บ หน่ วยงานภายนอก สถานศึ กษาควรดํ าเนิ น การตาม
แผนปฏิ บั ติการ โดยรวบรวมข้อมู ล เผยแพร่ส ารสนเทศต่ างๆ พั ฒ นาระบบเครือข่ายข้อมู ล 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
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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 อันเป็นผลมาจากการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่กลับเล็กลงดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกล
กันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global village) ภูเขาและทะเล
ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่เคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็น
โลกไร้พรมแดน นับจากนี้ต่อไปโลกกําลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โลกในยุคโลกาภิวัตน์ (นพคุณ ประสบเกียรติกิจ, 2556,
ออนไลน์) กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ชี้ให้เห็นแนวโน้มว่า
คนไทยจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมี
ปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเกินกว่าจะคาดคิดถึงสังคมไทยจําเป็นต้องหันมาคิดทบทวนว่าเราพร้อมกับ
การเผชิญสิ่งที่ท้าทายเหล่านั้นหรือไม่? สภาพการณ์ที่โลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่พุ่ง
เข้าหาตัวคนไม่ว่าอยู่ ณ ที่ใด ทําให้คนต้องคิดและตัดสินใจรวดเร็วขึ้น สังคมมีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้นในขณะเดียวกัน บทบาทของสื่อสารมวลชนก็เชื่อมโยงคนเข้าหากันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทําให้
ปัญหาของโลกเป็นปัญหาของเราด้วย คนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร่วมกันในเรื่องความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษย์โดยทั่วไป
(วิษณุ บุญมารัตน์, 2555, ออนไลน์) จากกระแสของโลกาภิวัตน์ ที่พยายามที่จะเชื่อมโลกให้เป็นหนึ่ง
เดี ย ว ทั้ งทางด้ านความคิ ด มุ ม มอง และการกระทํ า ซึ่ งสิ่ งเหล่ านี้ ย่ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ การเมื อ ง
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (นฤมล รอดเนียม, 2551, ออนไลน์)
ในด้านการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข จําเป็นต้องขบคิดและหาแนวทางป้องกัน ปรับปรุงพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์จึงเป็นการศึกษาที่เปิดกว้างเป็นการศึกษาที่นําไปสู่การเรียนรู้
ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ที่นํามาใช้จะพัฒนาไปทั้งแบบมีสายหรือแบบไร้สายก็ตาม
ส่วนด้านซอฟต์แวร์นั้น ก็พัฒนาไปไม่หยุดยั้ง การเรียนรู้ในยุคใหม่จึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่ตื่นตัวตลอด
เวลา และเป็ น การศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก หนทุ ก แห่ งและเป็ น การศึ ก ษาตลอดชี วิต ยิ่ งในปั จ จุ บั น
การศึกษาจะต้องควบคู่ไปกับการทํางาน การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์จึงจําเป็นที่จะต้องใช้ "ปัญญา" ใน
การคั ดสรรสิ่งดีงามกับ ตนเอง สําหรับ ในประเทศไทยเรานี้สิ่ งดีๆ มีเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนว
พระราชดําริของพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงประทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"สามารถที่จะน้อมนํามาใช้ได้
เป็นอย่างดี(นฤมล รอดเนียม, 2551, ออนไลน์)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดํารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30
ปี และได้ทรงเน้นย้ําแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดย
คํ านึ งถึ งความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล การสร้างภู มิ คุ้ ม กั น ในตั วที่ ดี ตลอดจนใช้ ค วามรู้แ ละ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 6)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ยึด
หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และความสอดคล้ อ งกั บ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ที่มุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย มี
โอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเชื่อมโยงกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษา
ธิการมาเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินการ โดยมีเป้าหมายสําคัญ คือมุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
จัด ทํ าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ฉบั บ ที่ สิ บ เอ็ ด พ.ศ.2555–2559 ขึ้ น โดย
คํานึงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และบริบทสภาพแวดล้อมทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
ประกอบกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการให้
ความสําคั ญ กับบุ คคล หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็ นจากทั้ งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 –
2559 มีความสอดคล้องกับ ความต้องการของพื้นที่และท้องถิ่น ที่จะส่งผลให้การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาในระดับหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ใน
การบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 11-12)
ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งสิ้น 14,580 แห่ง
ทั่วประเทศ และในจํานวนนี้มีสถานศึกษาจํานวน 68 แห่ง ที่ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นตัวอย่างแก่
สถานศึกษาอื่นๆ และเป็นหน่วยขยายผลในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดการศึกษาในทุกมิติ ทั้งการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน และปรากฏผลเป็นนักเรียน
ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งร่วมเผยแพร่หลักการทรงงาน
และงานพัฒ นาตามแนวพระราชดําริของพระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ, 2558, น. 1)
ในปี 2558 ศูนย์สถานศึกษาพอเพี ยง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศสพ.) มีเจตนาที่จะหนุนเสริม
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาพอเพียง โดยร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประสงค์จะคัดเลือกผลการ
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ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice: BP) แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน โดยมีเกณฑ์การคัดกรองที่เน้น
คุณลักษณะ คุณภาพ คุณประโยชน์ และคุณค่า เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยสถานศึกษาพอเพียงที่
ผ่านการคัดกรองและคัดเลือกนั้น ต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆด้าน รวมถึงสามารถขยายผล สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
(มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2558, น. 1)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขับเคลื่อนในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ พื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, 2556, น. 2) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (สถานศึกษาพอเพี ยงต้น แบบ) และเพื่ อให้
นั ก เรี ย นสามารถนํ าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดทุกโรง สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและ
ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ได้จํานวน
1 แห่ ง และสถานศึ ก ษากลุ่ ม เป้ าหมาย สามารถคงสภาพเป็ น สถานศึ กษาพอเพี ยง และผ่านการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, 2558, น. 120-121)
ดั งนั้ น ผู้ วิจั ย จึงสนใจที่ จ ะศึก ษาสภาพการบริห ารสถานศึ กษาพอเพี ยงต้น แบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 42 และหาแนวทางการพั ฒ นา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
42 ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
วิธีการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 2
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ลักษณะแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิ เคิร์ทสเกล (Likert
scale) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้คือค่าความถี่(f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มโดย
ผู้เชี่ ยวชาญจํ านวน 7 คน เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ แบบบั น ทึ กการสนทนากลุ่ ม และหาแนว
ทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีสภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบต่ําที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และด้านบุคลากร ตามลําดับ
2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีแนวทางการดําเนินงานคือ 1) ด้านบุคลากร สถานศึกษาควร
ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูใน
สถานศึกษา นําสื่อหรือนวัตกรรมที่ได้จัดทําไว้แล้ว ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา และควรกําหนดให้
มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมไป
ถึงการส่งเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 3) ด้านความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก สถานศึ กษาควรดําเนิน การตามแผนปฏิบั ติการ โดยรวบรวมข้ อมูล เผยแพร่
สารสนเทศต่างๆ พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอร่าม นุชพิทักษ์
(2552) ผลการวิจั ย พบว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ อ าจเป็ น เพราะ โรงเรีย นสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งครูเข้ารับการอบรม ขยาย
ผลการอบรมให้เพื่อนสมาชิกรับทราบ ส่งเสริมครูและผู้เรียนทํางานเป็นทีม ส่งเสริมการศึกษาดูงาน
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จัดหาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาด้วยตนเองของ
ครูและผู้เรียน ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของปรีชา ศรีลับขวา (2551) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษามีสภาพการดําเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการ
เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง มี แ หล่งเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย เพื่ อสร้างเสริม อุ ป นิ สั ยอยู่ อย่ าง
พอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จันทร์จิรา บุญมี (2557) ผลการวิจัยพบว่า การประสานความร่วมมือกับชุมชนและ
ผู้ เกี่ ยวข้ องให้ มี ส่ว นร่วมในการดํ าเนิ น งานและจัด กิจกรรมสร้างภู มิ คุ้ม กั น ในการดํ าเนิ น ชีวิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินการสร้างเครือข่าย
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงทําให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง
2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สามารถอภิปรายผล ดังนี้
2.1 ด้านบุคลากร แนวทางการดําเนินงาน พบว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา นําสื่อ
หรือนวัตกรรมที่ ได้จัดทําไว้แล้ว ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา และควรกําหนดให้มีแผนจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุรีพร เอี้ยวถาวร (2550) ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่นําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต ประจําวัน และนํ าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสู่ การพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
และมั่นคง เพราะเป็นการพึ่งพาตนเอง และทําให้บุคคลดําเนินชีวิตอย่างพอดี ครูเห็นว่าควรนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาเนื่องจากเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
2.2 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แนวทางการดําเนิ นงาน พบว่า
สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา แสวงหาและเผยแพร่
ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มิ่งหมาย มุ่งมาจน (2552) ผลการวิจัย
พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในและอาคารสถานที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นักเรียนในทางที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เป็นธรรมชาติ ของจริง ใช้ประโยชน์ได้จริง
ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการอาคารสถานที่ต้องคํานึงถึงหลักความคุ้มค่าพอเพียง
ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ในการใช้สอยร่วมกันในองค์กรอยู่ภายใต้ความพอเพียงอย่างมีเหตุผล
2.3 ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก แนวทางการดํ า เนิ น งาน พบว่ า
สถานศึกษาควรดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่สารสนเทศต่างๆ พัฒนา
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ระบบเครือข่ายข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ รณชั ย ทิ พ ย์ อุ ทั ย (2554) ผลการวิ จั ย พบว่ า สถานศึ ก ษากํ า หนดให้ เป็ น นโยบายหลั ก ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยมีศึกษานิเทศก์คอยให้คําปรึกษา ชี้แนะและให้ความช่วยเหลือแก่
สถานศึกษา มีการวางแผนงาน ดําเนินการ นิเทศติดตาม สรุป รายงาน และประเมินผลในทุกขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ จริงจัง และต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม และ
ภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จําเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. บุ ค ลากรควรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง แสวงหาความรู้เกี่ย วกั บ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง อย่ างสม่ํ าเสมอ เป็ น
แบบอย่ างที่ ดี ทุ่ ม เทกํ าลั งแรงใจและมี ค วามศรัท ธาพร้ อ มที่ จ ะมุ่ งมั่ น เปิ ด รั บ สิ่ งใหม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษาต่อไป
2. สถานศึกษาควรจัดอาคาร สถานที่ให้ร่มรื่น ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ มีการจัดเวทีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงมีการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาต่อไป
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดการประชุมครู ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2. ควรศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
3. ควรศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2.1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ การคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนกับเกณฑ์โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนา มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สร้างและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจ
ของนั กเรียนที่ เรียนด้ วยชุดกิ จกรรมการเรีย นรู้กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นั กเรียนชั้ น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 6/7
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้า ประกอบด้ วย ชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ จํ า นวน 4 ชุ ด
แบบทดสอบวัด ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ และแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ ชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ต่ างๆ ของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในระดั บ มาก และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 79.04/80.89 2. ผลการใช้
ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ดั งนี้ 2.1) ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ยชุ ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ พบว่ า คะแนนสอบหลั งเรี ย นสู งกว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
2.2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าคะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก
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คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ 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
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ
สังคม เศรษฐกิ จ ฐานความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ แ ต่ล ะประเทศไม่
สามารถปิดตัวอยู่โดยลําพังจะต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการดํารงชีวิตของคนในแต่ละ
ประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น นอกจากนี้สังคมโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารทําให้คนต้องคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ใน
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สังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากสภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้มีการกําหนด
มาตรฐานด้านผู้เรียนไว้ในมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการคิดไว้ใน
มาตรฐานที่ 4 คื อ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ คิ ด สั งเคราะห์ คิ ด วิจ ารณญาณ คิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เป็นการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนใช้ความสามารถทางสมองเพื่อนํามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ความรู้และประสบการณ์
ต่ างๆ ให้ เป็ น องค์ ค วามรู้ ใหม่ โดยที่ ก ระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ เป็ น ความสามารถในการแยกแยะ
การจําแนกองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วใช้เกณฑ์ในการจําแนกและจัดข้อมูล
ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะระหว่าง
ข้อมูลที่มีประโยชน์และข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์และใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546,หน้า 12)
ในปัจจุบันผู้เรียนขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่ ต้องการสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพ (ปานรวี ยงยุท ธวิชัย.
2548,อ้างถึงใน หิรัญญา แก้วโก. 2557, หน้า 2) จากข้อมูลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2550 พบว่ า เด็ ก ไทยทํ า ข้ อ สอบอั ต นั ย และข้ อ สอบอธิ บ ายความไม่ ค่ อ ยได้
เนื่องมาจากปัญ หาการเรียนการสอนของไทยส่วนใหญ่ ยังเน้นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจํา
มากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรียบเรียงและสื่อสารความคิด ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้ อมู ล จ าก โค รงก ารข อ ง TIMSS (Third International Mathematics and Science Study)
(สสวท., 2554) ซึ่ งเป็ น การประเมิ น ผลวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า นั ก เรี ย นไทยทํ า ข้ อ สอบที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ยกเหตุผลประกอบหรือเขียนเป็นข้อความยาวๆ ไม่ได้ เพราะการ
เรียนการสอนยังคงอยู่ในกรอบของตารางสอนและห้องเรียน ไม่ได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกทํา
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ผู้ศึกษาได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์โดยพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งอยู่
ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต แล้วจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีสถานการณ์ปัญหาและ
เริ่มต้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปัญหา
ที่นํามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นควรเป็นปัญหาที่พบได้ในชีวิตประจําวันของผู้เรียนเพื่อให้
มองเห็นถึงประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้เรียนค้นหาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนต้องมี
ความรับผิดชอบตนเอง ผู้เรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันค้นหาความรู้ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเชื่อถือได้ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกควบคุมตนเองเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เนื่องจากความรู้มีหลากหลายมากดังนั้นเนื้อหาที่
ได้มาจะถูกนํามาวิเคราะห์โดยกลุ่มและมีการสังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ตกผลึกเป็นความรู้ของกลุ่ม
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. 2550 อ้างถึงใน สุเทพ แพทย์จันลา. 2554, หน้า 26)
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงเทคนิคการ
สอนสําหรับผู้สอนที่จะนําไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป

428

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที5่
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ สร้างและหาประสิ ท ธิภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ งเสริม ทั ก ษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ เรื่ อ งการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ ช าชี ว วิ ท ยา สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา
กับเกณฑ์ร้อยละ 75
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ เรื่อ งการถ่ ายทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ ชาชี ววิ ท ยา สํ าหรั บ นั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิธีการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development)
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1.1 ร่ างชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ 1) ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี ก ารสร้างชุ ด กิ จ กรรมและ
รูป แบบการเรี ย นการสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน และศึ ก ษามาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 2) ร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 4 ชุด
1.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสมขององค์ป ระกอบชุ ดกิ จ กรรมการเรีย นรู้ โดยกํ าหนด
จุดประสงค์การประเมิน ศึกษาการสร้างและกําหนดรูปแบบการประเมิน สร้างแบบประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นําเสนอต่ ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน พบว่ามีผลค่าความสอดคล้องของข้อคําถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
2. ขั้ น ตอนดํ า เนิ น การวิ จั ย ขั้ น ตรวจสอบความเหมาะสมและปรั บ ปรุ ง ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้ 2.1) นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์ 2.3) หาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการไปทดลองใช้กับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จํานวน 42 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ 2.4) จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อส่ งเสริม ทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ เรื่อ งการถ่ ายทอดลั กษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นชุดกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ กษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริม
ทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ เรื่อ งการถ่ ายทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ ชาชี ววิ ท ยา สํ าหรั บ นั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 2.1) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 2.2) สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ
2.3) จัดทําร่างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ซึ่งจะ
นํามาใช้จริงจํานวน 30 ข้อ 2.4) นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําใน
ส่วนที่ยังบกพร่องและนํามาปรับปรุงแก้ไข 2.5) นําแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ผล
จากการหาค่าดัชนีรายข้อพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปทุกข้อ 2.6) นําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน คัดเลือกไว้จํานวน 30
ข้ อ โดยมี ค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายข้ อ อยู่ ร ะหว่ า ง 0.22-0.78 และมี ค่ า ความยากง่ า ยอยู่ ร ะหว่ า ง
0.33-0.67 2.7) นําแบบทดสอบที่มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.83
2. ขั้นดําเนินการวิจัย ได้ดําเนินการดังนี้ 2.1) การกําหนดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง โดยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 37 คน 2.2) ก่อนทําการทดลองทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
2.3) ดําเนินการใช้ชุดกิจกรรมใช้เวลา 16 ชั่วโมง จนครบ 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.4) ดําเนินการ
ทดสอบหลังเรียนวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
ขั้น ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ แบบประเมิ นความพึ งพอใจที่ มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนด้วยชุดกิจกรรม
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบประเมิ น และกํ า หนดจุ ด ประสงค์ ขอบข่ า ยของการประเมิ น 1.2) สร้ า ง
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 12 ข้อ ประเด็นการประเมิน
ประกอบด้วยประเด็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต 1.3) นํา
แบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) เท่ากับ 1.00 1.4) ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา และ
นํามาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76
2. ขั้น ดําเนิ น การวิจัย ได้ดําเนินการดังนี้ 1) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) นําแบบสอบถามความ
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พึ งพอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรีย นรู้โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มาตรวจนั บ คะแนนเพื่ อ ทํ า
การวิเคราะห์ข้อมูลและเทียบเกณฑ์เพื่อแปลผลเป็นรายข้อ
ผลการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่องการถ่ ายทอดลั กษณะทางพั น ธุกรรม วิชาชี ววิท ยา สํ าหรับ นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ได้
ดําเนินการตามขั้นตอน สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสร้างตาม
ขั้ น ตอนจนได้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ งเสริ ม ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 4
ชุด
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 75/75 (n=30)
รายการ
คะแนนเต็ม (ระบุ)
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนรวมทุกคน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
E1/E2

1
20
30
465
15.5
77.5

ผลการสอบระหว่างเรียน
2
3
4
20
20
20
30
30
30
474
482
476
15.8
16.07 15.87
79
80.33 79.33
79.04/80.89

รวม
80

ผลการสอบ
หลังเรียน
30

1,897
63.23
79.04

728
24.27
80.89

จากตารางที่ 1 พบว่าการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการทดลองใช้ (try out) ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 79.04
และค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) = 80.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 75/75
2. ผลการทดลองใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ เรื่อ งการถ่ ายทอดลั ก ษณะทางพั น ธุก รรม วิ ชาชี ววิท ยา สํ าหรับ นั ก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติใน
การทดสอบ เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียน
การทดสอบ

Mean

S.D.

ค่าเฉลี่ยของ
ผลต่าง

ก่อนเรียน

11.08

2.49

12.41

S.D.
ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง
2.80

t

df

26.92*

36

Sig
1
tailed
0.000

หลังเรียน 23.49 3.05
P < .05
จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนก่อน
เรียนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 11.08 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 2.49 และมีคะแนน
หลั ง เรี ย นเฉลี่ ย ( X ) เท่ า กั บ 23.49 คะแนน ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ า กั บ 3.05 เมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิติในการ
ทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
การ
ทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

Mean

S.D.

% of
Mean

t

หลังเรียน

37

30

23.49

3.05

78.29

1.97*

Sig.
(1-tailed)
0.03

P < .05
จากตารางที่ 3 พบว่าการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลีย่
( X ) เท่ากับ 23.49 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 3.05 คิดเป็นร้อยละ 78.29 และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.34, S.D = 0.21)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของการสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน เพื่ อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่องการถ่ายทอดลั ก ษณะทางพั น ธุกรรม วิชาชีววิท ยา สํ าหรับ นั กเรียนชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ทั้ ง
4 ชุด ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงการขอรับคําปรึกษาแนะนําจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน
การทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วจึงดําเนินการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นชุดของสื่อประสมที่
นําเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่หลากหลายมาบูรณาการเข้าด้วยกันสําหรับการจัดเรียนการเรียนรู้เมื่อ
นําไปหาคุณ ภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มที่ เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสสรา อินเนียม ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยา เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้นตอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ผลการวิ จั ย พบว่ าชุ ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ มี ค วามเหมาะสมใน
องค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระดับมาก ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.04/80.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนด เนื่องจากกระบวนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างตามขั้นตอนของ
หลั ก วิ ช าการ เป็ น ไปตามแนวคิ ด ของสุ วิท ย์ มู ล คํ า และอรทั ย มู ล คํ า (2550) โดยเริ่ ม จากศึ ก ษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาวิเคราะห์ สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตั วชี้ วัด ผลการเรียนรู้ หลักการและขอบข่ายของเนื้อหา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ศึก ษา
เอกสาร ทฤษฎีเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน ศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี จิตวิท ยาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คํานึงถึงกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และรับคําปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 79.04/80.89 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสสรา เฉลิมศรี
(2555) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 1 กลุ่ม จํานวน 24 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.08/80.14

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที5่
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

433

2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
พบว่ า คะแนนสอบหลั งเรี ย นสู งกว่ าก่ อ นเรี ย นอย่ างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และผลการ
เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หลั งเรี ย นโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา กับเกณฑ์ร้อย
ละ 75 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เป็นการจัดการเรียนการรู้ส่งผลต่อการคิด เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์โดยมีปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นการการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองและร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหานั้นอย่างชัดเจน สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามที่สํานักงาน
เลขาธิ ก าร สภาการศึ ก ษา (2550 อ้ า งถึ ง ใน สุ เทพ แพทย์ จั น ลา. 2554, หน้ า 24) ได้ ก ล่ า วถึ ง
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากปัญหา
แล้วร่วมกันสร้างความรู้จากกระบวนการทํางานกลุ่ม โดยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์
เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิตประจําวันและมีความสําคัญต่อผู้เรียนเอง ประเด็นปัญหาจะเป็นจุดสําคัญที่
ทํ าให้ เกิ ด กระบวนการค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หา เป็ น ตั วกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลรู้จักสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้
เข้าใจกลไกของปัญ หา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกาญจน์ ธนวุฒิ พรพินิต (2553) ได้พัฒ นา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) จํานวน 28
คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบบันทึกอนุทิน ผลการวิจัย
พบว่าการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจในภาพรวมระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าในแต่ละด้านนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากเช่นกัน เนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาชีววิทยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 นักเรียนมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นของตนเอง สามารถบันทึกข้อมูลลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้เลย กิจกรรมมีทั้งการทดลองสร้างความตื่นเต้นและเร้าความสนใจของนักเรียน สามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น อย่ างเป็ น กั น เองกั บ เพื่ อ นในกลุ่ ม และครูผู้ ส อนได้ มี ก ารเสริม แรงด้ ว ยคํ าถามที่ ก ระตุ้ น ให้
นักเรียนคิด รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก รวมถึงนักเรียนทุกคนได้มี
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โอกาสฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนดังกล่าวเป็นการวัดความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
นักเรียนในด้านที่ดีที่มีต่อการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะบรรลุผลสําเร็จจึง
ต้องคํานึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้ออํานวยต่อ
การเรีย น เพื่ อ ตอบสนองความพึ งพอใจของผู้ เรียนให้ มี แ รงจู งใจในการทํ ากิ จกรรมจนบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบ่งการศึกษาความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามที่จํานง ศรีโมราและคณะ (2551) กล่าวว่า แบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีการพิจารณาเนื้อหา 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านปัจจัยนําเข้า 2. ด้านกระบวนการ และ 3.
ด้านผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกรองทอง เอี่ยมเขียว (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.44/82.88 จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช้ใน
ชีวิต ประจําวั น กลุ่ ม สาระวิท ยาศาสตร์ข องนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 นั ก เรีย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1.1 การนํ า ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
การคิ ด วิ เ คราะห์ เรื่ อ งการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม วิ ช าชี ว วิ ท ยา สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้นั้น ผู้สอนควรพิจารณาความเหมาะสม ด้านกิจกรรม เนื้อหาและปรับให้
เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและตัวผู้เรียนของแต่ละคนก่อน เพื่อจะสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 การนํ าชุ ด กิ จ กรรมไปใช้ ในการจั ด การเรีย นการรู้ ผู้ ส อนควรทํ าความเข้ าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และลองทํากิจกรรมก่อนนําชุด
กิจกรรมไปใช้สอนจริง
1.3 ค วรเปิ ด โอ ก าส ให้ นั ก เรี ย น ซั ก ถ าม ทํ าค วาม เข้ าใจ กั บ ชุ ด กิ จ ก รรม
การเรียนรู้ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ
1.4 ควรบั น ทึ ก ปั ญ หาและข้ อ สงสั ย ที่ นั ก เรี ย นซั ก ถามเพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ในการ
ปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับระดับชั้นอื่นๆ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที5่
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

435

2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรมีการศึกษาผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน ในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เจตคติของผู้เรียนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรม
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป
และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
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รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
THE MODEL OF COACHING FOR EXECUTIVES IN RETAIL OPERATION
นิสสรณ์ บําเพ็ญ1 จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์2 และ วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ3์
Nissorn Bumpen1, Jantarat Phutiariyawat2 and Wutani Rojsomrith 3
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ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น ดํ าเนิ น การวิจั ย ในลั ก ษณะของการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒ นารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีก 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีก และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีกกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชากรโดยการใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้างจากศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย จํ านวน 108 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
ได้แก่ พนักงานระดับผู้บริหารสาขา โดยมีตําแหน่งดังนี้ ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการ
ฝ่าย ผู้จัดการแผนก ของห้างเทสโก้ โลตัส ในเขต 9 จํานวน 41 คน โดยมีขั้นตอนการทดลองเป็น 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จํานวน 1 คน ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกับกลุ่ม
เล็ก จํานวน10 คน ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดลองใช้จริงกับ จํานวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างในการหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการค้าปลีก จํานวน 30 คน โดย
วิธีการจับฉลากซึ่งไม่ซ้ํากับกลุ่มที่ทําการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรี ย น โดยการหา t-test for dependent samples ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั งนี้ 1) ชื่ อ รู ป แบบคื อ
PTSPT Coaching Model มี 2 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ 1. องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย การเตรียมการ เนื้ อหาและการเรีย นรู้ การฝึ ก ปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผล และ 2.
องค์ประกอบด้านบทบาท ประกอบด้วย บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ (Coordinator) บทบาทผู้สร้าง
แรงจูงใจ (Inspirer) และบทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer) 2) ผลการหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.78/87.33
เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ 85/85 และ 3) ผลการหาประสิทธิผลรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนตามรูปแบบการ
สอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจ ค้าปลีกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดั บ .05 (p<.05) ซึ่ งแบบทดสอบมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.85 3.2) ผู้ เข้ า รั บ การอบรมตาม
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รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกมีระดับความพึงพอใจต่อ รูปแบบการ
สอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.21)
คําสําคัญ: 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 มาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของตน ให้
สามารถอยู่ รอดได้ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ดั งกล่ าว กลยุ ท ธ์ห นึ่ งที่ นั บ ว่ามี ค วามสํ าคั ญ มากซึ่ งหลายๆ
องค์การต่างพยายามที่จะนําไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองนั้นก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือบุคลากรในองค์กร ดังนั้น องค์กรจึงให้ความสําคัญ ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
(Strategic HRM) ที่เน้น “การสร้างทุนมนุษย์” (Human Capital Building) และการบริหารความรู้
(Knowledge Management) มากกว่าการจับคู่คนให้เหมาะสมกับงาน สําหรับการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นสําคัญคือ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งความแตกต่างของบุคคลนั้นจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา ความรวดเร็วและแม่นยําในการเห็น การฟัง ทักษะการพูด
การเขียน ความอดทนต่อความเครียด ต่อความเหนื่อยล้า ดังนั้น สิ่งที่ท้าทายต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรจึงต้องสังเกตและให้ความสําคัญต่อความแตกต่างในบุคลากรแต่ละคน พยายามจัดการกับ
บุคลากรที่แตกต่างกัน ปรับใช้พฤติกรรม เพื่อประโยชน์และบรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับชู
ชัย สมิท ธิไกร (2556: 160) ที่ กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างบุ ค คล (Individual Differences)
เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่นักจัดการฝึกอบรมหรือผู้บังคับบัญชาควรจะให้ความสนใจเนื่องจากผู้รับการ
อบรมแต่ละคนอาจมี ความถนั ด (Aptitude) ไม่เท่ากัน ซึ่ งความถนัดในที่นี้ห มายถึง ลักษณะส่วน
บุคคลซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล ดังนั้นจึงควรวางรูปแบบวิธีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับระดับความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธุ์ (2552: 125-126) ได้กล่าวไว้ว่า จากกระแสการพัฒนาบุคลากรที่มีความจําเป็น
อย่างยิ่ง จึงทําให้ผู้บังคับบัญชามีความปรารถนาที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น การประเมินช่องว่างความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาจึงเป็น
เรื่องสําคัญ ที่ผู้บังคับบัญ ชาต้องทํา ด้วยการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน
อย่างไรก็ตามพบว่าคําถามที่ผู้บังคับบัญชามักจะถามถึงบ่อยคือ “เมื่อรู้แล้วว่าความสามารถใดเป็น
เรื่องที่ต้องพัฒนาก่อน แล้วจะมีเครื่องมือใดในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น”
และบ่ อ ยครั้ ง ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะมั ก คิ ด ถึ ง แต่ เพี ย งเครื่ อ งมื อ การฝึ ก อบรมที่ ต้ อ งเข้ า ห้ อ งเรี ย น
(Classroom Training) เท่านั้นอีกรูปแบบกาพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ คือ การสอนงาน เนื่องจากการ
สอนงานเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้จัดการในฐานะหัวหน้างานที่จะแนะนํา ให้คําปรึกษา
พนักงานหรือในที่นี้หมายถึงลูกน้อง ในการหาทางแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่ไม่พึง
ประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนกงานและองค์กรในที่สุด
นอกจากนั้นการสอนงานยังเครื่องมืที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เพราะ
หัวหน้าย่อมประสบการณ์ในงานที่ตนรับผิดชอบเป็นอย่างดี ย่อมเข้าใจในลักษณะงาน การได้สอนงาน
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ให้กับลูกน้องย่อมทําให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน และลูกน้องเมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้ย่อมเกิด
ความสัมพันธ์อันดี และเป็นการมอบหมายงานของหัวหน้างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการกระจาย
ความรับผิดชอบในการทํางานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จะเห็นว่าการสอนงานเป็นหน้าที่ประการหนึ่ง
ของหัวหน้าที่พึงปฏิบัติในอันที่จะให้ลูกน้องเกิดความเข้าใจงาน มีความชํานาญ และสามารถทํางานได้
อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้างานจะต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน
เพื่อจะนําไปสู่ความสําเร็จของงานและองค์การในที่สุด การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้งาน
อย่ างหนึ่ งของพนั ก งาน และยังช่ วยให้ เกิด ความสั ม พั น ธ์อั น ดี ในการทํ างานร่วมกั น อี กด้ วย (สมิ ต
สัชฌุกร. 2547: 15)
จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร จําเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การสอนงานพัฒนาผู้บริหารในฐานะหัวหน้างานซึ่งจะช่วยให้หัวหน้างานสามารถสอนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับเนื้องานและหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรที่มีการเปลี่ยน ผู้บังคับบัญ ชาหรือหัวหน้า ให้ สามารถพัฒ นาบุคลากรได้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกครัง้ นี้
ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผูบ้ ริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
วิธีการวิจัย
วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก โดยมีขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็น ได้แก่ 1. ศึกษาข้อมูล แนวคิด
ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย และ2. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของประชากรโดยการ
ใช้แบบสอบถามที่สร้างจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในข้อ 1 ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก
1. สร้างรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก และหาความสอดคล้อง
ของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก โดยผู้เชียวชาญ ซึ่งผลการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า 0.75-1.00 2. สร้างเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน และ
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ และหาความเหมาะสมเครื่องมือดังกล่าวโดยผู้เชียวชาญ ผลที่ได้คือ 1)
แผนการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คือ
0.80-1.00 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการใน
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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. การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก 2.
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสาขา โดยมีตําแหน่งดังนี้ ผู้จัดการสาขา
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ผู้จัดการฝ่าย และผู้จดั การแผนก ของห้างเทสโก้ โลตัส ในเขตพื้นที่ 9 จํานวน
150 คน (ประกอบด้วยสาขา บางใหญ่ บางแค จรัญสนิทวงศ์ นครอินทร์ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ ประชาชื่น
ปิ่นเกล้า รัตนาธิเบศร์ และบางปะกอก)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนด้วยตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgran) ระดับความเชื่อมั่น 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 ทําการทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Method) เป็นการ
ทดสอบกับผู้บริหารสาขา จํานวน 1 คน เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยการสังเกต สอบถามและนํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ทดลองในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ทําการทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก (Small Group Pilot) เป็นการทดสอบ
กับผู้บริหารสาขา จํานวน 10 คน ดําเนินการเช่นเดียวกับการทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-toone Method) เพื่อหาแนวโน้มประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ในธุรกิจค้าปลีก
ขั้นตอนที่ 3 ทําการทดลองแบบภาคสนาม (Field Test) เป็นการทดสอบกับ
ผู้บริหารสาขา จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก โดยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
ขั้นตอนที่ 4 ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเป็นการทดสอบกับผู้บริหารสาขา
จํานวน 30 คน โดยวิธีการจับฉลากซึ่งไม่ซ้ํากับกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก
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ผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั สรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหาร
สายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
1.1 ผลการวิเคระห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงานปัจจุบัน ฝ่าย ประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้างาน และจํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 34.62 เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.38 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่ วง 31-35 ปี (ร้อ ยละ 38.46) ด้ านระดั บ การศึ ก ษา พบว่าผู้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ จ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ 46.25) และส่วนมาก
ตําลงตําแหน่งผู้จัดการแผนก (Section Manager) (ร้อยละ 38.46) ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในฝ่าย
สินค้าเครื่องภายในบ้าน (ร้อยละ 38.46) ส่วนด้านประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้า/ผู้บริหาร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในตําแหน่งหัวหน้า/ผู้จัดการ อยู่ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ
42.31) และสุดท้ ายพบว่าผู้ตอบแบสอบถามมีจํานวนผู้ใต้บังคับบั ญ ชา 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) เนื้อหาและการเรียนรู้ (Tell & Show) (X= 4.31, S.D.= 0.61) ส่วนในด้านการ
เตรียมการ (Prepare) (X = 4.14, S.D.= 0.61) และการฝึกปฏิบัติ (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 คือความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน (X= 4.34, S.D.= 0.60) และขั้นตอน
การสอนงาน (X= 4.34, S.D.= 0.63) ตามลําดับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ระดับความ
สนใจในการเรียนของลูกน้อง (X= 2.58, S.D.= 0.93) รองลงมา คือ การลําดับขั้นตอนการสอนงาน
(X= 2.94, S.D.= 0.87) ตามลําดับ
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PTSPT Coaching Model

Inspirer

Coordinator
4.Test

1. Prepare

3.Practice

2.Tell &
Show

Trainer

องค์ประกอบการสอนงาน
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Prepare)
ขั้นที่ 2 เนื้อหาและการเรียนรู้ (Tell & Show)
ขั้นที่ 3 การฝึกปฏิบัติ (Practice)
ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Test)
องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกต่อการสอนงาน
1. บทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ (Coordinator)
2. บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer)
3. บทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer)
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก
ผลการวิคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจ
ค้าปลีกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.37, S.D.= 0.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจ
ค้าปลีกมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดและมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ซึ่งมีหัวข้อที่ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ ทฤษฎีที่ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ, วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบชัดเจน, เนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงค์ม,กิจกรรมมีความสอดคล้องและสนับสนุนเนื้อหา
สาระ และเอกสารประกอบมีความเป็นระบบและชัดเจน (X= 4.60, S.D.= 0.55) มีความเหมาะสม
อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด ส่วนมี เครื่องมื อวัด ผลที่ ชัด เจน (X= 4.40, S.D.= 0.55) และการฝึก ปฏิ บั ติ
สอดคล้องและสนับสนุนการเรียนการสอน (X= 4.20, S.D.= 0.84) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติในการธุรกิจค้าปลีก
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้า
ปลีก ทํ าการทดสอบเพื่ อ หาประสิ ท ธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 พบว่า รูป แบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.78/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนด
ผลการเปรีย บเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นก่อนและหลังการเข้าอบรมของผู้ เข้ารับ การ
ฝึกอบรมตามรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก พบว่าผู้ผ่านการ
อบรมตามรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)
และผลการสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ธุรกิจค้าปลีกพบว่าอยู่ในระดับมาก (X= 4.21, S.D.= 0.46)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการ
ฝึก ปฏิ บัติ (X= 4.27, S.D.= 0.49) ด้านเนื้ อหาและการเรีย นรู้ (X= 4.26, S.D.= 0.52) ด้ านการ
ประเมินผล (X= 4.12, S.D.= 0.36) และด้านการเตรียมการ (X= 4.11, S.D.= 0.36) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เนื้อหามี
ความถูกต้อง ชัดเจน (X= 4.42, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ วิธีการสอน/กิจกรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (X= 4.32, S.D. = 0.48) เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้รับการ
ฝึกอบรม (X = 4.30, S.D. = 0.46) ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้
ตอนที 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
การพั ฒ นารู ป แบบการสอนงานสํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารสายปฏิ บั ติ ก ารธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการฝึกอบรม, รูปแบบการสอนและวิธีการสอนงาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการสร้างรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้ บ ริ ห ารสายปฏิ บั ติ ก ารธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1. องค์ ป ระกอบด้ า น
กระบวนการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การเตรี ย มการ เนื้ อ หาและการเรี ย นรู้ การฝึ ก ปฏิ บั ติ และการ
ประเมิ น ผล และ 2. องค์ ป ระกอบด้ า นบทบาท ประกอบด้ ว ย บทบาทผู้ ป ระสานสั ม พั น ธ์
(Coordinator) บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer) และบทบาทผู้สอน/ผู้ถ่ายทอดความรู้ (Trainer)
สําหรับองค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 1.การเตรียมการ (Prepare) ซึ่งกล่าวถึง
1) ประโยชน์ของการสอนงาน 2) ความเข้าใจผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ 3) เครื่องมือสําหรับการสอนงาน 4)
การวางแผนสําหรับการสอนงาน และ 5) ฝึกอบรมเรื่องการสอนงาน 2. เนื้อหาและการเรียนรู้ (Tell
& Show) มีเนื้อหาคือ 1) ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน 2) หลักและวิธีการสอนงาน 3) ขั้นตอนการ
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สอนงาน 4) องค์ประกอบของการสอนงาน และ5) การวิเคราะห์งาน/การทําแบบซอยงาน 3. การฝึก
ปฏิบัติ (Pactice) กล่าวถึง 1) การลําดับขั้นตอนการสอนงาน และ2) การให้ฟีดแบคหรือผลย้อนกลับ
4. การประเมิ น ผล (Test) ประกอบด้ ว ย 1) ความพึ ง พอใจต่ อ การสอนงาน 2) การติ ด ตาม /
ประเมินผลการสอน และ 3) แผนการสอนงานเป็นรายบุคคล ซึ้งสอดคล้องกับกับซูซี (2014) ที่กล่าว
ว่ากระบวนการสอนงานที่สําคัญที่จะส่งผลให้ผู้ถูกสอนงานเกิดความรู้คือ การสนับสนุน การรับฟัง
การตั้งคําถาม การให้ผลตอบกลับและการประเมินผล และสอดคล้องกับอลิสัน (2016) ที่ได้ศึกษาแล้ว
พบว่าผู้สอนงานควรมีความพร้อมทั้งทางด้านเนื้อหาและวิธีการ ร่วมถึงกระบวนการประเมินความ
พร้อมของผู้ที่จะถูกสอนงานด้วย
สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบด้ า นบทบาท ประกอบด้ ว ย 1. บทบาทผู้ ป ระสานสั ม พั น ธ์
(Coordinator) โดยกล่าวถึงทักษะที่สําคัญบทบาทผู้ประสานสัมพันธ์ ดังนี้ 1) การสร้างความสัมพันธ์
2) ทักษะการฟัง และ 3) ทักษะการตั้งคําถาม 2. บทบาทผู้สร้างแรงจูงใจ (Inspirer) มีองค์ประกอบ
คือ 1) ทักษะการสร้างแรงจูงใจ 2) ระดับความสนใจในการเรียนของลูกน้อง และ 3) ภาวะผู้นํา
สํ าหรับ หั วหน้ างาน 3. บทบาทผู้ ส อน/ผู้ ถ่ ายทอดความรู้ (Trainer) ประกอบด้ ว ย 1) ทั ก ษะการ
ถ่ายทอดความรู้ 2) ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ และ 3) บุคลิกภาพที่ดีในการสอนงาน สอดคล้องกับ
แอนดรูและดอนน่า (2011) ที่กล่าวว่าทักษะที่สําคัญของผู้สอนงานที่ดีคือการถ่ายทอดความรู้และการ
สนับสนุนการทํางานของทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับคริสเตียน (2013) ที่กล่าวถึง
ความสําคัญของผู้สอนงานว่ามิได้เป็นเพียงผู้ถ่ายถอดความรู้แต่ยังเป็นผู้ที่ต้องสร้างแรงจูงใจที่ดีในการ
ทํางานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก มีความ
เหมาะสมระดับมากและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85
รูป แบบการสอนงานสําหรับ ผู้บ ริห ารสายปฏิ บั ติการธุรกิ จค้ าปลีกมี ป ระสิท ธิภ าพเท่ ากั บ
85.78/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 แสดงว่า รูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสาย
ปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 85/85 สอดคล้องกับงานวิจัยของแทนโมราราย
เรื่ อ ง หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมแบบผสมผสานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะการสอนงานของครู ฝึ ก ในสถาน
ประกอบการ ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.85/81.59 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80.80
ตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการสอนงานสําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
ผลการเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นผู้ เข้ารับ การอบรมตามรูป แบบการสอนงาน
สําหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก พบว่า 1) ผู้เข้าอบรมตามรูปแบบการสอนงานสําหรับ
ผู้บริหารสายปฏิ บัติการธุรกิจค้าปลีก มีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต สุรพนานนท์ชัย ที่ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงานให้กับหัวหน้างานสายการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น ส่วนที่ ภายหลังการสอนมีคะแนนสู งกว่าก่ อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา แดงสุวรรณ เรื่องการสอนงาน
พยาบาลใหม่ ความท้ าทายของงานอุ บั ติ เหตุ แ ละฉุ ก เฉิ น : กรณี ศึก ษา โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร งานวิจัยของยุพิน เรืองพิสิฐ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสอนงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งหนึ่ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสอดคล้อง
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กับงามรัตน์ มีจันที ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการฝึกอบรมในงานด้วยเทคนิคการสอนงานเพื่อพัฒนาความรู้
และทั กษะการจัด กิ จกรรมการเรีย นรู้ของครูป ฐมวัยที่ ไม่ มีวุฒิ การศึ กษาปฐมวัยในโรงเรีย นสังกั ด
สํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาอุดรธานี ที่ มีค ะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่ อ นได้รับการสอนอย่ างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับวีระกาจ ดอกจันทร์ ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาผู้สอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีคะแนนหลังการสอนสูงกว่าก่อน
ได้รับการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรม
การสอนของครูและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียน
สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร การจูงใจในการปฏิบัติงานพัฒนาจากทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน
สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ หาคุณภาพเครื่องมือโดยการหาค่า Content validity
ใช้เทคนิค IOC โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจแบบสอบถาม แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ ากั บ 0.96 วิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยหาความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 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
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว องค์ ก ารต่ างๆ ได้ หั น มาสนใจและ
ตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource management) เพราะมนุษย์คือ
พลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุด ที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ แต่การที่จะทํา
ให้มนุษย์เป็นพลังขับเคลื่อนที่มีคุณ ภาพได้นั้น เป็นเรื่องที่ยากต่อการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารว่าจะใช้เทคนิควิธีในการบริหารจัดการมนุษย์ได้อย่างไร จึงจะนําพาองค์การไปสู่
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้บริหารหรือผู้นําองค์การจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่
จะต้องเปลี่ยนมุมมองที่เคยมองมนุษย์เป็นเพียงกําลังแรงงาน มาเป็นการมองมนุษย์อย่างมีคุณค่าที่
สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างมหาศาลขององค์การ
ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไปสู่ ค วามสํ าเร็ จ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายหลักของสถานศึกษาคือการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณ ภาพให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านการสอนของครูมีผลต่อคุณ ภาพของ
นักเรียน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการดูแลเอาใจใส่ สร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดกําลังใจพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ประสิทธิภาพ
ของงานก็จะดีขึ้นด้วย (ธงชัย สมบูรณ์, 2549, 266) และสิ่งหนึ่งที่ทําให้ครูมีแรงกระตุ้นในการทํางาน
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นั่นก็คือแรงจูงใจที่ทําให้ครูร่วมกันทํางานจนเกิดบรรลุผลและตอบสนองความต้องการของตัวครูเอง
(บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2537, 122) ดังนั้น พฤติกรรมการสอนของครูได้แก่การเตรียมการสอน การ
เตรียมเนื้อหาสาระ การเตรียมกิจกรรมการสอน การเตรียมสื่อการสอนต่างๆ การดําเนินการสอน
และการประเมินผลหลังการสอน (ทิศนา แขมมณี , 2542 , 23-25) จึงมีความสําคัญมาก
ในด้านความสําเร็จในการปฏิบัติการสอนของครูจึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้บริหารใช้กลวิธีในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูใช้ความรู้ความสามารถแต่ละคนทําให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ จาก
ความสําคัญของการจูงใจและพฤติกรรมการสอนของครูดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ พฤติ ก รรมการสอนของครู ใ นโรงเรี ย นสํ า นั ก งานเขตราษฎร์ บู ร ณ ะ สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ ท ฤษฎี แ รงจู งใจของเฮอร์ซ เบอร์ก (Herzberg’s Motivator – Hygiene
Theory) (Herzberg ,1967) ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย จู ง ใจและปั จ จั ย ค้ํ า จุ น ปั จ จั ย จู ง ใจ ได้ แ ก่
ความสํ าเร็จ ในการทํ างาน การยอมรับ ในผลงานที่ สํ าเร็จ ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงาน ความ
รับผิดชอบ และลักษณะของงาน ปัจจัยค้ําจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน ความสัม พั น ธ์กั บ หั วหน้ างาน ความมั่ น คงในการทํ างาน เงิน เดื อ นและสวัส ดิ การ ส่วน
พฤติกรรมการสอนของครู ได้แก่ พฤติกรรมก่อนสอน ระหว่างสอนและหลังสอน (ทิศนา แขมมณี,
2542, 23-25) เพื่อใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลเสนอแนะให้ผู้บริหารได้พัฒนาเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
ครูป ฏิ บั ติ งานด้ า นการสอนอย่ างเต็ ม ความสามารถ สร้างความสั ม พั น ธ์อั น ดี ระหว่างผู้ บ ริห ารกั บ
ครูผู้สอน ให้ครูเกิดความผูกพันต่อสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรม
การสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนครู 261 คน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร,
2558)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์
บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 156 คน ได้มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิด
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หน้า
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51) โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น จําแนกตามขนาดโรงเรียน เป็นครูสังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 17
คน โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 31 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 108 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ
อายุ ประสบการณ์ ในการสอน ระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบ
รายการ (Chack List)
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัติการสอนของครู ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับในผลงานที่สําเร็จ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ปัจจัยค้ําจุน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
บริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับของลิเคิร์ท หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC และหาความเชื่อมั่นโดยทําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.96
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา แล้ว
ส่ ง หนั ง สื อ พร้ อ มแบบสอบถามไปยั ง โรงเรี ย นที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน 30 คน ผู้ วิ จั ย เก็ บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสํานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและ
ปั จ จั ย ค้ํ า จุ น ในการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นโรงเรี ย นสํ า นั ก งานเขตราษฎร์ บู ร ณะ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน
n=156
การจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
ระดับ
SD
x
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 สรุปได้ดังนี้
1.1.1 ด้านผลสําเร็จในการทํางาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานสอนบรรลุตามแผนการสอน
รองลงมาคือ ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาระหว่างการสอนให้สําเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ผลความสําเร็จในการสอนของข้าพเจ้าทําให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง
1.1.2 ด้านการยอมรับในผลงานที่สําเร็จ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้ามักใช้ความสําเร็จของงานเพื่อ
กระตุ้ น การทํ างาน รองลงมา คื อ ก่ อ นทํ าแต่ ล ะงานข้ าพเจ้าตั้ งเป้ าหมายความสํ าเร็ จ ของงานไว้
ล่วงหน้า ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอน
1.1.3 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ การได้รับ
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พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น และโรงเรียนมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพให้ครู รองลงมาคือ
การได้รับมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นโรงเรียนมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผู้บริหารมีการตัดสินใจเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งจากคนที่มี
ความเหมาะสม
1.1.4 ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าอุทิศเวลาในการสอนอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ
ข้าพเจ้าตระหนักในความรับผิดชอบและความเป็นเจ้า
ของงานสอนที่ได้รับมอบหมาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้
ความรับผิดชอบสูง
1.1.5 ด้านลักษณะของงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานสอนเป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติ
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ งานสอนเป็นงานที่สอดคล้องกับทักษะของผู้สอน และงานสอน
เป็นงานที่สอดคล้องกับความถนัดของผู้สอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ งานสอนทําให้เกิดความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่
1.2 การจูงใจด้านปัจจัยค้ําจุน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทํางาน
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริหาร
1.2.1 ด้านนโยบายการบริหาร โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและดําเนินการได้
อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการชี้แจงนโยบายการดําเนินงานและโครงสร้างการบริหารแก่
บุคลากร ส่วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีระบบงานและกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ปฏิบัติได้
1.2.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้พูดคุยและแสดงกิริยาที่ดีต่อกัน
ระหว่างเพื่อนครู รองลงมา คือ ความสามารถปฏิบัติงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกันกับเพื่อนครู
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การได้รับคําปรึกษาและข้อเสนอแนะที่ดีจากเพื่อนครู
1.2.3 ด้ านความสั ม พั น ธ์กั บ หั วหน้ างาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีความเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ข้าพเจ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่และกําลังใจในการปฏิบัติงานสอน
จากผู้บริหาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข้าพเจ้าสามารถทํางานร่วมกับผู้บริหารและมีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน
1.2.4 ด้ านความมั่ น คงในหน้าที่ การงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การ
ทํางาน รองลงมา คือ การได้รับผิดชอบงานสอนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
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1.2.5 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน รองลงมา
คือ การการได้รับสิทธิต่างๆเช่น การลา วันหยุดชดเชย อย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ
การได้รับเงินรางวัลโบนัสประจําปี อย่างเหมาะสม
2. พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) พฤติกรรมการสอนของครู ใน
ภาพรวมและรายด้าน
n=156
พฤติกรรมการสอนของครู
ระดับ
S.D
x
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 ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมระหว่างสอน รองลงมาคือ ด้าน
พฤติกรรมหลังการสอน และด้านพฤติกรรมก่อนการสอน เมื่อพิจารณารายด้าน มีดังนี้
2.1 พฤติกรรมก่อนสอน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้ามีความรู้และทักษะในเรื่องที่จะสอน รองลงมา คือ
ข้าพเจ้าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข้าพเจ้าเตรียมการสอนด้าน
เนื้อหาและวิธีการสอน (แผนการสอน)
2.2 พฤติกรรมระหว่างสอน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับ มากทุ กข้ อ ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ข้ าพเจ้ าแสดงความเมตตาเอาใจใส่ต่ อนั กเรียนทุ ก คน
รองลงมา คือ ข้าพเจ้าสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 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 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ข้าพเจ้าจัดทํา
แฟ้มบันทึกข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลและข้าพเจ้าสังเกตปัญหาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการ
สอนของครูโดยภาพรวม พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ เป็ น ไปในทางบวก อยู่ ในระดั บ ปานกลาง อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการสอน
ของครู โดยภาพรวม
การจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
ปัจจัยจูงใจ X1- X5
X1
X2
X3
X4
X5
รวม
ปัจจัยค้ําจุน X6- X10
X6
X7
X8
X9
X10
รวม

พฤติกรรมการสอนของครู
Y1
Y2
Y3
r
p
r
p
r

Y
p

r

p

.47
.38
.39
.50
.29
.40

.01
.02
.00
.00
.01
.00

.45
.34
.41
.38
.36
.38

.04
.05
.01
.00
.01
.02

.41
.31
.38
.42
.28
.36

.02
.01
.02
.05
.02
.02

.53
.39
.45
.55
.33
.45

.02
.05
.01
.03
.01
.02

.33
.37
.31
.41
.23
.33

.02
.01
.02
.01
.00
.01

.33
.49
.26
.28
.18
35

.00
.00
.04
.00
.02
.01

.29
.35
.32
.47
.24
.33

.00
.00
.00
.04
.02
.01

.31
.40
.29
.38
.21
.35

.01
.00
.01
.00
.05
.00

P<.05
จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการสอนของครู
ในโรงเรียนสํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปผลดังนี้
1) การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
2) ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการสอน
ของครู โดยภาพรวมพบว่า ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.5 แสดงว่ า ปั จจั ยจู งใจและปั จจั ยค้ํ าจุ นตามทฤษฎี ของเฮอร์ ซเบอร์ก มี ความสํ าคั ญในการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนของครู ถ้าเพิ่มการจูงใจด้วยปัจจัยจูงใจ 5 ด้านและปัจจัยค้ําจุน 5 ด้าน ครูจะมี
พฤติกรรมการสอนเพิ่มขึ้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนสํานักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
ให้ความสําคัญกับการจูงใจในการปฏิบัติการสอนของครูและการปฏิบัติงานการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ
ครูที่ ต้องดํ าเนิ นการเพื่ อให้ ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอน สอดคล้องตามทฤษฎี ความ
ต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs theory) (Maslow’s ,1970) กล่าวว่า
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ความต้องการขั้นสูงสุดที่บุคคลพยายามกระทําสิ่งต่างๆ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตนเองเป็นการสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเอง โดยสิ่งที่ได้รับนั้นจะเป็นความพึงพอใจและความภูมิใจที่ได้กระทําในสิ่งต่างๆ
บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ํา
จุนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ปัจจัยจูงใจ
1.1.1 ด้านความสําเร็จในการทํางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าครู
ทํางานบรรลุตามแผนการเอาไว้ภายในเวลาที่กําหนด จนสําเร็จเสร็จสิ้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี
สามารถแก้ปัญ หาระหว่างที่เกิดขึ้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ จนเกิดความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง สอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์(Murray’s Manifest Need
Theory) (Murray’s.1938) ที่กล่าวว่า บุคคลมีความปรารถนาที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีประสิทธิภาพด้วย
การแก้ไขปัญหาเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆจนสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชั น ญานุ ช ปิ่ น ทองคํ า (2555) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของครูกั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ในสั ง กั ด เทศบาลแหลมฉบั ง จั งหวั ด ชลบุ รี พบว่ า ด้ าน
ความสําเร็จในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.1.2 ด้านการยอมรับผลงานที่สําเร็จ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าครู
ใช้ความสําเร็จของงานเพื่อกระตุ้นการทํางาน มีการตั้งเป้าหมายความสําเร็จของงานไว้ล่วงหน้า จน
รับความเชื่อถือในความรู้ความสามารถจากผู้บริหารและเพื่อนครู ตลอดจนได้รับการยกย่องชมเชยผล
การปฏิบัติงานจากผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองบ่อยๆ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําใน
การทํากิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วยสอดคล้องตามทฤษฎีของแมคคลีแลนด์ (McClelland s Need
Theory) (McClellands.1962) ที่ กล่าวว่า เมื่อทุ กคนต้องการที่ จะประสบความสําเร็จก็ย่อมทํ าหน้ าที่
อย่างเต็ มที่ และดี ที่ สุดความสามารถของตนเอง สอดคล้องกับ งานวิจัยของชุติม า รัตนวงกต (2547)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน สายสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการยอมรับผลงานที่สําเร็จ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
1.1.3 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า
เมื่ อ ครู มี ค วามต้ อ งการระดั บ สู ง ในเรื่ อ งการเลื่ อ นขั้ น หรื อ ตํ า แหน่ ง ในปั จ จุ บั น เขาจะพยายาม
ปรับเปลี่ยนความต้องการให้มีระดับสูงขึ้นด้วยการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจน
ได้รับการตอบสนองความต้องการนั้น สอดคล้องตามทฤษฎีการจูงใจของอัลเดอเฟอร์ (ERG Theory:
Existannce,Relatedness, Growth Needs Theory) (Alderfer,1972) ที่ กล่ าวว่ า ความต้ อ งการ
ของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงขึ้นหรือต่ําลงได้ ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถตอบสนองความ
ต้องการในระดับต่ําลงหรือในระดับสูงขึ้นได้หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของทรรศนีย์ นิลประพฤติ
(2556) ศึ ก ษาปั จ จั ย จู ง ใจและปั จ จั ย ค้ํ า จุ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
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1.1.4 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูอุทิศ
เวลาในการสอนอย่ างเต็ ม ที่ ตระหนั ก ในความรับ ผิ ด ชอบและความเป็ น เจ้ าของงานสอนที่ ได้ รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ ผู้บริหารให้การยอมรับผลของการปฏิบัติงาน
สอนของครู สอดคล้ องตามทฤษฎี ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivator – Hygiene Theory)
(Herzberg ,1967) ที่กล่าวว่า ทุกคนจะมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองทําและจะทํางานที่รับผิดชอบนั้น
ได้อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัลย์ แสงสุวรรณ (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตําบลกับผลการดําเนินงานของสถานีอนามัย จังหวัด
ชุมพร พบว่า ด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.1.5 ด้านลักษณะของงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า การสอน
เป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะความถนัดของผู้สอน เกิดความสนใจเกิดความ
ผูกพันในงาน จนทําให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ สอดคล้องกับชูศักดิ์ เจน
ประโคน (2550) ที่กล่าวว่า ความน่าสนใจของงาน ความแปลกใหม่ความท้าทาย โอกาสด้านความสําเร็จของ
งานและผลประโยชน์ที่ ได้จากผลงานนั้นมีผลดีต่อสังคมโดยรวม โดยใช้ความรู้ความสามารถความถนัด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของนลินรัตน์ พิริยภัทรา
นนท์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 สมุทรปราการ พบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก
1.2 ปัจจัยค้ําจุน
1.2.1 ด้ านนโยบายการบริหาร พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก อาจเป็ นเพราะว่ า ครูรั บ รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองและดําเนินการได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหารมีการชี้แจงนโยบายการดําเนินงาน
และโครงสร้างการบริหารแก่บุคลากร ผู้บริหารกําหนดนโยบายและวิธีการบริหารที่ชัดเจน ให้โรงเรียน
มีระบบการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและการกําหนดบทบาทหน้าที่ในการทํางาน
ของบุ ค ลากรในส่ ว นงานต่ างๆได้ อย่ างถูก ต้ อ ง สอดคล้ องตามนโยบายการศึ กษาของรัฐบาล (สํ านั ก
การศึกษากรุงเทพมหานคร,2558) ที่ว่า ผู้บริหารต้องเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายให้
ชัดเจนและถูกต้องในการจะนําไปปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช ขาวงาม (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เทศบาลตําบลแม่ปิ่ม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ด้านนโยบายการบริหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
1.2.2 ด้ านความสั มพั นธ์ ระหว่ างผู้ ร่ วมงาน พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก อาจเป็ น
เพราะว่า ครูมีการสนทนาพูดคุยและแสดงกิริยาที่ดีต่อกันกับเพื่อนร่วมงาน ทํางานร่วมกันแบบเป็นทีม
มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ กั น การรั บ ฟั ง และแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ได้ รั บ คํ า ปรึ ก ษาและ
ข้ อ เสนอแนะที่ ดี จ ากเพื่ อ นครู สอดคล้ องตามทฤษฎี ค วามต้ อ งการของอั ล เดอเฟอร์ ERG Theory:
Existannce,Relatedness, Growth needs Theory) (Alderfer,1972) ที่ กล่ าวว่ า ค น มี ค วาม
ต้องการที่จะให้และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลจากสภาพแวดล้อมที่ทํางานพร้อมกับร่วมทํางานให้สําเร็จ
ด้วยกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยมาศ ทับทิม. (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2.3 ด้ านความสั มพั นธ์กั บหั วหน้ างาน พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก อาจเป็ นเพราะว่า
ผู้ บ ริ ห ารและครู มี ค วามเคารพและให้ เกี ย รติ ซึ่ งกั น และกั น การดู แ ลเอาใจใส่ แ ละกํ าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานสอน เมื่อมีเรื่องทางวิชาการขอคําปรึกษากับผู้บริหารได้ทุกเมื่อที่เกิดปัญหาในการทํางาน
จนได้รับความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากผู้บริหาร และสามารถทํางานร่วมกับผู้บริหารและมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ด้วยความจริงใจ สอดคล้องตามทฤษฎีความต้องการของอัลเดอเฟอร์(ERG
Theory: Existannce,Relatedness, Growth needs Theory) (Alderfer,1972) ที่กล่าวว่า บุคคลมี
ความต้องการความสัมพันธ์ด้านสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของเวียงพิงค์ แสงอาจ (2556) ศึกษา
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู ในโรงเรี ย นพิ บู ล ประชาสรรค์ กรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก งาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2.4 ด้านความมั่นคงในการทํางาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูมี
ความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การทํางาน ได้รับผิดชอบงานสอนที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ มีเป้าหมาย
มุ่งมั่นถึงความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครู จึงเกิดความผูกพันกับสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียน
ตลอดถึงได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอีกด้วย สอดคล้องตามทฤษฎีของล็อค (Locke, Edwin
A.(1981) ที่ กล่ าวว่ า การตั้ งเป้ า หมายจะช่ ว ยให้ บุ ค คลรู้ถึ งความต้ อ งการของตนซึ่ งกระตุ้ น ความ
พยายามมากขึ้น และการบรรลุเป้าหมายจะเป็นสิ่งจูงใจในการกระทําต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทรรศนีย์ นิลประพฤติ (2556) ศึกษา การศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พบว่า ปัจจัยค้ําจุนด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2.5 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ครูได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการด้านต่างๆอย่างเหมาะสมตามสภาวะความเป็นจริงที่ได้รับ สอดคล้อง
ตามทฤษฎี ความคาดหวั งของ Vroom’s Expectancy Theory (Vroom,1964) ที่ ก ล่ า วว่ า ระดั บ
ความชอบหรือคุณค่าของบุคคลในผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลนั้นจะได้รับผลตอบแทนตามความ
เป็นจริง ดังนั้น การรับรู้คุณ ค่าหรือความชอบนั้นเกิดจากการพิจารณาผลตอบแทนของแต่ละคนที่
แตกต่ างกั น ไป สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอดุ ล ย์ ทองแก้ ว (2551) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศองค์ ก ารและแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ้ า งชั่ ว คราวโรงพยาบาลจิ ต เวชภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงาน
สอนถือเป็นหน้าที่หลักของครู โดยครูต้องมีพฤติกรรมการเตรียมการสอน ได้แก่ การเตรียมเนื้อหาวิชาการ
เตรียมสื่อการสอน การจัดชั้นเรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุ คคล พฤติ กรรมระหว่างสอน ครูต้ องแสดงความเมตตาเอาใจใส่ ต่ อนั กเรี ยนทุ กคน ครู ต้ องสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกเชื่อมโยงการ
เรียนการสอนกับชีวิตจริง พฤติกรรมหลังการสอน ครูต้องมีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้และการทํางาน
ของนักเรียน โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2542) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม
การสอนของครูประกอบด้วย การเตรียมการสอน การเตรียมเนื้อหาสาระ การเตรียมกิจกรรมการสอน
การเตรียมสื่อการสอนต่างๆ การดําเนินการสอนและการประเมินผลหลังการสอนและสอดคล้องกับ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

459

งานวิจัยของสมาภรณ์ ศิริปุณย์.(2552) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอั งกฤษ)ช่วงชั้น ที่ 1 -2 สั งกั ด สํานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเขต2 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู อยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนกับพฤติกรรม
การสอนของครู พบว่า ความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยใช้การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วยด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับผลงานที่
สําเร็จ ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านลักษณะของงาน และด้านปัจจัยค้ํา
จุน ประกอบด้วย ด้ านนโยบายการบริหาร ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้ านความสั มพั นธ์กับ
หัวหน้างาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งถ้าเพิ่มปัจจัยทั้ง 10 ด้าน
จะทําให้พฤติกรรมการสอนของครูเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นเพราะว่า การจูงใจเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของ
ผู้บริหารที่กระตุ้นให้ครูมีพฤติกรรมการสอน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงสอดคล้องตามทฤษฎีของ
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivator – Hygiene Theory) (Herzberg,1967) ที่กล่าวว่า ปัจจัยจูง
ใจเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนปัจจัยค้ําจุนเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและไม่ใช่สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลทํางานได้มากขึ้น แต่เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นที่จะป้องกัน
ไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย นาควิเชียร (2548)
ศึก ษาความสั ม พั นธ์ระหว่างแรงจู งใจในการปฏิบั ติงานของครูกั บประสิท ธิผลของสถานศึ กษาขั้น
พื้ น ฐาน สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาชลบุ รี พบว่า ความสั ม พั น ธ์ระหว่างแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยพบว่า การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการ
สอนของครูในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บมาก ดั งนั้ น ผู้ บริ หารสถานศึ กษาจึ งควร
สนับสนุนและส่งเสริมกระตุ้นด้านแรงจูงใจในการทํางานให้กับคณะครูในด้านการยอมรับในผลงานที่ครูทํา
สําเร็จ มอบความรับผิดชอบและส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งมีความชัดเจนใน
นโยบายและการบริหาร มีความเอื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจให้กับคณะครู ส่งเสริมให้ครูเกิดความมั่นคงในการทํางาน
รวมทั้งจัดสวัสดิการให้ครูตามความเหมาะสม โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตามรายด้าน ดังนี้
1. การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทํางานและด้าน
การยอมรับในผลงานที่สําเร็จมีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่น ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ และมีการติดสินใจเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตําแหน่งจากคนที่มีความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลงาน ความรู้ความสามารถ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาความ
เหมาะสมตามเงื่อนไขที่ กําหนด และผู้บริหารควรมีการยกย่องชมเชยผลการปฏิบัติงานของครูให้เป็นที่
ยอมรับทั่วไป โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและพยายามกระจายอํานาจในการมอบหมายงานให้ครูทุกคนได้
มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
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2. การจูงใจด้านปัจจัยค้ําจุน อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยค้ําจุนด้านนโยบายและการบริหารกับด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าด้านอื่น ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีบริหารที่
ชัดเจน มีระบบงานและกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ และกําหนดบทบาทหน้าที่ ในการทํางาน
ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความรู้ความสามารถจัดสวัสดิการให้ครูตามความเหมาะสม
3. พฤติกรรมการสอนของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่พฤติกรรมก่อนสอนของครูอยู่ระดับ
ต่ําว่าด้านอื่น ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอนด้านเนื้อหาและ
ค้ นหาวิ ธี การสอนใหม่ ๆมาสอนนั กเรี ยนเพิ่ มขึ้ น รวมทั้ งแสวงหาสื่ อการสอนที่ เหมาะสมเพื่ อกระตุ้ น
จินตนาการของเด็กเพิ่มขึ้น โดยอาจพาคณะครูไปศึกษาดูงานด้านการสอนของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติ
เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสอนของตนต่อไป
4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจูงใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสอนของครูเป็นไปในทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรใช้การจูง
ใจด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ ให้ครูได้สอนตามความถนัดส่งเสริมให้ครูได้มีความคิดริเริ่ม โดยจัดมีการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนการสอนส่งผลให้เกิดมีผลงานตามมา ตลอดถึงได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ความรู้และเทคนิควิธีการสอนระหว่างกันมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาด้านการจูงใจโดยใช้ทฤษฎีของนักวิชาการคนอื่นๆในการปฏิบัติของครูใน
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ
2.ควรศึกษาเรือ่ งการจูงใจของบุคลากรระดับอื่นๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนการสอน(ฝ่ายบริหาร)
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ ก ตามประสบการณ์ ชี วิ ต ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิธีการดําเนินการ ผู้วิจัยออกแบบ
การวิจัย ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
มีแนวคําถามแบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยพิ จารณาโรงเรีย นที่ เป็ น กรณี ศึ กษาจากความ
หลากหลายคือ ทําเลที่ตั้ง (ชุมชนเมือง/ชุมชนชนบท) และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา (แบบปกติ
และแบบควบรวม) กลุ่ ม ผู้ให้ ข้ อมู ล สํ าคัญ คือ ผู้อํานวยการ/รักษาการ ข้ าราชการครู กรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและศึกษานิเทศก์ จํานวน 35 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนขนาดเล็กให้ความหมายต่อการดํารงอยู่
ในมุมมองคล้ายกัน คือเป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน แม้จะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน
ในทุกๆด้าน แต่ถ้าได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง และบุคลากรทํางานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น
โรงเรียนก็จะสามารถดํารงอยู่ได้ 2) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชุมชน วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง
อัตราการเกิดน้อยลง การคมนาคมดีขึ้น โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนทางเลือกสําหรับผู้ปกครอง การ
ที่โรงเรียนจะดํารงอยู่ได้จะต้องได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ปกครองและมีเครือข่ายความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้ าน วั ด โรงเรี ยน ชุ ม ชนและองค์ ก รภายนอก 3) กระบวนการการปรับ ตั ว มี ผ ลมาจาก
ประสบการณ์ในการทํางานเดิม โดยบุคลากรต้องทํางานด้วยความเสียสละ อุทิศตน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ยืดหยุ่นตนเองได้ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลง ส่วนกระบวนการปรับ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารหั ว ใจหลั ก อยู่ ที่ ภ าวะผู้ นํ า ของโรงเรี ย น ต้ อ งรู้ จั ก ชุ ม ชน รู้ จั ก เพื่ อ นร่ ว มงาน
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
อดีตการศึกษาของประเทศไทยเป็นการศึกษาที่เชื่อว่าอยู่ในฐานวัฒนธรรม คือ อยู่ในวิถีชีวิต
ดังนั้นการเรียนรู้ในอดีตจึงมุ่งเน้นที่จะทําให้คนในชุมชนสามารถที่จะดํารงชีพของตนเองได้ (ประเวศ
วะสี. 2554: 18) วิชาความรู้ดังกล่าวนี้ได้รับการถ่ายทอดจากพระสงฆ์ ผู้อาวุโสในท้องถิ่น พ่อ แม่
และปราชญ์ชาวบ้านโดยอาศัยวัดหรือชุมชนเป็นศูนย์กลางสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 รูปแบบการเรียนรู้ของคนในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นการจัดการศึกษาในระบบและ
ถูกจัดการโดยรัฐบาล เกิดสถาบั นโรงเรียน ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุม ชน
เพื่อให้เป็นแหล่งวิชาความรู้แก่เยาวชน ขึ้นมาแทนที่วัดหรือชุมชน “โรงเรียน” จึงกลายเป็นสถาบัน
หลักในการสร้าง ผลิต เยาวชนที่ดี มีความรู้ออกสู่สังคม เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวม
วิชาความรู้ที่คนในชุมชนเชื่อว่าจะสามารถยกระดับวิถีชีวิตของลูกหลานได้ และเหตุผลอีกประการ
หนึ่งคือวิชาความรู้ที่เรียนรู้จากโรงเรียน เชื่อว่าวัดและชุมชนก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ (อุษณีย์
ธโนศวรรย์. 2545, เสน่ห์ จามริก. 2549) ดังนั้นระบบการศึกษาของไทยจึงถูกตัดขาดจากพื้นฐานของ
สังคมไทย การศึกษาในโรงเรียนจึงทําให้เยาวชนเริ่มออกห่างจากวิถีชีวิตที่ควรจะเป็น และโรงเรียนก็
ได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเจริญ การเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัย
จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงฐานการเรียนรู้ในอดีต นํามาสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางความคิดด้านการศึกษาและการดํารงชีวิต ประกอบกับวิทยาการด้านการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้า
ในเรื่องการวางแผนครอบครัวและอัตราการคุมกําเนิดทําให้แนวโน้มประชากรวัยเรียนมีจํานวนลดลง
ซึ่งผลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประชากรคาดประมาณ กลางปี
2557 (1 กรกฎาคม) มีอัตราคุมกําเนิด 79.6 % อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยต่อหนึ่ง
พันคน คิดเป็น 11.5 % อัตราการเกิดตามธรรมชาติ 0.4% จึงทําให้พีระมิดฐานประชากรในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะแคบลง(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2557: ออนไลน์) ประกอบกับ
ความนิยมของผู้ปกครองที่พอจะมีฐานะทางครอบครัวที่ดีต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองมีเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากความต้องการด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ปัจจัยด้านวิชาการ ปัจจัยด้านอาคาร
สถานที่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะครู และเพราะความทันสมัยในด้านการคมนาคมจึงทําให้ระยะทางใน
การเดินทางไปโรงเรียนในปัจจุบันไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคอีกต่อไป ประกอบกับกลยุทธ์ของโรงเรียน
อีกหลากหลายสังกัดที่ยื่นโอกาสความสะดวกสบายและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียนไปยังโรงเรียน จึงทําให้ผู้ปกครองที่พอจะมีรายได้โยกย้ายบุตรหลาน
ของตนเองไปเรียนยังสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งห่างไกลชุมชนของตนเอง กลายเป็นปัญ หานักเรียนไม่
ศึ กษาในโรงเรีย นที่ เป็ น เขตพื้ น ที่ บ ริการ หรือการโยกย้ ายภูมิ ลําเนาตามผู้ปกครองเนื่องจากการ
ประกอบอาชี พ ของผู้ ป กครองในต่ างจังหวัด ทํ าให้ โรงเรีย นตามชนบทมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกลายเป็ น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการมีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจํานวนมาก
ขึ้น จึ งทํ าให้ การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้ อนคุณ ภาพและประสิท ธิภ าพได้เพี ยงพอ เนื่ องจาก
งบประมาณต่างๆที่ จัดสรรให้ กับ โรงเรียนนั้น ได้ตามจํานวนนักเรียนที่ เรียนอยู่ ณ โรงเรียนนั้น ๆ
กล่าวคือทําให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจํากัดด้านการใช้ครูหรือไม่สามารถจัดครู
ได้ ค รบชั้ น และขาดแคลนสื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ส่ งผลให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ศศิธร เวียงเหล็ก. 2542 : 129-130 , สุรสิทธิ์
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แก้ วใจ. 2542) นอกจากนี้ ผ ลการประเมิ น ภายนอก(สมศ.)รอบ3 (พ.ศ.2554-2558) ที่ ผ่ านมากั บ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ก็พบว่าไม่ได้รับการรับรอง ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ผ่านการประเมินนั้นยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-NET ค่อนข้างต่ํา และเหตุผลด้าน
การบริหารจัดการภายในองค์กร (ไทยรัฐออนไลน์. 2555) จึงทําให้โรงเรียนขนาดเล็กถูกมองจากสังคม
ว่าเป็นโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพและขาดความพร้อมในการจัดการศึกษาเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงและมีการจัดสรรอัตรากําลัง
ครูให้กับสถานศึกษาอย่างพอเพียงกับการจัดการศึกษา
นอกจากสภาพปัญหาเรื่องคุณภาพในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่าการ
ปรับตัวจากการจัดการกับวัฒนธรรมองค์การก็เป็นปัญหาที่มีความสําคัญ เนื่องจากโรงเรียนนับเป็น
องค์การหนึ่งที่ประกอบด้วยกลุ่มคนในการทํางาน หากไม่มีวัฒนธรรมองค์การที่ดี การดําเนินงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือกันก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ จากงานวิจัยของอภิชชยา บุญ เจริญ . (2556)
กล่าวว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การด้านเน้นสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ วัฒนธรรม
เน้นความรู้สึกเป็นชุมชน วัฒนธรรมเน้นการเอาใจใส่และวัฒนธรรมเน้นความเชื่อใจ มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องที่ว่าความสัมพันธ์ของคนในองค์การส่งผลต่อระบบการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ในท่ ามกลางความไม่ แน่นอนและขาดความต่อเนื่ องในการจัดการแก้ไขปั ญ หาโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ว่ า จะดํ าเนิ น การไปในทิ ศ ทางใด ส่ ว นหนึ่ งเกิ ด จากการขั บ เคลื่ อ นทาง
การเมืองการปกครอง ซึ่งย่อมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผู้นําประเทศรวมทั้ง
รัฐมนตรีในกระทรวงศึกษาธิการ หากแต่นโยบายทางการศึกษาในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็
มุ่ ง เน้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ กล่ า วได้ ว่ า มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หา ยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ตามฐานคติ ข องผู้ นํ าที่ แ ตกต่ างกั น เช่ น การร่างนโยบายยุ บ ควบรวม
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยจุดบกพร่องในนโยบายนี้คือขาดมุมมองการคํานึงถึงความเป็น
ชุมชน บุคคลที่แวดล้อมในชุมชน จึงทําให้มีกลุ่มนักวิชาการเพื่อชุมชนได้ออกมาต่อต้านร่างนโยบาย
นี้ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสําหรับชุมชนที่มีความพร้อม
เพื่อที่จะให้โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กดํารงอยู่ และแสดงถึงสัญ ลักษณ์ ความเป็นชุมชนร่วม
แก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเดินทางไปเรียนกับสถานศึกษาไกลบ้าน ปัญหาคุณภาพใน
ด้ านการให้ บ ริก ารของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ก ปั ญ หาความพร้อ มและการปรับ ตั ว ของ
บุคลากรในองค์การและปัญหาความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งกลุ่มนักวิชาการเพื่อชุมชนนี้ มองว่าการ
แก้ไขปัญหาตามนโยบายไม่สามารถกระทําได้ในทุกพื้นที่และการปฏิบัติตามนโยบายก็ไม่ใช่ทางออก
ของปัญหาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเสมอไป คุณภาพการศึกษาของนักเรียนจะดูได้จากอะไร
หากปัญ หาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ที่มีความรู้ มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชน ประสบการณ์
ชี วิต ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโรงเรีย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก เมื่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โรงเรีย น
ประถมศึก ษาขนาดเล็ กมี ก ารให้ ค วามหมายต่อ โรงเรีย นในทิ ศ ทางที่ แ ตกต่ างกัน จึงทํ าให้ ปั ญ หา
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจ ประกอบกับวิธีการแก้ปัญหา
ที่เป็นไปได้อย่างช้าและไม่ต่อเนื่อง เพราะความขัดแย้งกันระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในเชิงปรากฏการณ์วิทยา
เพื่ อ ทํ าความเข้ าใจการให้ ค วามหมายต่ อการดํ ารงอยู่ ข องโรงเรีย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ในเชิ ง
สัญลักษณ์ และการให้คุณค่าต่อการมีตัวตนอยู่ คงอยู่ ดํารงอยู่ของโรงเรียนอย่างมีความหมายต่อผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโรงเรี ย น รวมทั้ งศึ ก ษาประสบการณ์ ชี วิ ต ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา เมื่อโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ตนเองผูกพัน อาจมี
การให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนไปในทิศทางที่แตกต่างกันตามประสบการณ์แห่งการ
สูญเสียเชิงสัญลักษณ์ เพราะโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการแสดงถึงความเป็นชุมชน พร้อมกันนี้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กหลากหลายรูปแบบ กับโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ ดํ า รงอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยความภาคภู มิ ใ จ และอาจทํ า ให้ ค้ น พบวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้อย่างลุ่มลึกขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต
จํานวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มที่จะลดลง อันเป็นผลมาจากการคาดการณ์อัตราการเกิดดังที่
ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น และผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่อื่นๆที่มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
เป็นกรณีศึกษา
คําถามการวิจยั
1. ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ
ให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชนอย่างไร
2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการให้
ความหมายต่อประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอย่างไร
3.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
กระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การอย่างไรต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตาม
ประสบการณ์ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัย โดยอาศัยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Approach) ด้วยวิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วิท ยา (Phenomenology Study)
เพื่อทําความเข้าใจเบื้องหลังการให้ความหมาย ประสบการณ์ชีวิตและความผูกพัน ในประเด็นการ
ดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในมิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่ศึกษา นอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการปรับตัวรวมทั้งกระบวนการการปรับวัฒนธรรม
องค์การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา โดยใช้วิธีการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) มี แ นวคํ า ถามแบบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure)
ประกอบกับการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม โดยกลุ่ม เป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จะเลือก
โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาแบบอิงจุดมุ่งหมาย (Purposeful Sampling) เลือกมาจํานวน 5 โรงเรียน
โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตามจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 1) ทําเลที่ตั้ง (ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท)
และ 2) ลักษณะการบริหารจัดการศึกษา (บริหารจัดการศึกษาแบบปกติ / บริหารจัดการศึกษาแบบ
ควบรวม) ดังมีลักษณะ ต่อไปนี้
ลักษณะโรงเรียนกรณีศึกษา
แบบปกติ
แบบควบรวม
1
ไม่มีโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา
โรงเรียน PP
เก็บข้อมูลจาก
(ผอ./ข้าราชการครู/กรรมการ
ชุมชนเมือง
สถานศึกษา/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ศึกษานิเทศก์)
โรงเรียน PT3,โรงเรียน BN3,
โรงเรียน KK2
เก็บข้อมูลจาก
โรงเรียน TN3
(ผอ./ข้าราชการครู/กรรมการ เก็บข้อมูลจาก
ชุมชนชนบท
สถานศึกษา/นักเรียน/
(ผอ./ข้าราชการครู/กรรมการ
ผู้ปกครอง/ศึกษานิเทศก์)
สถานศึกษา/นักเรียน/
ผู้ปกครอง/ศึกษานิเทศก์)
หมายเหตุ 1,2,3 หมายถึง ชื่อสมมติของโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา จําแนกตามจุดมุ่งหมาย
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล จํานวน 35 คน
จากกรณี ศึ ก ษาทั้ ง หมด 5 กรณี ศึ ก ษา จํ า แนกการวิ เคราะห์ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายใน 2 ประเด็ น คื อ
1) ประเด็นทําเลที่ตั้ง (ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท) และ 2) ประเด็นการบริหารจัดการศึกษา (บริหาร
จัดการศึกษาแบบปกติ / บริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม) โดยใช้คําถามการวิจัยเป็นเป้าหมายหลัก
ในการหาคําตอบ ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นคําถามการวิจัยข้อแรก คือ การให้ความหมายต่อการ
ดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในประเด็นนี้จะจําแนกการวิเคราะห์ตามทําเลที่ตั้ง ดังนี้
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1.ดํารงอยู่อย่างมีความหมาย : ความภาคภูมิใจ ความหมายทางกายภาพ และความหมาย
ทางใจ
ความภาคภูมิใจ : การดํารงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีความหมาย จากผลการศึกษา
และวิเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายในประเด็นของทําเลที่ตั้ง เพื่อพิจารณาว่าหากโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
ดํารงอยู่ในสถานที่ที่ต่างกัน จะมีการให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่าการดํารงอยู่ของโรงเรียนไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชน
ชนบท ก็มีความหมายต่อชุมชนนั้น เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
เพราะเมื่อในครั้งอดีตโรงเรียนถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธา ความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน
ประกอบกับการได้รับงบประมาณสนับสนุน โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่สร้างความผูกพัน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของคนในชุมชน ดังคําให้สัมภาษณ์ของข้าราชการครูท่านหนึ่งว่า
“...ที่บอกโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่ผมคิดว่ามันไม่ถกู ต้อง มันเป็นการ
มองข้ามเหตุผลสําคัญของปู่ย่าตายายเรา ในแต่ละหมู่บ้านทั้งหมดได้เห็นความสําคัญของ
การศึกษา จึงได้ร่วมมือกัน บริจาคทรัพย์สมบัติ ที่ดิน สิ่งของอื่นๆ สร้างโรงเรียนให้กับ
ลูกหลานในตําบล ด้วยเหตุผลว่าเกรงว่าลูกหลานจะได้รับความลําบาก เป็นมองการไกลของ
ปู่ย่าตายาย....”
นอกจากประวัติศาสตร์การก่อตั้งโรงเรียนที่ยาวนานแล้ว ร่องรอยหลักฐานที่เป็นเครื่องยืนยัน
ว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ทั้ง 5 โรงเรียนนี้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีความหมายต่อชุมชน
คือ การพัฒนาตนเองของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน คือ โรงเรียนในชุมชนเมือง
โรงเรียน PP มีผลงานในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคกลาง และผลงานในระดับ
องค์การของโรงเรียน PP คือ รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองผลการประเมินผ่านรอบ 3 ของสมศ. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ส่วนโรงเรียนในชุมชนชนบท คือ โรงเรียน KK
มีการพัฒนาตนเองของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน คือ ผลงานในการประกวด
แข่งขันทักษะทางกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการ และผลการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
PT, โรงเรียน BN, และโรงเรียน TN ที่เด่นชัด คือ มีระดับผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนที่สูงกว่า
ระดับเขตพื้นที่ และระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในบางกลุ่มสาระวิชา และผลงานในระดับ
องค์การของโรงเรียน KK คือ รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินผ่านรอบ 3 ของสมศ.
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ในกลุ่ ม โรงเรี ย น PT, โรงเรี ย น BN, และโรงเรี ย น TN ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ดั ง กล่ า ว
นอกจากนั้นระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวมของกลุ่มโรงเรียน PT, โรงเรียน BN, และ
โรงเรียน TN ที่มีมาเป็นระยะเวลานับสิบปี ก็ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอีก
หลายจังหวัดที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน
ความหมายทางกายภาพ : การวิเคราะห์ความหมายทางกายภาพนี้เป็นการวิเคราะห์ที่มอง
ผ่ า นจากประสบการณ์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก ว่ า มี ก ารให้
ความหมายต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กจากภาพประสบการณ์ที่ได้สัมผัสอย่างไร ผลจาก
การสั ม ภาษณ์ ทํ า ให้ ผู้ วิ จั ย พบว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู กรรมการสถานศึ ก ษา
ผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ให้ความหมายตามประสบการณ์ที่ตรงกัน คือเป็นโรงเรียนที่มีเด็ก
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น้อย มีครูน้อย ครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณ แต่จากคําสัมภาษณ์ก็ยังพบความ
แตกต่างอีกว่า “ในความน้อย ก็คือความพอดี” เช่นจากคําสัมภาษณ์ของกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท ที่กล่าวว่า “.... มองดูแล้วก็ว่ามันก็พอดีกับโรงเรียนหมู่บ้านอ่ะนะ เพราะเด็กสมัย
นี้มันก็น้อย ก็เหมาะสมแล้ว…”
ความหมายทางใจ : การวิเคราะห์ความหมายการดํารงอยู่ของโรงเรียนที่มีผลต่อจิตใจของผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น การวิ เคราะห์ ที่ ม องลึ ก ลงไปถึ ง ความรู้ สึ ก ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผ่ า น
ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เคยประสบ จากคําสัมภาษณ์ทําให้ทราบว่าคนภายนอก คือ ผู้ปกครอง
ชุมชน รู้สึกว่าโรงเรียนนั้น สําคัญและจําเป็น เพราะอยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวกและเป็นโรงเรียน
ทางเลือกสําหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย หากไม่มีโรงเรียนในชุมชนจะทําให้ผู้ปกครองต้องลําบาก
มากยิ่งขึ้นเพราะเดิมก็มีรายได้ต่ํา หาเช้ากินค่ํา ส่วนความรู้สึกของผู้บริหาร ข้าราชการครู และ
ศึกษานิเทศก์จะมีความรู้สึกที่คล้ายกันคือ โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ถูกมองข้าม คือหากเป็น
การรวมกลุ่มโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในอําเภอ โรงเรียนขนาดเล็กเป็นเพียงส่วนประกอบที่ไม่มีสิทธิ์
ไม่มีเสียง หากมองถึงความรู้สึกส่วนบุคคลในด้านความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โรงเรียนขนาดเล็ก
กลายเป็นโรงเรียนทางผ่านสําหรับข้าราชการครูและผู้บริหารที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ และหากต้องการ
หน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าต้องย้ายไปทํางานที่อื่น
ดังนั้น การดํารงอยู่ของโรงเรียนอย่างมีความหมายนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนขนาด
เล็กได้ให้ความหมายต่อการดํารงอยู่ในมุมมองคล้ายกัน คือเป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของ
ชุมชน เป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจของชุมชน ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในทุกๆด้าน
ตามการให้ความหมายตามประสบการณ์ แต่ถ้าได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง และบุคลากรทํางาน
ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น โรงเรียนก็จะสามารถดํารงอยู่ได้
2.วิถีชีวิต โรงเรียนและการเปลี่ยนแปลง: บริบทชุมชน การกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ปัญหา อุปสรรค สิ่งสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง
บริบทชุมชน : ประสบการณ์ การเปลี่ยนผ่าน เหตุการณ์ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็ก บริบทชุมชนในแต่ละ
สถานที่ท่ีเป็นกรณีศึกษามีความแตกต่างกันตามลักษณะของที่ตั้ง ความเป็นชุมชนเมืองและความเป็น
ชุมชนชนบท แต่ผลจากคําสัมภาษณ์ที่คล้ายคลึงกันในทุกบริบทพื้นที่ คือ โครงสร้างประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลง มีอัตราการเกิดน้อยลง จํานวนประชากรวัยเรียนที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนจึงมีจํานวน
ลดลง ประกอบกับวิถีการดํารงชีวิตของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จะมีรายได้น้อย และบางครอบครัวเด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง เป็นการ
อาศัยกับญาติ จึงทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กมีความแตกต่างกันกับเด็กในชุมชน
เมืองที่ผู้ปกครองมีความพร้อมมากกว่า นอกจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป และวิถีชีวิตของ
ผู้ปกครองในโรงเรียนที่มีรายได้ต่ําแล้ว ความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อเข้าเมืองก็มีมากขึ้น
การเดินทางไปยังโรงเรียนอื่นๆก็ไม่เป็นอุปสรรค และบางครอบครัวในชุมชนที่มีรายได้ปานกลางถึง
ระดับรายได้ดี ก็เลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง เพราะคิดว่าคุณภาพชีวิตและความรู้
ความพร้อมของโรงเรียนในเมืองมีมากกว่า นอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับการนับถือศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น กรณีศึกษาโรงเรียน PP ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนเมือง ที่ตั้งของโรงเรียน
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PP ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายศาสนา ผู้ปกครองจึงเลือกโรงเรียนใกล้บ้านที่เอื้อในการสอน
ศาสนาให้กับบุตรหลานด้วย จึงทําให้จํานวนนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนตามหมู่บริการมีจํานวนลดลง
การกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนที่ทําให้โรงเรียนดํารง
อยู่ : พิจารณาจากสภาวะเงื่อนไขตามบริบทโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียน PP มีนักเรียนในเขตบริการน้อย
เพราะอั ต ราการเกิ ด มี น้ อ ยลง ความหลากหลายทางศาสนาและเป็ น โรงเรีย นทางเลื อ กสํ าหรั บ
ผู้ปกครอง เพราะในบริเวณใกล้เคียงมีโรงเรียนอื่นๆแวดล้อมในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้รับทราบปัญหา อุปสรรคที่เป็นสภาวะเงื่อนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียน ว่าขึ้นอยู่กับ 2
ประเด็นหลัก คือ 1)นโยบายทางการศึกษาในเรื่องอัตรากําลัง และ 2) ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มี
ต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู พร้อมกันนี้ก็ได้รับทราบ
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่เป็นสภาวะเงื่อนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนว่า มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก และผลจากการมีส่วนร่วมกันของทุกฝ่าย
ทําให้บริบทในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านกายภาพ คือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
และมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากความร่วมมือ รวมถึงความเหมาะสมใน
เรื่องของทําเลที่ตั้งทําให้โรงเรียน PP นี้มีบุคลากรที่เป็นคนในพื้นที่ อัตราการย้ายออกของบุคลากรใน
โรงเรียนจึงมีน้อย
สภาวะเงื่อนไขการกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียน KK คือ มีอัตราการเกิดของคนใน
ชุมชนที่น้อยลง และในอดีตโรงเรียน KK ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองบางกลุ่ม จึงทําให้มีการย้าย
บุตรหลานไปเรียนที่อื่น ทําให้จํานวนนักเรียนลดลงๆ แต่ในช่วง 5-7 ปีนี้จํานวนนักเรียนเริ่มคงที่ แต่มี
ไม่มากเท่าเดิม นอกจากนี้โรงเรียน KK ยังกลายเป็นโรงเรียนทางผ่าน หรือเป็นโรงเรียนฝึกหัดสําหรับ
ผู้บริหารและข้าราชการครู เมื่ออยู่ครบกําหนดสามารถเขียนย้ายได้ จึงเกิดการย้ายเข้า ย้ายออก
บ่อยครั้ง ทําให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นเพราะมีผู้บริหารและข้าราชการครูไม่ใช่คนในพื้นที่ ส่วน
สภาวะเงื่อนไขการกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียน PT, โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เกิด
จากจํานวนครัวเรือนในเขตบริการมีน้อย อัตราการเกิดมีน้อย จํานวนนักเรียนจึงลดลง สิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสภาวะเงื่อนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท
ทั้ง 4 โรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ประเด็นหลัก เช่นเดียวกันกับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชน
เมือง คือ 1)นโยบายทางการศึกษาในเรื่องอัตรากําลังรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ และ 2) ความ
เชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู
พร้อมกันนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลสิ่งสนับสนุนที่เป็นสภาวะเงื่อนไขต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนว่า มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก รวมทั้งความเสียสละ
อุ ทิ ศ ตน มุ่ งมั่ น ในงานและความผู ก พั น ที่ เกิ ด ขึ้น กั บ โรงเรีย นสํ าหรั บ โรงเรีย น KK ซึ่ งทั้ งหมดเป็ น
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์น้อย บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียน KK นี้ ส่วนความแตกต่างที่เป็น
สภาวะเงื่อนไขในการสนับสนุนให้ยังสามารถดํารงอยู่ได้ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชุมชน
ชนบทอี ก 3 โรงเรี ย นคื อ เกิ ด จากความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาในตั ว ครู เพราะเป็ น คนในพื้ น ที่ และมี
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ จนมาถึงรุ่นหลานนอกจากสภาวะเงื่อนไขทั้งหมด
ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากคําให้สัมภาษณ์แล้ว ผลจากการมีส่วนร่วมกันของทุกฝ่าย ทําให้บริบทใน
โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านกายภาพ คือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และมีการ
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เปลี่ยนแปลงภายในองค์การทั้งที่เป็นผลที่เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนโรงเรียน PT, โรงเรียน BN
และโรงเรียน TN ในการร่วมกันแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นโดยการควบรวมกัน 3 โรงเรียน ประกอบกับ
ข้ าราชการครูร วมทั้ งผู้ บ ริ ห ารเป็ น คนในพื้ น ที่ จึ งสร้างความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู้ ป กครองได้ ม าก ส่ ว น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียน KK อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ เพราะเพิ่ง
มีผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่มาบรรจุ ส่วนข้าราชการครูก็ยังมีประสบการณ์น้อย
ดังนั้น ภายใต้วิถีชีวิตของคนในชุมชน บริบทของโรงเรียนและสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่
มีผลต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็ก การที่โรงเรียนจะดํารงอยู่ได้จะต้องได้รับความเชื่อมั่นจาก
กลุ่มผู้ปกครองและมีเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนและองค์กรภายนอก
3. กระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การ : การปรับตัวทางสังคม การปรับตัว
ทางอารมณ์ โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นําและความร่วมมือ
กระบวนการการปรับตัว : กระบวนการการปรับตัวของทั้ง 5 กรณีศึกษาคือ โรงเรียน KK
โรงเรี ย น PP โรงเรี ย น PT โรงเรี ย น BN และโรงเรี ย น TN ให้ คํ า สั ม ภาษณ์ ไปในทํ า นองเดี ย วกั น
เกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคม ว่าเกิดจากการใช้ประสบการณ์เดิม มาปรับใช้กับโรงเรียนปัจจุบัน โดย
ต้องอาศัยใจในการทํางานคือ มุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศตนในการทํางาน นอกจากการนี้สิ่งสําคัญคือ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทํางานของคนในองค์การ การสร้างเครือข่ายในการทํางานและการให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังต้องรู้จักการยืดหยุ่นตามนโยบายเพื่อความอยู่รอดของโรงเรียน โดยน้อมรับ
นโยบายและปรับ ให้ เข้ากับ บริบ ทของตนเองอย่ างรวดเร็ว เพื่ อไม่ให้ เป็ น ข้ อ เปรีย บเที ย บระหว่าง
โรงเรียนขนาดอื่นๆ และเป็นการแสดงจุดยืน ศักยภาพของโรงเรียน นอกจากการปรับตัวทางสังคม
แล้ ว ในกรณี ศึ ก ษาบางโรงเรีย นยั งต้ อ งมี ก ารปรับ ตั วในด้ านอารมณ์ ด้ วย แต่ ป ระเด็ น นี้ ไม่ เกิ ด กั บ
โรงเรียน PT โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เพราะประสบการณ์ในด้านการสอนที่มีมากกว่าโรงเรียน
KK และโรงเรียน PP ในการปรับตัวด้ านอารมณ์ ข องโรงเรียน KK ทํ าให้ เห็นมิติในการปรับตัวเพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน แต่คําสัมภาษณ์ในด้านการ
ปรั บ ตั ว ทางอารมณ์ ข องโรงเรี ย น PP ทํ า ให้ เห็ น มิ ติ ใ นการยอมรั บ สภาพ เมื่ อ ไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น
ข้าราชการครูเลือกทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กระบวนการการปรับวัฒนธรรมองค์การ : กระบวนการปรับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ กทั้ ง 5 กรณี ศึ กษา จะวิเคราะห์ในด้านของการบริหารจัดการศึกษาซึ่งแบ่ ง
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 โรงเรียนเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะผู้นํา ก็มีส่วนในการบริหารจัด
การศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ โดยผู้นําในโรงเรียน KK เน้นการเรียนรู้ระบบงานด้วยการซึบซับและการให้ใจกับ
การทํางาน ผู้นําโรงเรียน PP เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และ
ผู้นําโรงเรียน PT โรงเรียน BN และโรงเรียน TN เน้นการทํางานแบบกัลยาณมิตร และเชื่อมั่น ไว้วางใจ
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ในตัวบุคลากรในแต่ละโรงเรียนว่ามีหัวใจในการทํางานเช่นเดียวกันกับผู้บริหาร ดังตารางสรุปประเด็น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นกระบวนการการปรับตัวและปรับวัฒนธรรมองค์การ : ตาม
ประเด็นการวิจัย 3 กรณีศึกษา
คําถามการวิจัย

โรงเรียน KK

กระบวนการการ
ปรับตัว

การปรับตัวทางสังคม
- ใช้ประสบการณ์เดิม
- มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อดทน
- ปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน
- การศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย มีเครือข่าย
ในการทํางานยอมรับนโยบาย
และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท
การปรับตัวด้านอารมณ์
- ลดการใจร้อน
- ยอมรับความแตกต่างของ
นักเรียน
โครงสร้างองค์การ
-มีหัวหน้าฝ่ายในการบริหาร 5
ฝ่าย คือ1) บริหารวิชาการ 2)
บริหารงบประมาณ 3)บริหาร
ทั่วไป 4)บริหารบุคคล
5)การจัดการสารสนเทศ
ภาวะผู้นํา
-วิสัยทัศน์การทํางาน “คน
สําราญ งานสําเร็จ”
-การเรียนรู้ระบบงานโดยการทํา
ให้เห็น
วัฒนธรรมองค์การ
- การมีส่วนร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจ
- สร้างโอกาสให้ผู้ร่วมงาน มี
ความเท่าเทียมในการทํางาน
- การปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ และ
มีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมงาน
- ชุมชน กรรมการสถานศึกษา
เป็นฝ่ายคอยสนับสนุนการ
ทํางานของโรงเรียน

กระบวนการการ
ปรับวัฒนธรรม
องค์การ

โรงเรียน PP
การปรับตัวทางสังคม
- ใช้ประสบการณ์เดิม
- มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อดทน
- ปฏิสัมพันธ์ในการทํางาน
- มีเครือข่ายในการทํางาน
- ยอมรับนโยบายและ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบท
การปรับตัวด้านอารมณ์
- ยอมรับความจริงและปรับตัวให้
ได้เพื่อการทํางานอย่างมีความสุข
โครงสร้างองค์การ
-มีหัวหน้าฝ่ายในการบริหาร 4
ฝ่าย คือ1)บริหารวิชาการ 2)
บริหารงบประมาณ 3)บริหาร
ทั่วไป 4)บริหารบุคคล
ภาวะผู้นํา
-เป็นผู้นําทางวิชาการ เปิดใจ
ยอมรับความคิดเห็น เน้นระบบ
การมีส่วนร่วม

โรงเรียน PT โรงเรียน BN
โรงเรียน TN
การปรับตัวทางสังคม
- ใช้ประสบการณ์เดิม
- มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ อดทน อุทิศ
เวลา
- ปฏิสัมพันธ์ในการทํางานทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน
- มีเครือข่ายในการทํางานยอมรับ
นโยบายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
บริบท

โครงสร้างองค์การ
-มีหัวหน้าฝ่ายในการบริหาร 4 ฝ่าย
คือ1)บริหารวิชาการ 2)บริหาร
งบประมาณ 3)บริหารทั่วไป 4)
บริหารบุคคล

ภาวะผู้นํา
-กัลยาณมิตร เสียสละ อุทิศตน
เท่าเทียมเสมอภาคในการบริหาร
-ไว้วางใจผู้ร่วมทีมในการบริหาร
จัดการหลายโรงเรียนในเวลาเดียวกัน
วัฒนธรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ
- การมีส่วนร่วมทั้งบ้าน วัด โรงเรียน
- การมีส่วนร่วมในการคิดและ
และชุมชน
ตัดสินใจ
- การปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ - การปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมี
น้ําใจต่อเพื่อนร่วมงานไม่แบ่งแยกว่า
มีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมงาน
มาจากต่างโรงเรียน
- ชุมชน กรรมการสถานศึกษา
เป็นฝ่ายคอยสนับสนุนการทํางาน - ชุมชน กรรมการสถานศึกษาเป็น
ฝ่ายคอยสนับสนุนการทํางานของ
ของโรงเรียน
-การสร้างเครือข่ายในการทํางาน โรงเรียน
-เน้นระบบดูแลช่วยเหลือ
-การสร้างเครือข่ายในการทํางาน
นักเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
- การยอมรับและเชื่อมั่นในการ
บริหารและการทํางานร่วมกัน
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความหมาย กระบวนการปรับตัวและปรับวัฒนธรรม
องค์การเพื่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษา
จากโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาทั้งหมด 5 โรงเรียน แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แบบ คือ 1) ตามทําเล
ที่ตั้ง (ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท) และ 2) ตามการบริหารจัดการศึกษา (การบริหารจัดการศึกษาแบบ
ปกติ / การบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม) มีข้อค้นพบ ซึ่งนํามาอภิปรายได้ดังนี้
1.กระบวนการปรับตัวทางสังคม โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษามีกระบวนการปรับตัวทางสังคมที่
เหมือนกันทั้งตัวผู้บริหารและข้าราชการครูทั้งโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองและโรงเรียนในชุมชนชนบท
คือ บุคลากรภายในโรงเรียนมีการใช้ประสบการณ์เดิมมาปรับใช้กับโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
(Piaget, 1971; Berecz, 2009) ที่ กล่าวว่ากระบวนการปรับตั วของมนุ ษ ย์ เพื่อความอยู่รอดนั้นจะ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์จะดูดซับข้อมูลจากการสื่อสารนั้น
(Assimilation) และนําเข้าสู่กระบวนการปรับความสมดุลทางปัญญาและเตรียมพร้อมนําความรู้มาใช้
ประโยชน์แก้ปัญหาในชีวิต โดยกระบวนการปรับตัวของบุคลากรภายในองค์การโรงเรียนขนาดเล็กนี้
เริ่มต้นจากการใช้ใจในการทํางานคือ มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนในการทํางาน โดยใช้ประสบการณ์เดิม
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ นอกจากการใช้ใจในการทํางาน และการนํา
ประสบการณ์เก่ามาปรับใช้แล้วสิ่งสําคัญในการทํางานร่วมกับผู้อื่นก็คือ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
การทํางานของคนในองค์การ การสร้างเครือข่ายในการทํางานและการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้
ยังต้องรู้จักการยืดหยุ่นตามนโยบายเพื่อความอยู่รอดของโรงเรียน โดยน้อมรับนโยบายและปรับให้
เข้ากับบริบทของตนเองอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ Owens & Valesky (2007, p. 270) ที่กล่าว
ว่า ผู้นําสถานศึกษาย่อมต้องจับความรู้สึกและไวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภายนอกเพื่อแสดงภาวะ
ผู้นําในการแก้ไขปัญหาเป็นสําคัญ จากการยืดหยุ่นในการปรับตัวเองและปรับองค์การเพื่อไม่ให้เป็น
ข้อเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนขนาดอื่นๆ และเป็นการแสดงจุดยืน ศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
2. กระบวนการปรับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนขนาดเล็ก จากผลการศึกษาพบว่าการมี
ภาวะผู้นําของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กมีความสําคัญมากในการที่จะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ภายในองค์การให้ไปถึงเป้าหมายของความสําเร็จ โดยภาวะผู้นําที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียนจะมีความ
แตกต่างกันในเรื่องเทคนิควิธีการ เพราะในแต่ละพื้นที่ มีบริบทชุมชนและสังคมที่แตกต่างกัน เช่น
บริบทของโรงเรียน PP เป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายศาสนา ผู้บริหารโรงเรียนมีอายุ
และประสบการณ์ที่น้อยกว่าข้าราชการครูบางท่านในโรงเรียน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
PP จึงเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม ผู้นําเปิดโอกาสให้คนในองค์การได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยผู้บริหารยึดหลักการทํางานอย่างมีส่วนร่วม และเป็นผู้นําทางวิชาการ เข้าถึงชุมชนและติดต่อ
ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในการทํางานในโครงสร้างการบริหาร
ส่วนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน KK ผู้บริหารเป็นคนในพื้นที่ จึงทําให้เข้ากับชุมชนได้ง่าย
และเป็นผู้นําที่มีอุดมการณ์ในการทํางาน เน้นการทํางานให้บุคลากรได้ซึมซับกระบวนการทํางาน
เนื่องจากบุคลากรที่โรงเรียน KK เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อย เป็นบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งที่
โรงเรียน KK ไม่ได้มีประสบการณ์ใดๆมาก่อนเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําให้บุคลากรที่นี่เต็มไป
ด้วยอุดมการณ์ในการทํางาน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในการทํางานก่อให้เกิดความรัก สามัคคี
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ภายในองค์การ ทําให้องค์การเข้มแข็ง ส่วนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน PT โรงเรียน BN
และโรงเรียน TN เป็นการบริหารจัดการศึกษาแบบควบรวม ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนควบรวมนี้เน้น
การทํางานแบบกัลยาณมิตร เนื่องจากผู้บริหารและข้าราชการครูส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และบาง
โรงเรียนก็มีความสัมพันธ์กันมากกว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน กล่าวคือเป็นครอบครัวเดียวกัน เช่น สามีเป็น
ข้าราชการโรงเรียน BN ภรรยาเป็นข้าราชการโรงเรียน TN ปัญ หาความขัดแย้งในการแบ่ งแยก
โรงเรียน ปัญหาการแย่งชิงอํานาจภายในกลุ่มโรงเรียนจึงไม่มี ประกอบกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ การ
อุทิศตนของบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิของข้าราชการครูที่นี่ จึงทําให้ได้รับความ
ศรัทธา ความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง เพราะสอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จนถึงรุ่นหลาน มีประสบการณ์
และความผูกพันกับโรงเรียนและชุมชนมายาวนาน สอดคล้องกับแนวคิดของเฉิง (Cheng, 1993) ที่ว่า
สถานศึ ก ษาที่ มี วัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ เข้ ม แข็ งจะเพิ่ ม แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของครูสู งขึ้ น ด้ วย
โดยเฉพาะการมี วั ฒ นธรรมองค์ ก ารที่ มี บ รรยากาศของการมี อุ ด มการณ์ ที่ เข้ ม แข็ ง (Ideological
Climate) การมีส่วนร่วม การมีภาวะผู้นําโดยเสน่หา (Sharismatic leadership) และการมีความ
เป็นกันเอง (Intimacy) ส่งผลต่อการเพิ่มผลงานและความพึงพอใจต่องานของครูสูงขึ้น นอกจากนี้
จากผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ นํ าของผู้ บ ริห ารยั งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Ravasi & Schultz
(2006) ว่าผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้นําเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน สร้าง
ความเป็นเอกภาพในหน่วยงาน อันจะนําไปสู่ผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
และยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. โรงเรียนจะดํารงอยู่ได้ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ว่าบุคลากรใน
โรงเรียนจะไม่ทิ้งบุตรหลาน รัฐบาลควรมีนโยบายครูคืนถิ่น ผู้บริหารคืนถิ่น
2. โรงเรียนไม่ใช่ธุรกิจที่หวังผลตอบแทนเป็นกําไร สิ่งที่ต้องการของโรงเรียนและผู้ปกครอง
คื อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ต รหลาน จึ ง ควรปรั บ เปลี่ ย นนโยบายเรื่ อ งอั ต รากํ า ลั ง การจั ด สรร
งบประมาณหรือทางเลือกอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพื้นที่
3. หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนควรมีการกํากับ นิเทศก์ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือและ
สร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน
4. องค์กรท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและการจัดการศึกษาที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
5. การยุ บ ควบรวม ที่ ม าจากนโยบายต้ อ งผ่ านความเห็ น ชอบจากทุ ก ฝ่ายจึ งจะสามารถ
ดําเนินการได้ ทั้งนี้ต้องศึกษาบริบทพื้นที่ด้วย หากไม่เหมาะสม ไม่เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปกครอง การ
ยุบ ควบรวมก็ยังเป็ นการแก้ปัญ หาที่ผิดวิธี เท่ากับผลักดันให้ เด็กเข้าเมื อง และคุณ ภาพชีวิตของ
ผู้ปกครองแย่ลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพราะเด็กที่มี
การเรียนรู้ช้าไม่สามารถปรับตัวได้
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาควรมี ภ าวะผู้ นํ าในการบริห ารจั ด การวั ฒ นธรรมองค์ ก ารภายใน
โรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม ยืดหยุ่นในการบริหารและเข้มแข็งทางวิชาการ
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2. โรงเรียนจะสามารถดํารงอยู่ได้ต้องอาศั ยความเชื่อมั่น และความศรัท ธาในการบริห าร
จัดการโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและข้ าราชการครูต้ อ งเตรีย มพร้อ มในการปรั บ ตนเองและปรั บ
วัฒนธรรมองค์การให้เท่าทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและบริบทพื้นที่
4. องค์กรภายนอก ชุมชน บ้าน วัด มัสยิด ผู้ปกครอง ไม่เพิกเฉยในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียน เช่น การระดมทรัพย์ การมีครูภูมิปัญญา การสอนอาชีพเพื่อสร้างรายได้
5. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุน นิเทศก์ กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําและสร้างขวัญ
กําลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนําผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ไปวิเคราะห์หาตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือในจังหวัดที่มีลักษณะบริบททาง
สังคมใกล้เคียงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการดํารงอยู่ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อนํา
ผลการวิจัยที่ได้มาบูรณาการหรือนํามาปรับใช้กับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภูมิภาคอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเกีย่ วกับโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กทั้ง 5 โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง
การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ที่เคยเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net จํานวน 2 ห้องเรียน โดยห้องเรียน
ที่ 1 จํานวน 33 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และห้องเรียนที่ 2 จํานวน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งหมด 63 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย ( x )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรี ยนผ่ านเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อทบทวน เรื่ องการเขี ยนโปรแกรมภาษา Visual
Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.52 , S = 0.32)
2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.52/80.61
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คําสําคัญ: บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net ,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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 เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ฉะนั้น
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก วิธีทางของการเรียนรู้และ
การจั ด การเรี ย นการสอนในยุ ค สารสนเทศ จะเป็ น การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การเรี ย นการสอนที่
ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต (สนั่น มาสกลาง, 2544) มี
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การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาประยุ ก ต์ ด้ า นการศึ ก ษามากมาย เช่ น ระบบบริ ห ารการเรี ย น
(Learning Management System: LMS) Ning และ Elgg เพื่อใช้เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ระบบ Streaming และ Broadcasting วีดิทัศน์การเรียนการสอนโดย
การถ่ายทอดสดและการทําวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand) ให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้
ผ่านเว็บรวมถึงการใช้ Twitter, Facebook, Hi5, Myspace และ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเรียนรู้เป็นทีมในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ, 2555)
ฉะนั้นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก
หลัก สู ตรแกนกลาง ปี พ.ศ. 2551 ได้กํ าหนดไว้ว่าหลักการจัด การเรียนรู้เพื่ อให้ ผู้เรีย นมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อว่าผู้เรียน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกแต่งระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสําคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม ในการจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็น
กับผู้เรียน อาทิ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากนี้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 ยัง
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะของผู้เรียน
หนึ่งในนั้นคือสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) และในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้น ผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ การปฏิรูปการเรียนรู้จะไปสู่เป้าหมายของ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาได้ นั้ น ครู จั ด ได้ ว่าเป็ น ผู้ มี บ ทบาทสํ าคั ญ จึ งจํ าเป็ น ที่ ผู้ ส อนต้ อ งปรับ เปลี่ ย น
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และ สุคนธ์ สินธพานนท์, 2550)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าสื่อและเทคโนโลยีท างการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญในการจัดการเรียนการรู้ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจํากัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนผ่านเครือข่ายจะประยุกต์ใช้
คุณสมบัติและทรัพยากรของ World Wide Web ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรี ย นการสอน ซึ่ ง การเรี ย นการสอนผ่ า นเครื อ ข่ า ยที่ จั ด ขึ้ น นี้ อ าจเป็ น บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดของ
กระบวนการเรียนการสอนก็ได้(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544) โดยในการเรียนการสอนอาจใช้เว็บ
เพื่อนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดของหลักสูตรหรือใช้เพียงนําเสนอข้อมูล
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บางอย่ างเพื่ อ ประกอบการสอนก็ ได้ รวมทั้ งใช้ ป ระโยชน์ จ ากคุ ณ ลั ก ษณะต่ างๆ ที่ มี อ ยู่ ในระบบ
อินเทอร์เน็ต (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ 5 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
และได้ศึกษาสภาพการเรียนการสอน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net รายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าการเรียนการสอนยังมีปัญหาหลายประการ
คือ ด้านนักเรียนเข้าใจเนื้อหาการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.net ได้ค่อนข้างยาก มีการ
เรีย นรู้ ไม่ เท่ ากั น นั กเรีย นกลุ่ ม เก่ งสามารถเรีย นรู้แ ละปฏิ บั ติ กิ จกรรมในห้ อ งเรีย นได้ ทั น เวลา แต่
นั ก เรีย นกลุ่ม ปานกลางและกลุ่ม อ่ อน เรีย นรู้ในห้ องเรียนช้าบางคนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติกิจกรรมใน
ห้องเรียนได้ทันเวลา และเกิดความเบื่อหน่าย ด้านสื่อการเรียนการสอนที่ได้มาจากการจัดหา จัดซื้อ
นําเสนอความรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเวลา เวลาไม่เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากเวลาส่วนหนึ่งครูต้องคอยทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว
ก่อนเรียนเรื่องใหม่อยู่เสมอทําให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic.net รายวิชา คอมพิ วเตอร์เพื่ อการอาชีพ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึ กษา 2557 มี ค่ าเฉลี่ยต่ํ า โดยวัดและประเมิ นผลจากแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ข้อ มี
ค่าเฉลี่ย ( x ) =19.56 (โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา, 2557)
จากปั ญ หาดั งกล่ าวผู้ วิจัยได้ ต ระหนั กถึงปั ญ หา จึงได้คิ ดวิธีการแก้ปั ญ หาคื อการพั ฒ นา
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่ใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรม
ภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิธีการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี จํานวน 5 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เคยเรียนเรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic.Net มาแล้วจํานวน 183 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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 คนใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 บทเรี ยนผ่ านเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อทบทวน เรื่ องการเขี ยนโปรแกรมภาษา Visual
Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 ฉบับเป็นแบบประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา 1 ฉบับ และแบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ 1 ฉบับ
2.3 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนด้ วยบทเรีย นผ่านเครือข่ายอิ น เทอร์เน็ ตเพื่ อ
ทบทวน เรื่ อ งการเขี ย นโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net ซึ่ งมี ค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า ง
0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.23 - 0.8 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.2 - 0.6 และค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจั ยครั้งนี้ เป็ นการวิจัย ทดลอง หาคุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ และเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน
เรื่อ งการเขี ย นโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สํ าหรับชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ซึ่ งมี ขั้ นตอนการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมรวมข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนได้ดําเนินการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างห้องที่ 1 จํานวน 33 คน
3.1.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างห้องที่ 1 เรียนรู้ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวน เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน
หลังจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ครบทุ กหน่ วยการเรียนแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนหลังเรียน
(Post-Test)
3.1.2 ผู้ วิจั ยนํ าผลที่ ได้จากการทํ าแบบฝึกหั ด ระหว่างเรีย นและแบบทดสอบวัด ผล
สัมฤทธิ์ท างการเรียนหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อหาประสิท ธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เมื่อได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จึงนําบทเรียนไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างห้องที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขั้นตอนต่อไป
3.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างห้องเรียนที่ 2 จํานวน 30 คน
3.2.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างห้องที่ 2 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน (Pre-Test) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง เรียนรู้ด้วย
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนครบทุกหน่วยการเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-Test)
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3.2.2 ผู้วิจัยนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
สถิติแบบ t-test for dependent sample
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
4.1 การหาคุณภาพ ของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน ด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)
4.2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน โดยหา
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)
4.3 การเปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ของบทเรียนผ่ านเครือ ข่ าย โดยสู ต ร
t-test ชนิด Dependent Samples กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน
ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา
Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยพัฒนาด้วยโปรแกรม Moodle 3.1 ได้บรรจุบทเรียน
ไว้ที่ http://www.kruchorpetch.com การเข้าสู่บทเรียนนักเรียนจะต้องสมัครสมาชิกก่อน จึงจะ
เข้าสู่บทเรียนได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสมัครสมาชิกให้กับนักเรียนทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสะดวกใน
การเก็บข้ อมู ล ก่อนทํ าการศึ ก ษาบทเรียน นั กเรียนต้องทํ าแบบทดสอบก่อ นเรียนจํานวน 30 ข้อ
หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนําภาษา Visual Basic .Net
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คําสั่งควบคุมการทํางาน
เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนต้องทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วย
การเรียนรู้ และเมื่อศึกษาครบทั้ ง 4 หน่วยการเรียนรู้แล้วนักเรียนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน 30 ข้อ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน ภาพรวม
และรายด้าน
x

s

ระดับ

ด้านเนื้อหา

4.72

0.38

ดีมาก

ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ

4.31

0.25

ดี

4.52

0.32

ดีมาก

รายการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ อทบทวน เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษาVisual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีคุณ ภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก ( x =4.52 , S =0.32 ) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า นเนื้ อ หาอยู่ ในระดั บ ดี ม าก
( x =4.72 , S =0.38 ) และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ( x =4.31 , S =0.25 )
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อทบทวน
การทดสอบ
ระหว่างเรียน
หลังเรียน

จํานวนนักเรียน
33
33

คะแนนเต็ม
30
30

คะแนนเฉลี่ย
24.45
24.18

ร้อยละ
81.52
80.61

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.52 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
80.61 แสดงว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดคือ E1/E2 ไม่ต่ํากว่า 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อการทบทวน
คะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p ≤ .05

N
30
30

score
30
30

x

17.37
24.37

s
2.97
1.92

t
-11.42*

p
0.00

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น ( x =24.37) สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
( x =17.37) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั
1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual
Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.52 , S =0.32 )
โดยด้ านเนื้ อ หา มี คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ ดี ม าก ( x =4.72 , S =0.38) และด้ านเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ( x =4.31 , S =0.25 )
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2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาVisual
Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด คือไม่ต่ํากว่า 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
1. คุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเขียนโปรแกรม
ภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก ( x =4.52 , S =0.32 ) คุณภาพรายด้าน ด้านเนื้อหามีคุณ ภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.72 , S
=0.38) และด้ า นเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ มี คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ ดี ( x =4.31 , S =0.25 ) ทั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้
ออกแบบพัฒนาบทเรียน โดยนําแนวคิดของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และเสกสรร
แย้มพินิจ (2554) มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 5 ช่วงตอนหลักคือ ช่วงการวิเคราะห์เนื้อหา, ช่วง
การออกแบบหน่วยการเรียน, ช่วงการพัฒนาหน่วยการเรียน, ช่วงการพัฒนาเนื้อหาสู่โปรแกรม และ
ช่วงการประเมินผลบทเรียน ในด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา ทําความ
เข้าใจกับเนื้อหาสาระ ที่จะนํามาใส่ในบทเรียนเพื่อกําหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียน เรียนอะไรบ้าง
เรียนอะไรก่อน เรียนอะไรหลังเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนในแต่ละหัวข้อ ไม่ให้เนื้อหายากหรือง่ายเกินไป แบ่ง
เนื้อหาออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย และกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งขั้นตอนการนําเสนอ
เนื้ อหามีความเหมาะสม การเข้าถึงเนื้อหาสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวก มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่
เหมาะสม จึงส่งผลให้คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.72 , S =0.38) ส่วนในด้านเทคนิค
การผลิตสื่อผู้วิจัยได้ทําการกําหนดวิธีในการนําเสนอบทเรียนโดยพิจารณาเกี่ยวกับการจัดแบ่งหน้าจอ
การจัดวางตัวอักษร สีพื้นหลังไม่รบกวนการมองหรือการอ่านเนื้อหาสาระ รูปแบบ ขนาด สีตัวอักษร
ปุ่มต่าง ๆ การเปลี่ยนหน้าจอ กําหนดให้มีความเหมาะสม เสียงบรรยายที่ชัดเจนสื่อความหมายตรง
ตามวัตถุประสงค์ มีปฏิสัมพันธ์ในบทเรียน การเชื่อมโยงในหน้าต่าง ๆ ให้เข้าออกง่ายไม่สับสน จึง
ส่งผลให้คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ( x =4.31 , S =0.25 )
2. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อทบทวน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการ
ประเมิ น โดยผู้ เชี่ ยวชาญด้ านเนื้ อ หา และด้านเทคนิ ค การผลิต สื่ อ ทํ าให้ ส รุป ได้ ว่าเป็ น บทเรีย นที่ มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และมีคุณภาพด้านเทคนิค
การผลิตสื่ออยู่ในระดับดี นอกจากนี้ก่อนที่จะนําบทเรียนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ทําการทดลอง
ใช้ในกลุ่ ม ย่อ ย เพื่ อ หาข้ อ บกพร่อ งและปรับ ปรุงแก้ ไขให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ งขึ้ น จากเหตุ ผ ล
ดังกล่าวจึงส่งผลให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.52/80.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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3. ด้ านการเปรียบเทีย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนของนั กเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนผ่าน
เครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่อ งการเขี ย นโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สํ าหรั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นผ่านการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จนได้บทเรียนที่มี
คุ ณ ภาพโดยรวมอยู่ ในระดั บ ดี ม าก และมี ป ระสิ ท ธิภ าพของบทเรี ย นเป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ าหนด
บทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บทเรียน มีความน่าสนใจ มี
เสียงบรรยายที่ชัดเจน สามารถย้อนกลับไปศึกษาได้ตลอดเวลา นักเรียนสามารถทราบคะแนนทันที
หลังจากที่ทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ส่งผลให้สามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี อีก
ทั้งแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนกหาค่า (r) และหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น (rtt) ของแบบทดสอบก่ อ นนํ ามาใช้ ท ดลอง จึ งส่ งผลให้ นั ก เรีย นที่ เรี ย นด้ วยบทเรีย นผ่ าน
เครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่อ งการเขี ย นโปรแกรมภาษา Visual Basic.Net สํ าหรับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธณั ฐ ภรณ์ สนิ ท มาก (2554) ได้ พั ฒ นาบทเรีย นผ่ านเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เรื่ อ ง นิ พ จน์ แ ละตั ว
ดําเนินการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ในเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งรายวิชา
และ ควรพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ให้สามารถปรับเปลี่ยนระดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับอ่อน ปาน
กลาง หรือเก่ง เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตามศักยภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยผู้เรียน
สามารถทําแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของตนเองก่อน จากนั้นจึงให้ผู้เรียนเลือกเรียนเนื้อหาใน
ระดับความยากง่ายตามความเหมาะสมและตามความต้องการของผู้เรียน
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ สํ าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี เนื่ อ งจากได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสถาบั น การสอน
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) รวมถึ งขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริย าภรณ์
ตั้งคุณ านั นต์ อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิยาพร กันตาธนวัฒ น์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ที่ได้กรุณ าคําปรึกษา คําแนะนํา ความช่วยเหลือ รวมถึงการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อพั ฒ นาบทเรีย นผ่ านเครือ ข่ ายอิน เทอร์เน็ ต เพื่ อ
ทบทวน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังทบทวนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ห้องเรียน จํานวน 40 คน โดย
ใช้ วิธีเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ างแบบกลุ่ ม เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ประกอบด้ วยบทเรีย นผ่ านเครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ลักษณะเป็ นข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.57-0.80 ค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.33-0.47 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดี (x=4.36, SD=0.46) และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (x=4.15,SD=0.67)
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.95/81.17 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .01
คํ า สํ า คั ญ : บทเรีย นผ่ านเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต เพื่ อ ทบทวน การสื่ อ สารข้ อ มู ล สํ าหรับ เครื อ ข่ าย
คอมพิวเตอร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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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 pretest 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 0.330.47 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 WebBased 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 และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองจากสื่ อ ต่ า งๆ ทั่ ว โลกผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ที่
ครอบคลุ ม ไปทั่ ว โลก เปรี ย บเสมื อ นห้ อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข นาดใหญ่ ประกอบกั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพของระบบการสื่อสารออนไลน์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีอัตรา
การพั ฒ นาอย่ างรวดเร็ ว เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เน็ ต ช่ ว ยให้ เกิ ด เครือ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ ตทําให้คนที่ อยู่คนละซีกโลกสามารถเชื่อมโยงติดต่อข่าวสารถึงกันได้ โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้มากและดีขึ้น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงเป็นผลงานของ
มนุ ษ ย์ ที่ จ ะให้ ป ระชากรบนโลกเป็ น หนึ่ งเดี ยวกั น ทุ ก คนสามารถพบกั น ได้ บ นอิ น เทอร์เน็ ต จากที่
อินเทอร์เน็ตมีทรัพยากรต่างๆ รองรับอยู่มากมาย ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตจึงมีอยู่มากมายมหาศาล
สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โอนย้ายข้อมูล เรียกค้น
ข้อมูล ส่งข่าวสาร ตลอดจนในปัจจุบันแนวคิดในการนําเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นที่ยอมรับในหลายๆ ประเทศ
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ในประเทศไทยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของเอกชนได้
นําเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อทําธุรกิจ ธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้รับและผู้ส่ง นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ในทางการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารการศึกษา งานทะเบียน เช่น ระบบการลงทะเบียนออนไลน์หรือการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการนําเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการเรียนการสอน เช่น ห้ องเรียนออนไลน์ ระบบ eLearning เป็ นต้น อีกทั้ งพ.ร.บ.การศึก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยให้ครูผู้สอนพัฒ นาทักษะ
ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากสื่อเทคโนโลยี ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ ทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 22)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และกําหนดให้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาระที่ 4 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ในสาระการเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ มี เนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ บทบาทและ
วิวัฒ นาการของคอมพิ วเตอร์ ซอฟท์ แวร์ ระบบเครือข่าย และการสื่อสารบนเครือข่ายเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2553 : 7)
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ช่วงชั้นที่
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
การแก้ไขปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 183)
โรงเรีย นเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสําหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นรายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอน ซึ่ง
ในการสอนปกติ บทเรียนที่เกี่ยวกับวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานโปรแกรมอาจารย์ผู้สอนจะสอนโดย
การบรรยายในห้องเรียนและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม โดยผู้เรียนแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์ใช้ฝึกขณะ
เรี ย น แต่ ในบางบทเรี ย นเป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบการทํ า งานก็ จ ะไม่ ได้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เมื่อผู้เรียนฟังการบรรยายในห้องเรียนแล้วก็จะกลับไปทบทวนด้วยตนเอง ซึ่งการทบทวน
ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนด้วยตําราหรือเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่อาจจะไม่จูงใจ
ให้ นั ก เรีย นสนใจทบทวน แต่ ถ้ ามี สื่อ การสอนที่ น่ าสนใจ อาจจะทํ าให้ นั ก ศึก ษามี แรงจู งใจในการ
ทบทวนมากขึ้น
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าสู่ ระบบการเรียนการ
สอนได้ด้วยตนเอง ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ต่อเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงทําให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ การทบทวน เนื้อหา
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เพื่อทําความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้น
ให้มีการจัดการศึกษาแบบเอกกัตบุคคล (Individualized Learning) (มนต์ชัย เทียนทอง. 2544 : 72)
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับกระบวนการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
(WBI : Web-Based Instruction) ซึ่งทํางานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและอาจารย์สามารถ
ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของ
ผู้เรียนได้ ทั้งนี้ WBI ยังทําให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ฐานข้อมูล ความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Education Data)
อย่างไม่จํากัดเวลา ไม่จํากัดสถานที่ (ภาสกร เรืองรอง. 2547). [Online]
จากความสํ าคัญ ของสื่อการเรียนการสอนประกอบกับความสามารถของเทคโนโลยี แ ละ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
พั ฒ นาบทเรี ย นผ่ านเครือ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่ อ งการสื่ อ สารข้ อ มู ล สํ าหรั บ เครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์เพื่อทบทวน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อเข้า
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถทบทวนเนื้อหาและทําความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนไม่เพียงแต่เรียนใน
ห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่ายด้วยตัวเอง จูงใจให้ผู้เรียนทบทวน
ความรู้ ด้ วยตนเองได้ ต ลอดเวลา และบทเรี ย นผ่ านเครือ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต ยั งเป็ น สื่ อ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนา และนํามาใช้เพื่อการทบทวนบทเรียนอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับ
เครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรีย นเบญจมราชรั งสฤษฏ์ 2 ให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นกั บ หลั งเรี ย นด้ ว ย
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สมมติฐานของการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่ อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมู ลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สูงกว่าก่อนเรียน
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วิธีการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน
ในการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดในการ
ออกแบบ และพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ (พรเทพ เมืองแมน. 2544 : 46-49) มา
เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาแบ่ งเป็ น 1) การวางแผน 2) การออกแบบบทเรีย น 3) การสร้าง
บทเรียน 4) การประเมินและแก้ไขบทเรียน
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการหาคุณภาพของบทเรียน
ในการหาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด
ของ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และ คณะ (2546 : 197) ได้ทําการประเมินคุณภาพใน 2 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใช้หลักการหาประสิทธิภาพสื่อของ ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2521 : 134-140) มาใช้ เป็ น กรอบแนวคิ ด โดยมี ประสิ ท ธิภ าพของ
กระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Bloom and Other (อ้างใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ . 2555 :
31-42) โดยวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย 3 ระดับ คือ ความรู้-ความจํา (knowledge) ความเข้าใจ
(comprehension) การนําไปใช้ (application)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 จํานวน 5 ห้อง รวมเป็นนักเรียนจํานวน 200 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฏ์ 2 คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จํานวน 1 ห้อง ได้
นักเรียน 40 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน กับหลังเรียน ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายเพื่อทบทวน เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เนื้อหา
ผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหา โดยศึกษาจากเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยย่อย ดังนี้
หน่วยย่อยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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หน่วยย่อยที่ 2 การสื่อสารข้อมูล
หน่วยย่อยที่ 3 อุปกรณ์ทสี่ ําคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยย่อยที่ 5 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่างเท่ากับ 0.570.80 ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.33-0.47 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85
ผลการวิจัย
ผลการพั ฒ นาบทเรีย นผ่ านเครือข่ ายอิน เทอร์เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่อ งการสื่ อ สารข้ อมู ล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Obeclms V.3.2
ซึ่งเป็นระบบจัดการเรียนการสอนของสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาดัดแปลงจาก Moodle ผู้วิจัยจึงได้
นํามาพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ บรรจุ บ ทเรี ย นไว้ ที่ www.thaweesaksystem.com ในหน้ า แรกจะเป็ น การแสดง
รายวิชา และการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อขอสิทธิ์ การเข้าใช้งานบทเรียนจะทําการบันทึกข้อมูล ลงใน
ระบบฐานข้อมูล (Data Base) เมื่อผู้เรียนเข้าใช้งานโดยใช้รหัสผ่านได้แล้ว เข้ามาสู่หน้าเนื้อหาใน
รายวิชา ในรายละเอียดจะประกอบไปด้วยข้อตกลงในการใช้บทเรียน บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการติดต่อสื่อสาร และเนื้อหารายวิชา แบ่งออกเป็น 5 หน่วยของการเรียนรู้ย่อยประกอบด้วย
1.) ความรู้เบื้ อ งต้ น ของการสื่ อ สารข้ อ มู ล สํ าหรับ เครือ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ 2.) การสื่ อ สารข้ อ มู ล 3.)
อุปกรณ์ที่สําคัญในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5.) ประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าสู่บทเรียนต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นให้เข้าใช้บทเรียนได้ในแต่ละ
หน่วยการเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูต่างๆ ในการเข้าเรียกใช้งาน เมื่อเรียนจนจบบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนแล้วจะมีแบบทดสอบ ผู้เรียนจะต้องเข้าทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เพื่อวัดความรู้
และหลังจากที่เรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จะมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท้ายบทเรียน ซึ่งจะ
ถูกบันทึกข้อมูล เก็บไว้ในฐานข้อมูลเช่นกัน แต่ถ้าผู้เรียนให้เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนที่เรียน ผู้เรียน
ยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทันทีโดยผ่าน www. thaweesaksystem.com ผู้เรียนยังสามารถติดต่อ
กับอาจารย์ผู้สอนทางระบบ E-mail หรือผ่านห้องสนทนา (Chat Room) และติดต่อกับเพื่อนๆในชั้น
เรียนทางอินเทอร์เน็ต
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ภาพที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อสามารถแสดง
ได้ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3
รายการประเมินด้านเนื้อหา
ระดับคุณภาพ
sD
x
เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิง
4.67
0.58
ดีมาก
พฤติกรรม
ความเหมาะสมในการในการนําเข้าสู่เนื้อหา
4.00
0.00
ดี
ความถูกต้องในการลําดับเนื้อหาแต่ละตอน
4.67
0.58
ดีมาก
ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอน
4.67
0.58
ดีมาก
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
4.33
0.58
ดี
ความเหมาะสมของการสรุปเนื้อหา
4.00
0.00
ดี
ความน่าสนใจของภาพประกอบเนื้อหา
3.67
0.58
ดี
ความเหมาะสมของภาพที่นํามาใช้
4.33
0.58
ดี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th National and International Graduate Research Conference

รายการประเมินด้านเนื้อหา
ความสอดคล้องระหว่างภาพกับเนื้อหา
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้
ความเหมาะสมของขนาดของภาพประกอบการ
นําเสนอ
ความเหมาะสมของตัวอักษร
ความเหมาะสมของลักษณะของตัวอักษรกับคํา
บรรยาย
ความเหมาะสมของสีของตัวอักษรที่ใช้ในการ
นําเสนอ
สีพื้นหลังของคํา
ค่าเฉลี่ยรวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3
sD
x
4.00
0.00
4.33
0.58
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ระดับคุณภาพ
ดี
ดี

4.33

0.58

ดี

4.67

0.58

ดีมาก

4.67

0.58

ดีมาก

4.67

0.58

ดีมาก

4.33
4.36

0.58
0.46

ดี
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน มีคุณภาพด้านเนื้อหา
อยู่ในระดับดี (x=4.36) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 6
รายการ คือ เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ความถูกต้องในการลําดับเนื้อหา
แต่ละตอน ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอน ความเหมาะสมของตัวอักษร ความเหมาะสมของ
ลักษณะของตัวอักษรกับคําบรรยาย ความเหมาะสมของสีของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ โดยมี
ค่าเฉลี่ย = 4.67 ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความน่าสนใจของภาพประกอบเนื้อหา
โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.67
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อของบทเรียน
ผ่านเครือข่ ายอิ น เทอร์เน็ ตเพื่ อทบทวน เรื่องการสื่อ สารข้อมู ล สํ าหรับ เครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3
รายการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
ระดับคุณภาพ
sD
x
การจัดองค์ประกอบของจอภาพ
4.67
0.58
ดีมาก
ความเหมาะสมของการนําเข้าสู่บทเรียน
4.00
1.00
ดี
ความน่าสนใจในการติดตามเนื้อหา
3.67
0.58
ดี
ความสะดวกและง่ายในการใช้งานบทเรียน
4.00
0.00
ดี
ความเหมาะสมของขนาดหัวข้อเรื่อง
4.00
1.00
ดี
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รายการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
ความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟฟิก
ความเหมาะสมของตําแหน่งภาพกราฟฟิก
ความเหมาะสมของปริมาณภาพกราฟฟิก
ความน่าสนใจของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ความเหมาะสมของสีตัวอักษร
ความเหมาะสมของตําแหนงตัวอักษร
ความเหมาะสมของสีพื้นจอภาพ
ความเหมาะสมของจุดเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกัน
ความเหมาะสมของภาพกราฟิกที่ใช้เชื่อมโยง
ค่าเฉลี่ยรวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ = 3
sD
x
4.33
0.58
4.67
0.58
4.33
1.15
4.33
1.15
3.67
0.58
3.67
0.58
3.67
0.58
4.00
0.00
4.33
0.58
4.33
1.15
4.67
0.58
4.15
0.67

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่าบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน มีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
อยู่ในระดับดี (x=4.15) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบว่ามีรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3
รายการ โดยเรียงลําดับได้ คือการจัดองค์ประกอบของจอภาพ ความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟฟิก
ความเหมาะสมของภาพกราฟิกที่ใช้เชื่อมโยง โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.67 ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ย
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ความน่ าสนใจในการติ ด ตามเนื้ อ หา ความน่ าสนใจของภาพเคลื่ อ นไหวที่ ใช้ ความ
เหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความเหมาะสมของสีตัวอักษร โดยมีค่าเฉลี่ย = 3.67
2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จํานวน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
เกณฑ์ที่
คะแนน
นักเรียน
เต็ม
เฉลี่ย
เฉลี่ยร้อยละ
กําหนด
ระหว่างเรียน
40
50
41.46
82.95
80
(E1)
หลังเรียน (E2)

40

30

24.93

81.17

80

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวน พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสาร
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ข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 41.46
คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.95 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
หลั งเรีย นเท่ ากั บ 24.93 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 81.17 จะเห็ น ว่ า
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.95/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80 แสดงว่า
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเครือข่ ายอิ น เทอร์เน็ ตเพื่ อทบทวน เรื่องการสื่ อ สารข้อมู ล สํ าหรับ เครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
คะแนนสอบ
ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการทดสอบ
t
มาตรฐาน
เต็ม
ค่าเฉลี่ย
คะแนนหลังเรียน
30
24.93
1.574
27.13*
คะแนนก่อนเรียน
30
14.47
1.196
จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย 14.47 จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 24.93 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน นํามาหาค่าสถิติ โดยใช้
t-test แบบ Dependent ได้ค่า t = 27.13 ผลเปรียบเทียบแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัย
1. ผลของการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้บรรจุที่ www.thaweesaksystem.com
2. ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคุณ ภาพด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดี (x=4.36,S=0.46) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x=4.15,S=0.67)
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3. ผลการวิเคราะห์ หาประสิท ธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตเพื่อทบทวน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.95/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80
4. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย น ก่ อ นเรีย นกั บ หลั งเรีย นด้ ว ยบทเรีย นผ่ าน
เครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่ อ งการสื่ อ สารข้ อ มู ล สํ าหรั บ เครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้
1. คุณ ภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสื่อสาร
ข้อมูลสําหรับเครือข่าคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จากการ
อธิปรายผลการวิจัย พบว่าผลการวิเคราะห์บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนทางด้าน
เนื้ อ หา คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ x=4.36 การสร้ า งบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาโดยการแบ่งเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้กําหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนจากการศึกษาเนื้อหาทุก
หน่วยการเรียนรู้ ทําให้เนื้อและภาษามีความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับผู้เรียน การลําดับเนื้อหา
เหมาะสมและแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้จึงทําให้ผลการวิเคราะห์
คุณ ภาพด้ านเนื้ อ หาอยู่ ในระดั บ ดี ส่วนผลการวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพด้ านเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ พบว่ามี
คุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x=4.15 การออกแบบบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ผ่านทดลองใช้กับนักเรียน ซึ่งทุกขั้นตอนจะนําข้อบกพร่องมาแก้ปรับปรุง ช่วยให้คุ ณ ภาพด้าน
เทคนิคผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ผู้วิจัยได้ยึดหลักเกณฑ์ตามหัวข้อของแบบประเมินมาพัฒนา ดังนี้ การจัด
องค์ประกอบของจอภาพ ความเหมาะสมของการนําเข้าสู่บทเรียน ความน่าสนใจในการติดตามเนื้อหา
ความสะดวกและง่ายในการใช้งานบทเรียน ความเหมาะสมของขนาดหัวข้อเรื่อง ความเหมาะสมของสี
ตัวอักษรความเหมาะสมของขนาดภาพกราฟฟิก ความเหมาะสมของตําแหน่งภาพกราฟฟิก ความ
เหมาะสมของปริมาณภาพกราฟฟิก ความน่าสนใจของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร ความเหมาะสมของสีตัวอักษร ความเหมาะสมของตําแหนงตัวอักษร ความเหมาะสมของสี
พื้นจอภาพ ความเหมาะสมของจุดเชื่อมโยงในเว็บเพจเดียวกัน ความเหมาะสมของภาพกราฟิกที่ใช้
เชื่อมโยง จึงทําให้ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในคุณภาพระดับดี ซึ่งผลวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิฐประพจน์ สุวรรณศาสตร์ (2554 : บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ มีคุณภาพด้านเนื้อหาระดับดีมาก
(x=4.50) และด้านเทคนิคผลิตสื่ออยู่ในระดับดี (x=4.19)
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
สมมุติฐานทีก่ ําหนดไว้ เนื่องจากบทเรียนที่สร้างขึ้นมีการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา
และด้านเทคนิคการผลิตสื่อจากนักวิชาการ นอกจากนี้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังได้ผ่าน
ทดลองใช้กับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งจํานวน 3 คน แล้วนําไปทดลองกับกลุ่มเล็กจํานวน 6 คน เพื่อ
ทําการปรับปรุงบทเรียนจากนั้นจึงนําไปทดลองใช้กับนักเรียน จํานวน 40 คน ทีผ่ ่านการเรียนเรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วและผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนในบทเรียนเป็นอย่างดีจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
บทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับ สุชิรา มีอาษา (2552 : 65-69) ได้ทําการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน วิชาการจัดการข้อมูลเบื้องต้น เรื่อง
การเรียงลําดับข้อมูลสําหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนครนายกพิทยาคม ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ = 83.02/81.00 และสอดคล้องกับ จีระพร ศิริมา (2554 : 52-54) ได้
ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การ
สร้างงานฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟแอคเซส สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ = 82/85
3. การเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรียนก่ อ นเรียนกับ หลังเรียน
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ทบทวนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากบทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีการตรวจสอบความบกพร่องของบทเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนําข้อบกพร่องมาเป็นข้อมูล
สําหรับการแก้ไขปรับปรุงบทเรียนให้มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหาและด้านสื่อยิ่งขึ้น และได้นําไปใช้กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนจนทําให้บทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด บทเรียนมีความน่าสนใจ เพราะมีทั้งข้อมูลตัวอักษร ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว สําหรับใช้ประกอบในบทเรียน และนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมหลังเวลา
เรียนแบบปกติได้ตลอดเวลา ทําให้เกิดความรู้ ความจํา ความเข้าใจ และการนําไปใช้ ทําให้นักเรียน
สามารถพั ฒ นาการเรี ย นรู้ จึ งนํ าบทเรีย นไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ได้ เลื อ กไว้แ ล้ ว จํ านวน 40 คน
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก เรี ย นก่ อ นกั บ หลั งเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นผ่ านเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระพร ศิริมา (2554: บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียน
ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างงานฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์ แ อคเซส สํ า หรั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาบทเรี ย นผ่ า น
อิ น เทอร์เน็ ต เพื่ อ ทบทวน วิช าคอมพิ ว เตอร์ เรื่อ งการสร้างงานฐานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ด้ วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์แอคเซส สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05
จากการอภิปรายผลการวิจัย การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
เรื่องการสื่อสารข้อมูลสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีคุณ ภาพอยู่ในระดับดี และ
สามารถนําไปใช้เป็นบทเรียนเพื่อทบทวนได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ก่ อ นที่ ผู้ เรี ย นจะเรี ย นโดยใช้ บ ทเรี ย นผ่ านเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ผู้ เรีย นควรมี ค วามรู้
เบื้องต้นกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และทําความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อมีความเข้าใจ
ในเข้าการใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2 โรงเรีย นควรจั ด เตรีย มการเตรีย มอุ ป กรณ์ ทั้ งเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ และระบบเครื่อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต ให้พร้อมสําหรับการใช้งานเพื่อให้นักเรียน เข้าบทเรียนเพื่อเรียนหรือทบทวนความรู้ โดย
ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี การพั ฒ นาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ อทบทวน เรื่องการสื่อสารข้อมูล
สําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทําภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบกับบรรยาย
ลิงค์เข้าบทเรียนควรใช้ฟอนต์ที่มีความทันสมัยดึงดูดผู้เรียน
2. ควรออกแบบ และพัฒ นาให้ บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่ อทบทวนให้สามารถ
แสดงผลกั บ มื อ ถือ และ Tablet โดยสามารถทํ างานบนโปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์ทุ ก ชนิ ด ได้ อย่ าง
สมบูรณ์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ กศน.1 2. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research) ระหว่างการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) และวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) กลุ่ ม ตั ว อย่ างเป็ น ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตาบล/แขวง และครูที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการนิเทศ จาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เขตละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามกระบวนการดาเนินการด้านการพัฒนามาตรฐาน
การนิ เทศมี 4 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) ด้านการนิ เทศ 2) ด้านหลั กสู ต ร 3) ด้ านการเรียนการสอน 4) ด้าน
คุณลักษณะของครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.ตาบล/แขวง และครูที่
ได้รับมอบหมายให้ นิเทศ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยรวม อยู่ในระดับมาก แต่รายด้าน โดยเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านหลักสู ตร และ 4) ด้านการ
นิเทศ ตามลาดับ
คาสาคัญ : 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
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราโชวาท เกี่ยวกับลูกเสือว่า (2551 : 2)
“กิจกรรมลูกเสือมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับประเทศจนกระทั่งระดับ
สากล เนื่องด้วยลักษณะของกิจกรรมลูกเสือให้ความสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการกิจกรรม
ที่มุ่งสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบ อดทน ซื่อสัตย์
รู้จักกาลเทศะ ความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งตน ความรักหมู่คณะและความรักชาติบ้านเมือง เหล่านี้คือ
คุณสมบัติของคนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อให้เป็นทรัพยากรของมนุษย์อันเป็นรากฐานสําคัญที่จะนําไปสู่
ความสํ าเร็จของการพั ฒ นาประเทศในทุ ก สาขา ดั งปรากฏว่านานาอารยประเทศต่ างให้ ก ารยอมรั บ
กิจกรรมลูกเสือ ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่ฝึกอบรมเยาวชนให้สามารถมีพัฒนาการทั้งในด้านลักษณะนิสัย
บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นํา การยึดมั่นในคุณธรรม ความดีกิจกรรมลูกเสือจึงมีความสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนของชาติ” กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีส่วนช่วยในการ
อบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นคนดีได้ โดยจะเห็นได้จากจํานวนชาติสมาชิกลูกเสือ ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 150
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ประเทศ (ปกครอง สุ ปั ญ ญา. 2551 : 1) กิ จ การลู ก เสื อ ในประเทศไทยเริ่ ม มี ม าตั้ ง แต่ ใ นรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย โดยตั้งกอง
ลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และมีการดําเนินกิจกรรมลูกเสือจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมลูกเสือมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สอนให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข สอนให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบําเพ็ญตน ช่วยเหลือ
ผู้อื่นตามคําปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ได้
กําหนดไว้อ ย่างชั ด เจนว่า การลูกเสือ มุ่ งพั ฒ นาลุกเสื อ ทางกาย สติ ปัญ ญา จิต ใจและศี ลธรรม ให้ เป็ น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข ความมั่นคง
ของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 - 2532. 2528 : 15)
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กํากับดูแลทั้งในการกําหนดนโยบาย และการส่งเสริมการดําเนินงานได้
กําหนดจุดเน้นโดยให้ความสําคัญต่อการนํานโยบายด้านสังคมของรัฐบาลด้านการศึกษาที่ยึดคุณธรรม นํา
ความรู้ โดยคํานึงถึงการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักใน
คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย มุ่งพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการนําคุณธรรมเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่การปฏิ บัติอย่างเป็นรูป ธรรม ในขณะเดียวกันในระดับพื้ น ที่
การศึกษาพบว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้สนับสนุน
รูปแบบกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เพื่ อ เป็ นกลไกในการพั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา และเน้นการส่งเสริม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 3)
การดําเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
50 เขต สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ได้มี
นโยบายการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีทักษะการดําเนินชีวิตและ
สามารถจั ด การกับ ชี วิต ชุม ชน สั งคม ได้ อ ย่ างมี ความสุ ข ตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยให้ ศู น ย์
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
ของการเพิ่มพูนปัญญาให้แก่ครูผู้จัดการเรียนการสอน 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
การนิเทศที่เป็นมาตรฐานกลาง ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ และแบบนิเทศการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน
(กศน.) ทั่วไป วิชา ลูกเสือ กศน.1 จึงยังไม่มีแบบมาตรฐานการนิเทศที่เป็นรูปธรรม ที่เป็นมาตรฐานกลาง
และเฉพาะด้าน ทําให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ
กศน.1 ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 ใน
สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม และสอดรับต่อบริบทและความต้องการปฏิบัติงานในสภาพจริงของศูนย์
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขตทั้ ง 50 เขต ให้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อนําไปสู่มาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1
2. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1
วิธกี ารวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการศึกษา คือ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง
และครูที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนิเทศ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
50 เขต สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เขตละ
5 คน มี จํานวนประชากร โดยรวม 250 คน และใช้วิธีส นทนากลุ่ม (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

506

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ที่มีคุณวุฒิทางการลูกเสือและครูที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการนิเทศ ผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นจํานวน 30 คน
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.
ตําบล/แขวง และครูได้รับ มอบหมายให้ทําหน้าที่ในการนิเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย เขต สั ง กั ด สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
กรุงเทพมหานคร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สถานศึกษา
(กศน.เขต)
คลองเตย
คลองสาน
คลองสามวา
คันนายาว
จตุจักร
จอมทอง
ดอนเมือง
ดินแดง
ดุสิต
ตลิ่งชัน
ทวีวัฒนา
ทุ่งครุ
ธนบุรี
บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่
บางกะปิ
บางขุนเทียน
บางเขน
บางคอแหลม
บางแค
บางซื่อ
บางนา
บางบอน
บางพลัด
บางรัก
บึงกุ่ม
ปทุมวัน
ประเวศ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พญาไท

ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ข้าราชการ/หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง
/ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
(คน)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)
3
3
3
3
3
3
3
-

หมายเหตุ
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ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

สถานศึกษา
(กศน.เขต)
พระโขนง
พระนคร
ภาษีเจริญ
มีนบุรี
ยานนาวา
ราชเทวี
ราษฎร์บูรณะ
ลาดกระบัง
ลาดพร้าว
วังทองหลาง
วัฒนา
สวนหลวง
สะพานสูง
สัมพันธวงศ์
สาทร
สายไหม
หนองแขม
หนองจอก
หลักสี่
ห้วยขวาง
รวมทั้งสิ้น

ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50 คน

ข้าราชการ/หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง
/ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
(คน)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
200 คน

กลุ่ม
ตัวอย่าง
(คน)
3
3
3
30 คน
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หมายเหตุ

ที่มา : สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
(สํานักงาน กศน.กทม.)
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามการพัฒนามาตรฐานการนิเทศ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน
5 ท่ า น พิ จ ารณาความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ความเที่ ย งตรงตามโครงสร้ า ง
(Construct Validity) และภาษาที่ใช้ในการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective
Congruence ; IOC) นําผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณ วุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ในแต่ละข้อคําถามมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งระหว่ างข้ อ คํ า ถามกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการ โดยเลื อ กข้ อ คํ าถามที่ มี ค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาปรับปรุงแก้ไขจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้อํานวยการสถานศึกษา
ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง และครูที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการนิเทศ จากศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 10 เขต สังกัดสํานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน จากนั้นนํามาตรวจให้คะแนนแล้ววิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1” ซึ่งมีการ
ดําเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย
ถึงถึงผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 50 เขต ในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร
2. นําหนังสือพร้อมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย เขต 50 เขต ในสั งกั ด สํ า นั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
กรุงเทพมหานคร
3. ทําการแนะนํา ชี้แจงรายละเอียด และแจกแจงวิธีตอบแบบสอบถามให้แก่ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต 50 เขต ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
4. ให้ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย เขต 50 เขต ในสั งกั ด สํ า นั กงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามและทําการจัดเก็บแบบสอบถามคืน
จํานวน 227 ฉบับ และนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
5. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
5.1 ส่งประเด็นการสนทนาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ไป
ให้ผอู้ ํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.ตําบล/แขวง ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
และผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ทั้ง 15 ท่านก่อนประมาณ 2 สัปดาห์
5.2 ประสานเป็นการภายในกับผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.
ตําบล/แขวง ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ และผูท้ รงคุณวุฒิทางการลูกเสือ เพือ่ นัดหมาย วัน เวลา ใน
การจัดสนทนากลุ่มต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนจํานวน 226 ฉบับ
ผู้ตอบแบบสอบถามตอบครบทุกข้อ แล้วนําไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1 ในด้านการ
นิเทศ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์และรวบรวมข้อเสนอแนะการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ กศน. 1 ของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้าครู กศน.ตําบล/แขวง และครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1
ปรากฏผลดังนี้
1. การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1 พบว่าผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง และอื่นๆ (ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทาํ
หน้าที่การนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 มีการปฏิบัติงาน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.27) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากทีส่ ุด และมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน ( X = 4.51) ด้านการเรียนการสอน ( X = 4.22) ด้านหลักสูตร ( X
= 4.19) และค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านการนิเทศ ( X = 4.18) แสดงผลตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ
กศน.1 โดยรวมและรายด้าน
ที่
1
2
3
4

มาตรฐานการนิเทศ
ด้านคุณลักษณะของครูผู้สอน
ด้านการเรียนการสอน
ด้านหลักสูตร
ด้านการนิเทศ
รวม

N = 227
S.D.
X
4.51
0.53
4.22
0.47
4.19
0.52
4.18
0.43
4.27
0.41

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 แสดงว่าการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1. ผล
จากการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากทีส่ ุดไปหาน้อย ดังนี้
1) ด้านคุณลักษณะของครูผสู้ อน 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านหลักสูตร และ 4) ด้านการนิเทศ
การพัฒ นามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1 ให้ความสําคัญ กับด้าน
คุณลักษณะของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.51) รองลงมาคือด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
( X = 4.22) ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.19) และด้านการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 4.18)
ตามลําดับ
ด้านคุณ ลักษณะของครูผู้สอน พบว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.
ตําบล/แขวง อื่นๆ (ครูที่ ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทํ าหน้าที่ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ กศน.1 มีการปฏิบัติการนิเทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกเรื่อง เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คุณธรรม จริยธรรม ( X = 4.54) มนุษยสัมพันธ์ (
X = 4.53) และบุคลิกภาพ ( X = 4.45) ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจ “ครูในฝัน ” ของสวนดุสิต โพล
(1) ที่พบว่า คุณลักษณะครูที่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับ ปวช.ต้องการ ได้แก่ การเอาใจใส่และ
เข้าใจนักเรียน พูดจาดี สอนสนุกและเข้าใจง่าย มีความรู้กว้าง สามารถให้คําปรึกษาในปัญหาต่างๆได้ และ
มีบุคลิกภาพดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่พบว่า ครูที่ดีในทรรศนะของนิสิต
นักศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีเทคนิคการสอนให้นักศึกษาอยากเรียน รับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา สามารถให้คําปรึกษาได้ทุกเรื่อง มีการพัฒนาการสอนอยู่เสมอ ใช้ภาษา/คําพูดในการสอนที่
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 ดังนี้ การวัดผลประเมินผล ( X = 4.27) สื่อการเรียนการสอน ( X = 4.20)
และการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.20) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กรมวิชาการ : 2533 หน้า 33) ได้
ให้ความหมายของสื่อการเรียนว่า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่เป็นประเภทถาวร และสิ้นเปลือง ที่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอนุชิต พันธ์ศิลป์ (2554) เรื่อง การบริหารงานลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี กล่าวว่า ทรัพยากรเป็นสิ่งจําเป็นและ
สําคัญมากในการบริหารงานลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือจะประสบความสําเร็จต้องขึ้นอยู่กับความ
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายเรื่อง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกเรื่อง
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ( X = 4.22) หลักสูตร
มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพความต้ อ งการในปั จ จุ บั น ( X = 4.21) โครงสร้ างหลั ก สู ต รมี ค วามชั ด เจน
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ( X = 4.20) และจัดทําแผนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1 ที่มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ ( X =
4.20) สอดคล้องกับงานวิจัยของทิศากร กลิ่นบุบผา (2553 : 103) แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอองครักษ์ ด้านผู้สอน ด้านหลักสูตร และเนื้อหา ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน และด้านการประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีแนวทางเพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ คือ ผู้สอนควรได้รับการอบรมในวิชาเฉพาะด้าน
และเปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและหลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชน โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ สอดแทรก
คุณ ธรรม จริยธรรมแก่ ลู ก เสื อ เน้ น การจั ด กิ จกรรมเพื่ อ ชุ ม ชน จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ สํ าหรับ จั ด กิ จ กรรมให้
เหมาะสมและเพียงพอในการจัดกิจกรรม และควรจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง
ด้านการนิเทศ พบว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู หัวหน้า กศน.ตําบล/แขวง อื่นๆ
(ครูที่ได้รับมอบหมายให้นิเทศ) ที่ทําหน้าที่การนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 มีการ
ปฏิ บั ติการนิ เทศโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายเรื่อ ง พบว่า อยู่ในระดับ มากทุกเรื่อ ง
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กระบวนการวางแผนการนิเทศ ( X = 4.21) การประเมินผลการนิเทศ
( X = 4.18) และกระบวนการนิเทศ ( X = 4.16) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรา เล่าเรียนดี (2550 : 5)
และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 28) ว่าการนิเทศการสอนนับว่าเป็นงานสําคัญช่วยในการส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน เพื่อนํามาสู่การพัฒนาคุณภาพอันเป็น
เป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน ยืนยง (2553 : 390)
พบว่า 1. รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู เขต
การศึกษา 5 อั ค รสั งฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า รูป แบบการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่ อ ส่ งเสริม
สมรรถภาพการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมี ชื่ อ ว่ า ซี ไ อพี อี (CIPE MODEL) ประกอบด้ ว ย หลั ก การมุ่ ง เน้ น
กระบวนการนิเทศที่เป็นระบบสัมพันธ์กัน และคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุปผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1
ปรากฏผลดังนี้
1. ด้ านคุณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ คื อ ขยั น อดทน ซื่ อ สัต ย์ ครูผู้ ส อนมี ค วามพร้อ มในด้ าน
บุ ค ลิ ก ภาพ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม นั ก ศึ ก ษาควรได้ นํ า ความรู้ ไ ปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน นักศึกษา กศน. มีคุณธรรม จริยธรรม ควรวางแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีวินัยในการแต่งกาย กริยา มารยาท มีคุณธรรม มีการอบรมการ
แต่งกายของลูกเสือให้ถูกต้อง ครูเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้กระบวนการลูกเสือ
2. ด้านการเรีย นการสอน พบว่า การฝึ ก ให้ ใช้ ก ระบวนการคิ ด และแสดงความคิ ด เห็ น สื่ อไม่
ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน การยกตัวอย่างต้องอยู่ในชีวิตประจําวันที่สามารถนําไปประยุกต์ได้ มีอุปกรณ์ มีสื่อ
การสอนที่เหมาะสมกับวิชา มีความดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ควรให้นักศึกษาและครูได้ทํากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บูรณการการเรียนการสอนที่มีในเนื้อหา ให้ครูทุกคนทําแผนการสอน
ที่ยืดหยุ่นได้ ตลอดเวลา ฝึกปฏิบัติได้จริง เน้นการปฏิบั ติมากกว่าวิชาการ การเรียนการสอนตรงตาม
วัตถุประสงค์ มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการคิดแบบใหม่ๆ
3. ด้ า นหลั ก สู ต ร พบว่ า เนื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ การเรีย นรู้ ข องผู้ เรี ย น หลั ก สู ต รสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ จัดให้มีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับลูกเสือที่จําเป็นต้องทราบและให้มีกิจกรรมด้าน
นันทนาการเพื่อให้กิจกรรมน่าสนใจ หลักสูตรควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีการ
จัดกิจกรรมตามขบวนการลูกเสือ เป็นหลักสูตรที่ดีมาก สร้างพลเมืองให้มีวินัย ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตาม
สภาพบริบทของผู้เรียนตามความเหมาะสม ส่งเสริมพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และทักษะการดําเนินชีวิต
ปรับปรุงเนื้อหาให้ ตรงกับบริบทของชุมชน และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักศึกษาใน กทม.
4. ด้านการนิเทศ พบว่าควรมีขั้นตอนการนิเทศอย่างเป็นขั้นตอน มีกระบวนการ การวางแผนการ
นิ เทศที่ ชั ด เจน ผู้บ ริห ารหรือ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ นิ เทศควรมี การนิ เทศจัด การเรียนการสอนอย่ าง
ต่อเนื่อง นิเทศครบทุกด้าน ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการนิเทศและให้ชุมชนกับคณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการนิเทศ
5. อื่นๆ ควรมีการเน้นให้ผู้เรียนนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น การปฏิบัติงานต่างๆ ยังขาดงบประมาณและสื่อที่ทันสมัยที่จะนํามาประยุกต์กับการ
เรียนการสอน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัย พบว่า การพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน. 1
1. เพื่อเป็นมาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน. 1
2. เพื่อเป็นการรวบรวมผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ
กศน. 1 ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาผลการนํามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ กศน.1 ไปใช้
2. ศึกษาข้อเสนอแนะที่ได้จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ กศน.1 มาสรุป
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานและนําไปสู่การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการนิเทศ วิชา ลูกเสือ
กศน.1
3. ศึกษารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ กศน.1 และสภาพปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ กศน.1
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วัฒน
วงศ์ ประธานกรรมการควบคุมปริญ ญานิพนธ์ อาจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ อาจารย์ ดร.กัมปนาท
บริบูรณ์ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ
และแก้ ไขปรั บ ปรุงข้ อ บกพร่ อ งต่ างๆ ตลอดจนทํ าให้ ผู้ วิจัย ได้ แ นวคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ส ามารถนํ าไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าที่ท่านอาจารย์
ทุกท่านได้มอบให้ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง 5 ท่ านในการตรวจสอบเครื่อ งมื อ และคํ าแนะนํ าในการสร้าง
เครื่องมือที่ดีสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ขอกราบของพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแบบการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ
กศน.1 รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาทุกท่าน นางสาวสถิดาพร คําสด และครอบครัว นางสาว
ปฐมา ศรีน า และครู กศน.ทุ กท่ าน ที่ กรุณ าให้ ความช่วยเหลือ ด้านข้ อมู ลสํ าคัญ ในการวิจั ยและตอบ
แบบสอบถามและเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวเอกนิล นายณัฐวุฒิ กิจนพเกียรติ และคนสําคัญ
ทุกท่านที่คอยให้กําลังใจ และอยู่เคียงข้างเสมอมา ตลอดจนเพื่อนๆที่ร่วมศึกษาในสาขาการบริหารและ
การจัดการการศึกษาที่ได้ร่วมให้กําลังใจ สนับสนุน และคอยช่วยเหลือด้วยความรักและปรารถนาดีจนทํา
ให้งานวิจัยลุล่วง และปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลงด้วยดีและด้วยความภาคภูมิใจ
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คุณงามความดีของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา อาจารย์ และผู้ที่คอยให้
กําลังใจทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ อบรม เสนอแนะ สั่งสอนจนประสบความสําเร็จในครั้งนี้
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์.
อนุ ชิ ต พั น ธ์ ศิ ล ป์ (2554) . เรื่ อ ง การบริ ห ารงานลู ก เสื อ ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั งกั ด
สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ของเจ้าหน้าที่ และครู สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ และครู (กศน.) จํานวน 274 แห่ง เครื่องมือที่ใช้คือ 1.แบบประเมินความ
ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.67-1.00 จากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 2. แบบสํารวจความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้าที่
และครู (กศน.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System : GIS ) มี ค่ า เฉลี่ ย 4.12 S.D.
0.68 มีความต้องการอยู่ในระดับมาก จุดมุ่งหมายในการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย
4.44 S.D. 0.52 อยู่ในระดับมาก การประยุกต์ใช้ในการทํางาน พบว่า การสํารวจและเก็บพิกัดด้วย
GPS มีค่าเฉี่ย 4.37 S.D. 0.48 อยู่ในระดับมาก วิธีการเรียนรู้ พบว่า วิธีการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
4.38 S.D. 0.48อยู่ในระดับมาก สื่อที่ใช้ในการเรียนพบว่า สื่อวีดีทัศน์ในระบบออนไลน์ กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความต้องการมีค่าเฉลี่ย 4.25 S.D. 0.68 อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมความต้องการ
เรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้าที่และครู (กศน.) มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คําสําคัญ : 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
ในยุคการศึกษาที่ ไร้พรมแดนนี้ มีเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านคอมพิ วเตอร์เกิดขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในแวดวงการศึกษาที่เป็นปัจจัยสําคัญก่อให้เกิดกระแสความรู้ในระบบโลกาภิวัฒน์ องค์กร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีการปรับตัวตามกระแส มีความสนใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สําหรับงานทางด้านการจัดการศึกษาถือเป็นประตูบานใหญ่ของ
ความรู้ที่มีอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นระบบอินเตอร์เน็ตจึงป็นระบบบริการความรู้ขององค์ความรู้
ต่ า งๆ ทุ ก สาขา ทุ ก องค์ ก ร หรื อ แม้ แ ต่ ตั ว บุ ค คลที่ ส ามารถส่ ง ผ่ า นความรู้ ต่ า งๆ ไปได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการดําเนินการและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เป็น
วงกว้างไปทั้งโลก ในกระบวนการบริหารการศึกษาจึงได้มีการนําสารสนเทศองค์ความรู้ต่างๆ ไปบรรจุ
ไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ โดยในระยะแรกได้ ใช้ ใ นงานการประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ มามี ก ารนํ า ข้ อ มู ล ด้ า นระบบ
สารบรรณและระบบอํานวยการมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการทํางานโดยเน้นประโยชน์ต่อ
หน่ ว ยงานเป็ น อย่ า งมาก นั้ น คื อ การนํ า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information
System : GIS) ซึ่ งเป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยนํ ามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

517

ติดตามตรวจสอบกํากับผลการทํางาน ช่วยในการวางแผนกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์การทํางาน
ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ
ในการดํ า เนิ น การทํ า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS) เพื่ อ การนํ า มาใช้ ในการบริ ห าร
การศึกษาโดยเฉพาะงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อยู่ ก ระจายไปทั่ ว พื้ น ที่ ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศจึ ง เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ การ
บริหาร หากมีการจัดการรับข้อมูลเข้า การจัดการข้อมูล แสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูล ครูและ
ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการจัดการศึกษาได้ตรงจุด ซึ่งสามารถปรับแต่งข้อมูลให้มี
มาตรฐานทันสมัยอยู่ตลอดเวลาได้ง่าย สําหรับประโยชน์ของผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิ ศ าสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการข้อมู ล เชิ งบรรยาย โดยจะรับ ทราบข้อมู ล
รายละเอียดของนักศึกษา เช่น การนําข้อมูลเข้าระบบเพื่อให้เป็นปัจจุบัน สามารถทราบถึงข้อมูลที่
ตกหล่นไม่สมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล เพื่อการตัดสินใจได้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างแม่นยํา มีความรวดเร็วประหยัด การไปนิเทศก์จะรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง พื้นที่ใดเข้าไปจะ
ได้ประโยชน์ นํามาซึ่งการตัดสินใจวางแผนในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อๆ ไปได้อย่างรัดกุม
[1] กั ญ จนโชติ สหพั ฒ นสมบั ติ . 2556. โลกสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษา. สื บ ค้ น จาก
https://www.gotoknow.org/posts/127559 ส อ ด ค ล้ อ งกั บ รุ่ ง แ ก้ วแ ด ง ที่ ก ล่ าวใน ก าร
ประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริ ห ารและศึ ก ษานิ เทศก์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น (กศน.) ว่าหาก กศน.มี ระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ก็สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมทั้งเรื่องการออกเอกสารต่างๆ
อาทิ การลงทะเบียน การออกหลักฐานการ เก็บประวัติข้อมูล หากทําได้ก็ช่วยแก้ปัญหาการปลอม
วุฒิการศึกษา กศน.ด้วย นอกจากนี้ ยังฝากให้ กศน.ช่วยสํารวจจํานวนประชากร โดยใช้ตัวเลข 13
หลัก เพื่อมาดูค่าเฉลี่ยของแต่ละอําเภอว่าการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่เท่าใด พร้อมกันนี้ก็ให้ใช้ฐานข้อมูล
ของ GIS ด้วย ซึ่งจะทําให้ทราบว่าวันนี้ แต่ละคนการศึกษาอยู่ในระดับใด และต้องการศึกษาในระดับ
ใด รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ของกศน.กับท้องถิ่น ต้องทําให้ชัดเจนว่างานที่จะทําร่วมกับท้องถิ่นมี
อะไรบ้ า ง และทํ าได้ ม ากน้ อ ยแค่ ไหน [2] จั น ทิ พ ย์ เครื อ จั น ทร์ . 31 พ.ค. 2548. ข่ าวการศึ ก ษา.
สยามรั ฐ ฉ.19027. สื บ ค้ น จาก http://www.sl.ac.th ดั ง นั้ น การศึ ก ษาความต้ อ งการเรี ย นรู้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของเจ้าหน้ าที่และครู (กศน.) จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการทราบความ
ต้องการที่แท้จริงเพื่อนําไปสู่การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมสําหรับเจ้าหน้าที่และครู (กศน.) ใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาที่ตรงประเด็น และสามารถดําเนินงานเชิงพื้นที่ของ
(กศน.) ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเชิงคุณภาพของสํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของเจ้าหน้าที่และครู สํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ทําการศึกษาคือเจ้าหน้าที่และครูของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอ ทั่วประเทศ จํานวน 927 แห่ง กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยใช้ตารางสําเร็ข
ด้วยของเครจซี่และมอร์แกน ที่ค่าความเชื่อมั่นระดับ 0.5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 274 แห่ง
ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นการดําเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี จากงานวิจัยหนังสือ ตํารา
บทความและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และสังเคราะห์
เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและนําไปใช้ในการสร้างแบบสํารวจความต้องการเรียนรู้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินในขั้นที่ 2
ขั้ น ที่ 2 การประเมิ น แบบสอบถามความต้ อ งการเรี ย นรู้ เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ อประเมินความหมาะสมของข้อคําถามในประเด็นที่เกี่ยวกั บความต้องการในด้าน
เนื้อหา และเป้าหมายในการเรียนรู้ จากการประเมินแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดย
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวน 1 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึ กษา จํานวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีภู มิ
สารสนเทศ จํานวน 1 ท่าน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถาม มีค่า 0.67-1.00 โดยทุกข้อ
คําถามมีความสอดคล้องกัน
ขั้นที่ 3 ดําเนินการส่งแบบสํารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่และครูของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ด้วยไปรษณีย์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ทําการสุ่ม
ให้ ค รอบคลุม ทั่ วประเทศ จํ านวน 274 แห่ ง เพื่ อนํ ามาสร้างหลั กสู ต รเทคโนโลยีภู มิ ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่และครูของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 61.9 และ 38.1 ตามลําดับ และระดั บ การศึก ษา พบว่า จบการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 88.6 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.7 ความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศสามารถจําแนกในแต่ละด้านได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรายด้าน
ความต้องการรายด้าน

ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความต้องการ
1.ด้านเนื้อหา
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
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรายด้าน 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
(x̄ = 4.09, S.D. 0.55) ตามลําดับและ การวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
รายข้อ ได้ดังนี้
1. ความต้ อ งการด้ านเนื้ อ หา ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการเรี ย นรู้ เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ ด้านเนื้อหาในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (M= 4.09, S.D. 0.55) โดยข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ เนื้ อ หาระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System : GIS)
(x̄ = 4.12, S.D. 0.68) อันดับสองคือ การกําหนดพิกัดพื้นโลก (Golbal Positioning System : GPS)
(x̄ = 4.08, S.D. 0.66) และอั น ดั บ สามคื อ การสํ า รวจจากระยะไกล (Remote Syetem : RS)
( x̄ = 4.08, S.D. 0.63) ตามลําดับ
2. ความต้องการด้านจุดมุ่งหมายในการเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านจุดมุ่งหมายในการเรียนในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̄ =
4.32, S.D. 0.38) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ (x̄ = 4.44, S.D. 0.52) อันดับ
สอง คื อ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการทํ างาน (x̄ = 4.36, S.D. 0.53) และอั น ดั บ สาม คื อ เพื่ อ พั ฒ นางานที่
รับผิดชอบ (x̄ = 4.25, S.D. 0.57) ตามลําดับ
3. ความต้องการด้านวิธีการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ด้านวิธีการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.31, S.D.0.36) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม (x̄ = 4.38, S.D. 0.48) อันดับสอง คือ การเรียนรู้เป็ นกลุ่มและรายบุคคล
(x̄ = 4.29, S.D. 0.59) และอั น ดั บ สาม คื อ การเรี ย นรู้ เ ป็ น รายบุ ค คล (x̄ = 4.27, S.D. 0.53)
ตามลําดับ
4. ความต้องการด้านสื่อการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ด้านสื่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20, S.D.0.45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ เรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์ในระบบออนไลน์ (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
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เจ้าหน้าที่และครู (กศน.) มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศอยู่ในระดับความต้องการมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [3] งามตา เรืองพลัง
ชุมพร (2545) ได้ศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานสายบริษัททั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีกัลป์ไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่าความต้องการการฝึกอบรมด้านความรู้ในภาพรวม
พนักงานมีความต้องการฝึกอบรมอยู่ในระดับความต้องการมาก และสอดคล้องกับ [4]ประภาศรี อิ่ม
วณิ ช (2539 : 232) ได้ ทํ าการศึ กษาความต้ องการพั ฒ นาตนเองด้านความรู้ในการปฏิ บัติงานของ
ข้าราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ข้าราชการสังกัดงานปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารส่ ว นกลาง กลุ่ ม อายุ ต่ํ า กว่ า 35 ปี มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาตนเองด้ า นความรู้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานมากกว่ าข้ าราชการที่ มี อ ายุ สู งกว่า ทั้ งนี้ เพราะข้ าราชการที่ มี อ ายุ น้ อ ย อยู่ ในวัย ที่ ยั งมี
อุดมการณ์จึงมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากกว่า และสอดคล้องกับ [5]ศิริศศิเกษม สุโพธิภาค
(2545:48-50) กล่าวว่า ความต้องการการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ด้านเนื้อหาหลักสูตรเป็นแบบพื้นฐาน เนื้อหาหลักสูตรควรนําขึ้นบน Web เพื่อนํามาศึกษาเอง ควรมี
คู่มือและแผ่น CD ต่างๆให้ยืม ซึ่งเป็นไปตาม ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ของ[6] โนลส์ (1979) ที่
กล่าวว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีหากตรงกับความต้องการและความสนใจ และ ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นํา
ตนเอง (Sele Directing) คือ ผู้ที่ต้องการเลือกการเรียนรู้ให้เหมาะกับตัวเอง โดยผู้เรียนมีความรู้สึกว่า
ตัวเองสามารถนําตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้ชี้นํา อีกทั้ งควรคํานึงถึง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา พื้นฐานความรู้แตกต่างกัน มีผลต่อการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่และสื่อ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้ น พื้น ฐานของผู้ ต้องขัง เรือ นจ ากลางสมุท รปราการ 2) เปรีย บเที ยบปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธ ยมศึกษา
ตอนปลาย 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่
ผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจ ากลางสมุ ท รปราการ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น ผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจ ากลาง
สมุทรปราการที่ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 208
คน ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา จานวน 55 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 68 คน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 60 ข้อ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยนามาหาค่า ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นจาแนก
ตามระดับการศึกษาโดยใช้ F–test
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ด้านสภาพแวดล้อม
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความคิดเห็นของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกัน
3. ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ผู้ต้องขังในเรือนจากลางสมุทรปราการศึกษาไม่สาเร็จ พบว่าสิ่ง
ที่เป็นปัญหามากที่สุด คือผู้เรียน ร้อยละ 94.2 รองลงมา คือปัญหาการเรียนการสอนร้อยละ 93.3
และด้านครู ร้อยละ 89.9
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 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
บทนา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเที ยมกับบุคคลอื่น และตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีค วามสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ,2553:7) สังคมไทยใน
ปัจจุบันกาลังเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ รอบด้าน ต่างล้วนเป็นปัญหาวิกฤตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กันมีรากฐานและที่มาของปัญหาร่วมกัน อิทธิพลและแรงกดดันจากการพัฒนาของโลกตะวันตกที่
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทาให้สังคมไทยตกอยู่ภายใต้การถูกครอบงา เบียดเบียน และถูกทาลาย
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เน้นความสาเร็จเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาติ โดยละเลยไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนา
คน สภาพการพัฒนาดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างผู้มีโอกาสกับผู้ด้อยโอกาส
มาตรการหนึ่งในการกู้วิกฤตคื อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้คนมีความรู้ และมี
คุณสมบัติต่างๆ ที่จะช่ว ยให้คนนั้น อยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
ส่ ว นรวม (สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี . 2545: 3) และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา 10 กาหนดไว้ว่าเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเครือข่าย อาจดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนของการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเข้าถึงได้ตาม
ความเหมาะสม (พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551: 4)
กรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีตามคาพิพากษาของศาลแล้วยัง
มีภารกิจอีกประการหนึ่ง คือได้กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเป็นหลัก ในการพัฒนา
แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีความรู้ ทักษะ มีวิชาชีพติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมี
คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ (แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562: 2,40-41)
โดยมอบหมายให้ ส่วนส่งเสริ มการศึกษา สานักพัฒนาพฤตินิสัยเป็นหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในการ
ดาเนินงานจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นการจั ดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้มีความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยให้มีความ
พร้อมก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวไปสู่สังคมภายนอก โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ
ต่างๆ แก่ผู้ต้องขัง จะต้องมีในเรือนจา/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนัง สือ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เรือนจากลางสมุทรปราการเป็นส่วนราชการสังกัด
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุ ติธรรม มีหน้าที่ควบคุมกักขังผู้ต้องขังซึ่งกระทากฎหมายอาญาตามคา
พิพากษาของศาล และยังมีหน้าที่แก้ไขปรับปรุงบุคลิกภาพพฤติกรรมของผู้ต้องขังตามวิธีการราชทัณฑ์
ต่างๆ และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และลดการกระทาผิ ดซ้า จากการสารวจข้อมูล จากฝ่ายทัณฑปฎิบัติ เรือนจากลางสมุทรปราการ
เกี่ย วกับผู้กระทาผิดกฎหมายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2549 มีจานวนผู้ ต้ องขังประมาณ
3,000 กว่าคน ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) เรือนจากลางสมุทรปราการมีผู้ต้องขังถึง 7,000 กว่าคน และจาก
การสารวจข้อมูลประวัติผู้ต้องขังส่วนมากพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา หรือแค่อ่านออก
เขียนได้เป็นส่วนใหญ่ และไม่มีอาชีพที่มั่นคง ส่วนมากเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ฉะนั้นกลุ่มผู้ต้องขัง
เหล่านี้ควรได้รับโอกาสการช่วยเหลือและแก้ไ ขด้วยการให้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และเมื่อพ้นโทษออกไป
จะได้ประพฤติตนเป็นคนดี ของสังคมและดารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ปัจจุบันเรือนจา
กลางสมุท รปราการได้ ด าเนิ น การจั ดการศึ ก ษาให้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งขั ง จานวน 3 หลั ก สู ต ร คื อ หลั กสู ต ร
ประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยศูนย์
การศึก ษานอกโรงเรี ย น (กศน.) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น หลั กสู ตรพื้นฐานการศึกษา และ
หลักสูตรการอบรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น โดยความร่วมมือของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และ
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หลักสูตรปริญญาตรีของหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจากัดหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะ
สาขาวิชาที่กาหนดให้เท่านั้น และได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-2562 มีสาระสาคัญ
ตามแนวทางการดาเนินงานด้านจัดการศึกษา พัฒนาจิตใจ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
ผู้ต้องขัง พร้อมทั้งการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทาของผู้ต้องขังหลัง
พ้นโทษ อันจะส่งผลให้อัตราการกระทาผิดซ้าลดลง ภาพลักษณ์และการยอมรับ “คนดีกลับสู่สังคม”
ของกรมราชทัณฑ์ดีขึ้น (แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562: 2,40-41) ซึ่งเรือนจา
กลางสมุทรปราการได้ดาเนินการตามนโยบายในด้านการจัดการศึกษาของกรมราชทัณฑ์ ผลจากการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ต้องขังเรือนจากลางสมุทรปราการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องขัง
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเป็นจานวนน้อย ผู้วิจัยพบว่า มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ เช่น สาเหตุจากตัวผู้ต้องขังเองมีสภาพจิตใจไม่พร้อมเรียน ไม่มีแรงจูงใจในการเรีย น ปัญหา
ด้านครอบครัว ด้านคดีความ ระยะเวลาที่ต้องโทษ การย้ายเรือนจา และการพ้นโทษ เป็นปัญหาหลักที่
สาคัญ ปัญหาประการต่อมา คือสภาพแวดล้อมภายในเรือนจาไม่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน เช่น
ไม่มีครูผู้สอนโดยตรง สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติซึ่งเป็นข้อจากัดด้าน
สถานที่สาหรับผู้ต้องขัง ที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจา (แบบรายงานการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในเรือนจา/
ทัณฑสถาน วันที่ 22 สิงหาคม 2559)
ตารางเปรี ย บเทีย บข้อมูล จานวนที่เข้ารับการศึกษาและจบการศึกษาตามหลั กสู ตร ของ
ผู้ต้องขัง เรือนจากลางสมุทรปราการ ปี 2554-2558 ที่เข้ารับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ที่

ระดับการศึกษา

1 ประถมศึกษา
2 มัธยมศึกษาตอนต้น
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2558
จานวนผู้ต้องขัง
จานวนผู้ต้องขัง
จานวนผู้ต้องขัง
จานวนผู้ต้องขัง
จานวนผู้ต้องขัง
เข้ารับ
จบ
เข้ารับ
จบ
เข้ารับ
จบ
เข้ารับ
จบ
เข้ารับ
จบ
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
287
21
59
16
84
9
271
116
325
4
306
26
171
23
302
37
524
155
450
9
382
28
215
40
252
28
605
172
667
19
975
75
445
79
638
74
1,400
443
1,442
53

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังเรือนจากลางสมุทรปราการว่ามีปัจจัยใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์
ในการก าหนดแนวทางให้ ผู้ ที่เ กี่ย วข้องด้านการจัดการศึ กษาได้ป รับปรุงแก้ไขการเรีย นการสอน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสศึกษาจนสาเร็จและนาความรู้ไปใช้ ภายหลัง
พ้นโทษได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ ความส าเร็ จในการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
ผู้ต้องขังเรือนจากลางสมุทรปราการ
2) เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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3) เพื่ อ ศึ กษาปั ญหาและอุป สรรคในการจัด การศึ กษาระดับ การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ให้ แ ก่
ผู้ต้องขังเรือนจากลางสมุทรปราการ
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ประชากร คือ ผู้ต้องขังเรือนจา
กลางสมุ ท รปราการ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 3 ระดั บ ดั ง นี้ 1) ระดั บ
ประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 452 คน ประกอบด้วย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจ ากลางสมุ ท รปราการที่ ศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 ระดับ จานวน 208 คน โดยมีขั้นตอนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ใช้ตารางสาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน ( Krejcie & Morgan) ที่จานวนประชากร 452
คน ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 3% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 208 คน
2. คานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั้น ตามสัดส่วนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ประชากร
120
147
185
452

กลุ่มตัวอย่าง
55
68
85
208

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ลั ก ษณะเลื อ กตอบ และปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังเรือนจากลางสมุทรปราการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าความตรงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.974
ผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัว อย่างด้ว ยตนเอง โดยขอความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และสุ่มตัวอย่างโดยจับฉลาก และติดตามแบบสอบถามโดยการไปรับ ด้วยตนเอง
ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมา 208 ชุด ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ในรูปค่าร้อยละ
2. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังเรือนจา
กลางสมุทรปราการ คานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.)
และเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ต้ อ งขั ง
ทั้ง 3 ระดับ โดยใช้การทดสอบ (F-test)
3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการที่จะทาให้การศึกษาไม่สาเร็จ วิเคราะห์ในรูปแจกแจง
ความถี่และร้อยละ
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ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง
เรือนจากลางสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1. ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน 55 คน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 68 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 85 คน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยด้าน
ทีม่ ีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ด้านสภาพแวดล้อม
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความคิดเห็นของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกันดัง
แสดงผลในตาราง
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

.114
52.161
52.275

2
205
207

.057
.254

.224

.800

3.ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ผู้ต้องขังในเรือนจากลางสมุทรปราการศึกษาไม่สาเร็จ พบว่า
สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือผู้เรียน ร้อยละ 94.2 รองลงมาคือ ปัญหาการเรียนการสอนร้อยละ 93.3
และด้านครู ร้อยละ 89.9
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ปัจ จัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จานวน 55 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 68 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 85 คน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน และด้านสภาพแวดล้อม โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ด้านสภาพแวดล้อม
1.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ความคิดเห็นของผู้ต้องขังไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
1.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ผู้ต้องขังในเรือนจากลางสมุทรปราการศึกษาไม่สาเร็จ พบว่า
สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือผู้เรียน ร้อยละ 94.2 รองลงมาคือ ปัญหาการเรียนการสอนร้อยละ 93.3
และด้านครู ร้อยละ 89.9
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2. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ผู้ต้องขังเรือนจากลางสมุทรปราการ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
2.1 ด้านผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อพบว่า ผู้ต้องขังมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังเรือนจากลาง
สมุทรปราการ ในด้านเจตคติต่อการเรียน พบว่า ผู้ต้องขังเชื่อว่าการเรียนจะทาให้เป็นคนมีความรู้
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ต้องขังต้องการมีความรู้เ พื่อนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกฝน
อาชีพ หรือพัฒนาความรู้ จึงมีส่วนที่ส่งผลต่อความทาให้สาเร็จการศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลลิดา สาสาย ( 2550 : 65 ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนอยู่ในระดับ
มาก มณี อุสสาร ( 2552 : 10 ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่การศึกษาล าปาง เขต 2 พบว่า ระดับความคิดเห็ นของ
นักเรียนของนักเรีย นในด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิกสัน วังโพธิ์
(2548 : 9) ได้ศึกษาปั จจั ย ที่ที่มีอิทธิพลต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ด้านนักเรีย น เป็ น ปั จ จั ย ที่มีผ ลมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ในระดับมาก
2.2 ด้ า นการเรี ย นการสอน โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน มีความเมตตาแก่ ผู้ต้องขัง ซึ่งมีส่วนส่งผลต่อสาเร็จในการศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ต้องขังและเป็นวัยผู้ใหญ่มีความต้องครูที่มีความรู้ ความสามารถใน
การช่วยชี้แนะการเรียนการสอนให้ได้ผลดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา (2554 : 90) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัย
ด้ า นครู มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับมาก
2.3 ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่การศึกษาและภายเรือนจา ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน สะอาด แสงสว่างเพียงพอ การถ่ายเทอากาศได้ดี และเรือนจามีการปรับแต่งพื้นที่
การศึกษาให้ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ส่งผลส าเร็จในการศึกษาในระดับมาก ซึ่งวิศนี
ศิลตระกูล ( 2554 : 6-7 ) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับ ประสิ ทธิภ าพการเรี ย นของนั กเรี ยน เนื่ องจากในขณะที่ เรีย นอยู่ นั้น หากสภาพแวดล้ อมของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่เอื้ออานวยในการเรียน เช่น เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิ สูง
เกินไป ฯลฯ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนได้ ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น การยอมรับ หรือ
การได้รับสนับสนุนจากชุมชน
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3. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
3.1 กรมราชทัณฑ์ควรหาแนวทางในการจัดสรรตาแหน่งครู วิชาชีพโดยตรง เพื่อจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขังโดยเฉพาะ และเกิดประโยชน์กับ
ผู้ต้องขังมากที่สุด
3.2 กรมราชทัณฑ์ควรส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่เรือนจาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูช่วยสอนไปอบรม
วิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ต้องขัง
3.3 กรมราชทัณฑ์ควรส่งเสริมการจัดระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพควบคู่ให้กับ
ผู้ต้องขังในเรือนจาอย่างจริงจัง เพื่อผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมากระทาความผิดซ้า
3.4 กรมราชทัณฑ์ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง ในด้านสื่อการเรียน
การสอน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับผู้เรียน
3.5 กรมราชทั ณ ฑ์ ค วรจั ด สรรงบประมาณในการสร้ า งห้ อ งสมุ ด ในเรื อ นจ า เพื่ อ เป็ น
แหล่งข้อมูลให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการศึกษาได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้
3.6 กรมราชทัณฑ์ควรมีนโยบายส่งเสริมหรือ สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ต้องขังมีความสนใจใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้นและเห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
3.7 กรมราชทัณฑ์ควรพัฒนาเรือนจาทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะสาหรับผู้ต้องขังที่ต้องการ
ศึกษา เพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพส่วนตัวหรือเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษไปแล้ว
สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพ หรืออยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป
3.8 กรมราชทัณฑ์ควรร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างหลักสูตรการศึกษาสาหรับ
ผู้ต้องขังโดยเฉพาะ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่ไปกั บการศึกษาสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการ
นาไปประกอบอาชีพ และมีการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์สากล เพื่อผู้ต้องขัง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงภายหลังพ้นโทษไปแล้ว
4. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ควรศึกษาในเชิงคุ ณภาพเพื่อ ศึกษาปัจ จัยที่ส่ งผลต่อความส าเร็ จในการศึ กษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเรือนจากลางสมุทรปราการ
4.2 ควรศึกษาความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรือนจา ในกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารการศึกษานอกระบบ กลุ่มครู กลุ่มผู้ต้องขัง
4.3 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรือนจา
ทุกแห่งเพิ่ม
4.4 ควรศึกษาหาแนวทางการจัดหลักสูตรเฉพาะสาหรับผู้ต้องขังทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควบคู่กับการศึกษาสายอาชีพ
กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ์ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงได้ ด้ วยความกรุ ณาจาก ดร.ศรี สมร พุ่ มสะอาด อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สุมาลี จันทร์ชะลอ ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ และ รศ.ดร. สมชนก ภู่อาไพ
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คณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน กรุณาให้คาเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน แก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ มาตลอด จนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ความกรุณาในการตรวจเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญ คณะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
ท่านผู้บัญชาการเรือนจากลางสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่เรือนจากลางสมุทรปราการ กศน.อาเภอบางบ่อ
ผู้ต้องขังทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนที่กรุณาให้ความร่วมมือในการเข้าเก็บข้อมูล ให้ข้อมูล ตอบ
แบบสอบถามและช่วยชี้แนะแนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาตลอด จนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้
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ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองที่มตี ่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
EFFECTS OF AN INSTRUCTION USING THE SIMULATION METHOD ON
THE ACADEMIC ACHIEVEMENT ON THE TOPIC OF
PREVENT AN UNWANTED PREGNANCY FOR
THE LOWER SECONDARY EDUCATION LEVEL STUDENTS
สิงหา จันทน์ขาว
Singha Chankhaw
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีเมล์ singhac@swu.ac.th

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วย
วิธีการใช้สถานการณ์ จําลองกับกลุ่ม ที่เรียนด้วยวิธีปกติ กลุ่ม ตัวอย่างคื อนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพฯ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ31คน
สําหรับเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1.แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลอง 2.แบบสอบถาม
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) สรุปผลได้ดังนี้ 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองพบว่า หลังการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ เจตคติ และ
การปฏิบัติสูงขึ้น และพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้และเจตคติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการปฏิบัติ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการใช้
สถานการณ์จําลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ และพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านความรู้และเจตคติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการปฏิบัติ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 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
ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพทางเพศที่ไม่พึงประสงค์นั้น ส่งผล
กระทบต่อการเกิดปัญหาต่อประเทศไทยอย่างมากมาย เช่น ปัญหาการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นที่ส่งผล
กระทบต่อร่างกายและจิตใจ และนําไปสู่ปัญหาทางด้านการศึกษาและปัญหาทางสังคมอื่นๆตามมา
อี ก ด้ ว ย จากข้ อ มู ล สถานการณ์ อ นามั ย การเจริ ญ พั น ธ์ ใ นวั ย รุ่ น และเยาวชน ในปี พ.ศ.2558
ของสํ า นั ก อนามั ย การเจริ ญ พั น ธ์ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข (2558) พบว่ านั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพศชายเคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 25.9 และเพศหญิงร้อยละ 18.2 ในส่วนสถิติของ
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปีมีจํานวนถึง 2,988 คน จากจํานวนหญิงอายุ10-14 ปีทั้งหมด
จํานวน 1,963,728 คน นอกจากนี้ยังพบได้ว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพั นธ์ในวัยรุ่นและ
เยาวชนอายุ 15- 24 ปี มีจํานวนถึง 127.08 ต่อ 100,000 ประชากร
จากข้ อ มู ล ดั งกล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เห็ น ว่ า ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ไม่ พึ งประสงค์ ข องวั ย รุ่ น
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการจัดการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันการ
ตั้ งครรภ์ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ ผ่ านรายวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษาที่
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กํ าหนดให้ มี ก ารสอนเรื่ อ งเพศศึ ก ษาในระดั บ โรงเรี ย น ซึ่ ง วิ ช าสุ ข ศึ ก ษาเป็ น วิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีเจตคติ และนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาในปัจจุบันนั้น ควรมีรูปแบบที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน มี ก ารฝึ ก การวิ เคราะห์ ฝึ ก การแก้ ปั ญ หาผ่ านประสบการณ์ ห รือ การเรีย นรู้ที่ ต รงตาม
สภาพจริง เพื่ อช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนเพิ่มประสิท ธิภาพทักษะในด้านการจํา อันนําไปสู่การแก้ไข
ปัญ หาหรือสถานการณ์ เฉพาะหน้าต่อไปได้อย่างดี ดังที่ทิพย์สิริ กาญจนวาสี (2557) ที่กล่าวไว้ว่า
หลั ก การสอนเพศศึ ก ษาควรสอนให้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะชี วิ ต การปฏิ เ สธและการต่ อ รอง
การควบคุมตน และการมุ่งอนาคต เพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพื่อให้เห็นความสําคัญและ
ความตระหนักถึงผลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในส่วนของสุมาลี สวยสะอาด (2555)
ยังได้กล่าวไว้อีกว่า การสอนเพศศึกษาครูจําเป็นต้องสร้างความรู้ แนวคิด ทัศนคติ และความเชื่อที่
ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เด็กมีการปฏิบัติหรือความประพฤติที่อาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อีกด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่คาดว่าจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในเนื้อหาเรื่อง
การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีคือ การจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์ จํ า ลอง ซึ่ ง ทิ ศ นา แขมมณี (2551) ได้ ก ล่ า วว่ า วิ ธี ส อนโดยใช้ ส ถานการณ์ จํ า ลอง
คือกระบวนการที่ ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยให้
ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง
ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่
เกิ ดขึ้ น ในสถานการณ์ จริ ง นอกจากนี้ สุวิท ย์ มู ล คํ า และอรทั ย มู ล คํา (2553) ก็ยังได้ ก ล่ าวไว้ว่า
การสอนแบบสถานการณ์จําลองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียน
ได้ดีและสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีก ารใช้ ส ถานการณ์ จําลองที่ มี ต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นเรื่อ งการป้ องกั น การตั้ งครรภ์ ที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่ อศึ ก ษ าผลของการจั ด การเรี ย น การสอนด้ ว ยการใช้ ส ถาน การณ์ จํ า ลอง
ที่ ส่ งผ ล ต่ อ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท างก ารเรี ย น เรื่ อ งก ารป้ อ งกั น ก ารตั้ งค รรภ์ ที่ ไม่ พึ งป ระ ส งค์
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ เ รี ย นโดยการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการใช้ ส ถานการณ์ จํ า ลองและกลุ่ ม
ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบปกติ
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วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi – Experimental Research) ที่ มี
รูปแบบการวิจัยเป็น Pretest – Posttest Control Group Design ประกอบด้วยกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง และกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ ใช้การเก็บข้อมูลก่อนและหลังการ
ทดลองทั้งสองกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ห้องเรียน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้ ว ยวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ทดลอง
จํานวน 31 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 31 คน โดยใช้วิธีการจับสลาก
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบปกติ
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จําลอง
จํ า นวนรู ป แบบละ 4 แผน แผนละ 1 ชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ย แผนที่ 1 เรื่ อ งความรู้ เกี่ ย วกั บ การ
คุมกําเนิด แผนที่ 2 เรื่องวิธีการคุมกําเนิดด้วยรูปแบบต่างๆ แผนที่ 3 เรื่องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์
เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และแผนที่ 4 เรื่องผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จําลอง ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนของการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ ตามที่ สุ วิ ท ย์ มู ล คํ า และอรทั ย มู ล คํ า (2553) กล่ า วไว้ 6 ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1.ขั้ น เตรี ย มการ
2.ขั้ น นํ า เสนอสถานการณ์ จํ า ลองและแนวทางการปฏิ บั ติ 3.ขั้ น มอบหมายบทบาทให้ ผู้ เรี ย น
4.ขั้นแสดง 5.ขั้นอภิปราย และ6.ขั้นประเมินผล ซึ่งได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม
ความครอบคลุ ม เนื้ อ หาของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาหาค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง (IOC)
2.แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสร้างขึ้นเอง โดยให้มีความครอบคลุมในเรื่อง 1.ความรู้เกี่ยวกับการคุมกําเนิด
2.วิธีการคุมกําเนิดด้วยรูปแบบต่างๆ 3.การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
และ 4.ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยแบ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ออกเป็น
3 ตอนได้แก่ 1.แบบทดสอบความรู้ 2. แบบสอบถามด้านเจตคติ และ3.แบบสอบถามด้านการปฏิบัติ
ซึ่ งได้ มี ก ารตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา การตั้ งคํ า ถาม การตั้ งตั วเลื อ ก โดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
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1. ผู้วิจัยทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติก่อนการทดลองสอน
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที
2. ผู้วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลองเรื่องการป้องกัน
การตั้ งครรภ์ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ จํ านวน 4 แผนการจั ดการเรี ยนเรียนรู้ เฉพาะกลุ่ม ทดลองเท่ านั้ น
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที ในส่วนกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนด้วยวิธี
ปกติของครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษา
3. ผู้วิจัยทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติหลังการทดลอง
สอน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.หาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้
แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติ
2.วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้
แบบสอบถามเจตคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติ ระหว่างก่อนทดลองกับหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง โดยการทดสอบค่าที( t - test )
3.วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้แบบสอบถาม
เจตคติและ แบบสอบถามการปฏิบัติ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยการ
ทดสอบค่าที( t - test )
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งผลของการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยวิธีก ารใช้ ส ถานการณ์ จํ าลองที่ มี ต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ตามตารางที่ 1-4 ดังนี้
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
และหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านความรู้
ด้านเจตคติ
ด้านการปฏิบตั ิ
*P < 0.05

ก่อนทดลอง
S.D.
xˉ
0.71
0.10
2.97
0.40
2.22
0.32

หลังทดลอง
S.D.
xˉ
0.85 0.15
3.33 0.31
2.36 0.24

t

p
-4.07
3.89
-1.88

0.00*
0.00*
0.06
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ที่เรียนด้วย
วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองหลังการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ
0.71 และหลังการทดลองเท่ากับ 0.85 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้มา
ทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองหลังการเรียนสู งขึ้ น โดยมี คะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ ากับ 2.97 และหลังการทดลอง
เท่ากับ 3.33 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติมาทดสอบความแตกต่างก่อน
และหลังการทดลอง ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ า นการปฏิ บั ติ ที่ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนโดยใช้
สถานการณ์จําลองหลังการเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.22 และหลังการ
ทดลองเท่ากับ 2.36 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนด้านการปฏิบัติมาทดสอบความ
แตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของ
แบบทดสอบด้านความความรู้ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
S.D.
t
p
xˉ
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
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนด้านความรู้มาทดสอบความแตกต่างหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ของ
แบบทดสอบด้านเจตคติ หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
S.D.
t
p
xˉ
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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คะแนนเฉลี่ยของผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนด้านเจตคติมาทดสอบความแตกต่างหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ที (t-test) ของ
แบบทดสอบด้านการปฏิบัติหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มตัวอย่าง
S.D.
t
p
xˉ
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
เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการปฏิบัติมาทดสอบความแตกต่างหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก็พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนและหลังเรียนของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ส ถานการณ์ จํ า ลองพบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์จําลองหลังการเรียนสูงขึ้น และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติมาทดสอบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง ก็พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นด้ า นความรู้ เจตคติ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการปฏิบัติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองได้ให้นักเรียนได้มี
ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง ในด้ า นฝึ ก การคิ ด วิ เ คราะห์ การทํ า งานเป็ น กลุ่ ม
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม รวมถึงการให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ต่างๆที่ผู้สอนได้กําหนดไว้ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน อันมีผลทําให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะในเรื่องการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีขึ้น ดังที่นิกร ดุสิตสิน และคณะ (2545) กล่าวไว้ว่าการสอนเพศศึกษา
นั้นควรให้มีการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม คือทักษะการสื่อสาร
เข้ า ใจผู้ อื่ น มิ ต รภาพ ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ บุ ค คลในครอบครั ว และครั ว เรื อ น การเจรจาต่ อ รอง
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูล และเหตุผลมาวิเคราะห์เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับคํากล่าวของสุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2553) ที่กล่าวไว้ว่า
การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จําลองเป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น
กระบวนการแก้ปัญ หา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิด ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
สูงมาก เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นวิธีการสอนที่สามารถจัดประสบการณ์ ที่เพิ่ม
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ความจําได้ดี สามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของยุพิน ศุภรัชต์เศรณี (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลการใช้สถานการณ์
จําลองที่ มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์แ ละเจตคติ ท างการเรียนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยของนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นท่ า แหน จั ง หวั ด ลํ า ปาง พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้
สถานการณ์ จําลองมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนและเจตคติท างการเรีย นหลั งเรียนสู งกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การที่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติสูงขึ้นนั้นเป็น
ผลสืบเนื่องจากเมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้สูงขึ้น ก็ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เรื่องความเป็นเหตุและความเป็นผลของเนื้อหาการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ จนมีเจตคติ
ที่ดี อันมีผลนําไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของสุชาติ
โสมประยู ร และเอมอั ช ฌา วั ฒ นบุ ร านนท์ (2553) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ว่ า “พฤติ ก รรมทั้ ง 3 อย่ า งนี้
มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่ละด้านมักไม่เกิดขึ้นโดยอิสระมักเกิดขึ้นรวมๆกัน และพึ่งพาอาศัย
กันหรือเสริมพลังซึ่งกันและกัน การสร้างเสริมพฤติกรรมอย่างหนึ่งจะมีผลช่วยสร้างเสริมพฤติกรรม
อื่ น ๆด้ ว ยเสมอ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมอย่ างใดอย่ า งหนึ่ งจึ งเป็ น การพั ฒ นาพฤติ ก รรมอย่ า งอื่ น ๆ
ไปด้วยโดยทางอ้อม”
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองกับวิธีการสอนแบบปกติพบว่า
หลังเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จําลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้
เจตคติ และการปฏิ บั ติ สู งกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยวิ ธี ป กติ
และเมื่อนําคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติมาทดสอบความ
แตกต่ างก่ อ นและหลั งการทดลอง ก็ พ บว่ากลุ่ ม ทดลองที่ เรีย นด้ วยวิธีการใช้ สถานการณ์ จํ าลองมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และเจตคติ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยวิธีปกติ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการปฏิบัติทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 ทั้ งนี้ เป็ น ผลสืบ เนื่ องจากการจัดการเรีย นการสอนด้วยวิธีการใช้
สถานการณ์จําลองนั้น ผู้สอนได้มีการศึกษาและสํารวจเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้สอนเป็นอย่างดี มีการ
ออกแบบสถานการณ์จําลองที่นักเรียนมีโอกาสได้พบได้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งผู้สอนได้มีการใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นรูปภาพ บทความ ข่าว สื่อออนไลน์เพื่อทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู้อย่างมาก นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทดลองปฏิบัติจริงก็ย่อมทําให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น ดังที่สุมาลี สวยสะอาด (2555) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จได้มากขึ้น เนื่องจากสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เข้าใจเนื้อหาเพศศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ชัยวัฒ น์ สุทธิรัตน์ (2558) ได้กล่าวว่า สถานการณ์ จําลองช่วยพั ฒนาผู้เรียนใน
หลายด้านทั้งด้านความรู้ที่ทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คิดแก้ปัญหาได้ดี ส่วนด้าน
จิตใจก็ทําให้นักเรียนมีเจตคติและความสนใจต่อการเรียนที่ดี และทิศนา แขมมณี (2551) ก็ยังได้
กล่าวว่า วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์
ซับซ้ อ นได้ อย่างเข้ าใจ เกิดความเข้าใจ เนื่ องจากได้มี ป ระสบการณ์ ที่ เห็ น ประจักษ์ ชัด ด้วยตนเอง
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และเป็ น วิ ธี ส อนที่ ผู้ เรี ย นมี โอกาสได้ ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการต่ างๆจํ า นวนมาก เช่ น กระบวนการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น กระบวนการสื่ อ สาร กระบวนการตั ด สิ น ใจ กระบวนการแก้ ปั ญ หา
และกระบวนการคิ ด เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของเหรี ย ญทอง สุ ด สั ง ข์ (2550)
ที่ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเที ยบผลการเรียนรู้ของนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 1 เรื่อง
คุณ ธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ระหว่างการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และโดยใช้สถานการณ์จําลอง ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สถานการณ์จําลองช่วยส่งเสริมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่ากาจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการปฏิบัตินั้นที่พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ก็พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติสูงกว่า
กลุ่ ม ควบคุ ม ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า พฤติ ก รรมในด้ า นการปฏิ บั ติ จ ะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาวนานกว่าด้านความรู้ และเจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของจีระศักดิ์
เจริญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล (2550) ที่กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมด้านการปฏิบัติเป็นความสามารถใน
ด้านการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่ า งกายหรื อ ความสามารถในการแสดงออกทางกาย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น พฤติ ก รรมขั้ น สุ ด ท้ า ยที่ เป็ น
เป้าหมายทางการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางพฤติกรรมในระดับต่าง ๆ คือด้านความรู้และ
ทัศนคติ พฤติกรรมนี้เมื่อแสดงออกมาจะประเมินผลได้ง่าย แต่ในการเกิดขึ้นของพฤติกรรมต้องอาศัย
ระยะเวลาเพราะการตัดสินใจมีหลายขั้นตอน
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ศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1
THE RESULTS OF ACTIVITY FORMAT STUDY DURING “MODERATE CLASS MORE
KNOWLEDGE”OF SCHOOL AREA IN BANBUNG 1
นริศรา โอชาพงศ์1และ ศรีสมร พุ่มสะอาด2
Naritsara Ochapong and Srisamorn Poomsa-ard
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สังกัด หลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนตามหลัก กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนซึ่งทําให้ครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตาม
เวลาที่ต้องเรียนรู้ในการศึกษาผลการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ครูสามารถนํารูปแบบไป
ดําเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงโดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาผลการจัดกิจกรรมในทักษะทั้ง 4 ด้านตามความเห็นของครูและนักเรียนได้แก่ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทักษะในการลงมือปฏิบัติและ
ทักษะในการดูแลสุขภาพ ทั้งยังเพื่อเป็นการศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้”ของ ผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้”
การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของนักเรียน
ในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา ประชาการกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษาได้แก่
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จํานวน 624 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยประมาณการของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการกําหนดจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนโดยมีขั้นตอนการใช้ตารางของแครจซี่และมอร์แกนที่ระดับความ
เชื่อมั่น95% เมื่อจํานวนประชากร 624 คนและความคลาดเคลื่อน 3% จึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 258
คน
องค์ประกอบหรือตัวแปรที่ศึกษาต่อผลการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของนักเรียนในสหวิทยาเขตบ้าน
บึง 1 ในเรื่องทักษะทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ Head, Heart , Hand , Health ความคิดเห็นของ ครู และ
นักเรียน ที่มีต่อโครงการ การบริหารจัดการของผู้บริหารและรวามถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
1.ครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1เห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มากทั้ง 4 ด้าน ซึ่งด้านที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดได้แก่ ด้านการมีสุขภาพอนามัยที่ดี รองลงมาคือ ทักษะด้านการปฏิบัติ/การลงมือทํา ลําดับ3 คือ
ทักษะด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และสุดท้ายคือ ด้านการคิดวิเคราะห์
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2.ผลการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3.ความพึ งพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกกลุ่ม
คําสําคัญ: “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 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 เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1ซึ่งจัดทํา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่ มเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้ านบึง 1 ของผู้อํานวยการโรงเรียน ครู นั กเรียน และ
ผู้ปกครอง ในทักษะ 4 ด้านอันได้แก่ 1)ทักษะการวิเคราะห์ (HEAD (2) ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น
อย่ า งมี ค วามสุ ข (HEART) (3)ทั ก ษะการลงมื อ ปฏิ บั ติ (HAND) และ (4) ทั ก ษะด้ า นสุ ข ภาพที่ ดี
(HEALTE)
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายงานผลงานวิจัยนี้นําเสนอในภาพรวมผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิทยานิพนธ์ผลการการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
และผู้ทําวิจัยอื่นๆได้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป อีกทั้งสถานศึกษา โรงเรียน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามนโยบายการดําเนินงานของโรงเรียนได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมในทักษะทั้ง 4 ด้านตามความเห็นของครูและนักเรียน ในเรื่อง
ของทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD) ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข(HEART)
ทักษะในการลงมือปฏิบัติ (HAND) และทักษะในการดูแลสุขภาพ (HEALTH)
2. .เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของ ผู้บริหารโรงเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559มีขั้นตอนการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางสําเร็จรูปของเครซี่แลมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ที่จํานวนประชากร 624 คนระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 3%ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 258 คนและคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละระดับชั้น ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน
จํ า นวน 6 คน ครู ผู้ ส อน จํ า นวน 6 คน นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จํ า นวน 103คน และ
ผู้ ป กครองนั ก เรีย น จํ า นวน 103 คน เมื่ อ ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างแต่ ล ะระดั บ แล้ ว ทํ าการสุ่ ม อย่ างง่าย
(Simple random sampling) โดยใช้วิธีจับฉลากและจัดทําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจํานวน 1 ฉบับ โดยให้คลอบคลุมเนื้อหาจาก
แนวคิดที่ต้องการศึกษา แบ่งเป็น 3ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุม่
จําแนกตาม เพศ อายุ โรงเรียน วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระที่สอน อาชีพ
ตอนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1 จําแนกเป็นทักษะ 4 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)
2) ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด (HEART)
3) ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND)
4) ทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE)
โดยในแบบสอบถามจะมีลักษณะเป็นคําถามชนิดให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด ( Open-end questions ) เป็ น การเปิ ดโอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงดําเนิน การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือโดย
ผู้วิจัยได้ ดําเนิ นการสร้างเครื่องมือตามลํ าดับ ขั้นตอนเริ่มจากศึก ษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จาก
หนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1 เพื่อเป็นแนวทางในสร้างแบบสอบถามและดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็น โดยสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมนํ าข้อมู ล ที่ได้จากการศึกษาข้างต้น สร้างเครื่องมื อ แบบสอบถาม ข้อคําถามตามลัก ษณะที่
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กําหนด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้มีขอบเขตและเนื้อหาครอบคลุมทักษะทั้ง 4
ด้ า นและนํ า แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเมื่อแล้วเสร็จจึงนําแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา ซึ่งคํานวณจากความสอดคล้อง
ประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อคําถามที่สร้างขึ้น ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) พร้อม
ทั้งแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยค่า IOC จะอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.0 แล้วจึงนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย
เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วจึงนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out ) เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบของแบบสอบถาม ( Reliability ) โดยการนําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กํ าหนดไว้ แ ละหาค่ าความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยใช้ วิ ธีข องคอนบาค ( Cronbach ) แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha-Coefficient ) (Cronbach 1990 : 202-204 ) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.974 จากนั้นจึงได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนโดยเริ่ม
จากผู้วิจัยติดต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอหนังสืออนุญาตการเก็บข้อมูลพร้อมกับ
นําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล ไปขออนุญาตผู้อํานวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 เพื่อเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการวิจัย และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
รับคืนมา เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยการนําแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมาทั้งหมดคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อทําการกําหนดคะแนนของแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง
1ดังนี้
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ให้
3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
ให้
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทํา
การวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS For Window( Statistical Package for the
Social Sciences ) เพื่ อ คํ า นวณหาค่ าสถิ ติ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละจากนั้นทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ
และโดยรวม และแปลความหมายของการศึกษาผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึก
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นึกคิด ทักษะด้านการปฏิบัติ และทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของเบสท์ ( Best 1981 : 182 ) ดังมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จน้อยทีส่ ุด
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
เห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จมากทีส่ ุด
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิดจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอเป็นค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของครู แ ละนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ ผลการจั ด กิ จ กรรม “ลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายทักษะของนักเรียนพบว่า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด (HEART)ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทักษะด้านการ
ปฏิบัติ (HAND)ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE)ของนักเรียนอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง4ด้าน เรียงจากลําดับมากไปหา
น้ อ ย ดั ง นี้ ทั ก ษะด้ า นการดู แ ลสุ ข อนามั ย (HEALTE) ทั ก ษะด้ า นจิ ต ใจและความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
(HEART)ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND) และด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ตามลําดับในส่วนของครู
พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ ของครูพบว่า ทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ (HEAD)ของครูอยู่ในระดับดีทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด (HEART) ของครูอยู่ใน
ระดับมาก ทั กษะด้านการปฏิ บัติ (HAND) ของครูอยู่ในระดั บมากทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย
(HEALTE)ของครูอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า อยู่ในระดับมาก3 ด้าน เรียงจาก
ลําดับมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะด้านการดูแลสุขอนามัย (HEALTE) ทักษะด้านจิตใจและความรู้สึกนึก
คิด (HEART) ทักษะด้านการปฏิบัติ (HAND) และด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ตามลําดับ
2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1พบว่า โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
4. พบว่า โดยรวม 4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกกลุม่

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

547

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
บ้านบึง 1 พบว่าครูต้องมีความรู้ความเข้าใจการหลักการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนํามาบูรณาการและปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจในทักษะทั้ง 4 ด้านอันได้แก่ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (HEAD)ทักษะด้านจิตใจ
และความรู้ สึก นึ ก คิ ด (HEART)ทั ก ษะด้ านการปฏิ บั ติ (HAND)และทั ก ษะด้ านการดู แ ลสุ ข อนามั ย
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พร้อมทั้งทราบถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต บ้านบึง 1
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กรุณาให้ผู้วิจัยได้ทําการสอบถามและเก็บข้อมูล ที่สําคัญคือ ดร. ศรีสมร พุ่มสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษา
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การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
โดยการใช้สื่อประสม
THE DEVELOPMENT OF THAI PRONUNCIATION SKILL OF GRADE 4 STUDENTS BY
USING MULTIMEDIA
แสงเพชร วิชวรีย์ และ ศรีสมร พุ่มสะอาด
Sangphet Vichavalee, and Srisamorn Pumsa – Ard
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สังกัด หลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อีเมล์ asaauiuig@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้สื่อประสมวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาทักษะการออกเสียงค้ําควบกล้ํา
ร ล ว และหลังการใช้สื่อประสม 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ก่อนและ
หลังการใช้สื่อประสมจํานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบประถมศึกษาปีที่ 4 หลังก่อนเรียน
โดยใช้ t-test เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรี ย นจํ า นวน 17 คาบ แบบทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนน
ผลการวิจัยพบว่า
1) โดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2) คะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว โดยใช้สื่อประสม ( X = 25.11)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียน ( X = 11.96) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คําสําคัญ: 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.
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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
ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ของชาติเป็น สมบั ติท างวัฒ นธรรมเกิดเอกภาพและเสริม สร้าง
บุคลิกภาพทางของคนในชาติและมีความสําคัญเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจ
และมี ความสํ าคั ญ ในการประกอบธุรกิจ การงาน และการดํ ารงชี วิต จากแหล่ งข้ อ มู ล สารสนเทศ
กระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ
2551 : 37)
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสามารถใช้ภาษาการถ่ายถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ
ความรู้สึกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งการจดปัญ หาตลอดจนการใช้ทักษะของเด็กไทยในปัจจุบันสืบ
เนื่องมาจากเทคนิคการสอนนําไปแก้ปัญหากระบวนการภาษาไทยต่อการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามที่
คาดหวังผู้วิจัยจึงพบว่านักเรียนมีปัญหาการเรียนภาษาไทย เช่น แหล่งที่มาจากการสอบคะแนนของ
นักเรียน O-NET ได้คะแนนเฉลี่ย 45.67 ซึ่งต่ํากว่า 50% ซึ่งมีการส่งผลกระทบต่อผู้เรียนจากการอ่าน
บทเรียนปัญหาที่พบนักเรียนอ่านคําไม่ถูกต้องโดยเฉพาะคําควบกล้ํา ร ล ว มีการพัฒนาการนํามา
แก้ปัญหาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวและมีความคาดหวังในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนเป็น
อย่างมากมุ่ งสู่การพั ฒ นาอื่ น ๆ อธิบายความสํ าคัญ ของที่มาและปั ญ หาของงานวิจัย ภู มิหลั งของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 ศึกษาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว หลังการใช้สื่อประสม
2.2 เพื่อเปรียบเทียบบททักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ก่อนและหลังใช้สื่อ
ประสม
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวัดวิจัยเชิงทดลองประเภท Pre Experiment ประเภทกลุ่ม
เดียว ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ํา ร ล ว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้สื่อประสม กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดภาษี
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็น นัก เรีย น ชั้ น ประถมศึก ษาปีที่ 4 30 คน เลือ กแบบเจาะจงโดยใช้
สื่อประสมตัวแปรตามการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว โดยใช้สื่อประสม เนื้อหา
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว โดยสื่อประสม 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) ดําเนินการอ่านออกเสียงคําควบกล้ําโดยการใช้สื่อประสมโดยจัดการเรียนการสอน
รวม 17 คาบ
3) คํานวณหาค่าความถี่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนทักษะการอ่านออกเสียงเปรียบเทียบทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนโดยนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัย
4.1 พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่มเติมจากแบบก่อนเรียนค่อนข้างน้อย
4.2 ผลการเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา พบว่า นักเรียนส่วนมาก (16 คน)
ได้คะแนนดีเยี่ยม (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
ค่าความเชื่อมั่น = 0.969
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
5.1 การดําเนินงานวิจัย การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้สื่อประสมวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน
ออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ก่อนและหลังเรียน การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านออกเสีย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 30 คน เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ 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 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบทักษะการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว
โดยการใช้สื่อประสมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) เหตุผลในการวิจัย
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ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบฝึกอ่านให้สอดคล้องกับวรรณชนก รอดอยู่ การอ่านคือตัวการใช้สายตาแล้วแปล
ความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นการอ่านออกเสียงคํานึงถึงความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
ผลการวิจัยการอ่านทักษะคําควบกล้ํา ร ล ว ในการใช้สื่อประสมสอดคล้องกับนักวิจัย วิชาญ ใจเถิง
(2551:46) ประสมสามารถกระตุ้นนักเรียนโดยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่มีการพัฒนาการอ่านโดย
การใช้สื่อประสมในการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้น
1. ทั ก ษะการอ่ า นออกเสี ยงคํ าควบกล้ํ า ร ล ว หลั งเรีย นสู งกว่าก่ อ นเรีย นอย่ างมี
นัยสําคัญ สถิติที่ระดับ 0.01
2. คะแนนเฉลี่ยทักษะอ่านออกเสียง คําควบกล้ําหลังเรียน ( X = 25.11) 1 สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะก่ อ นเรีย น ( X = 11.96) มี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ มี ระดั บ .01 ตามสมมุ ติ ฐ านที่
กําหนดสื่อประสมสามารถทักษะการพัฒนาการอ่านออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว ให้เพิ่มขึ้น
1) ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพราะภาพจากครูได้ใช้สื่อประสมมีหลากหลายทําให้นักเรียน
สนใจ ดั่งใจแสนสนุกได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคลทําให้อ่านออกได้เป็นอย่างดี
2) นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะและแบบทดสอบระหว่ า งเรี ย นทํ า ให้
นักเรียนตื่นตัวท้าทายสนุกสนาน จึงเรียนเร็วและเข้าใจการอ่านได้ดีขึ้น
3) สามารถทําสื่อประสมซึ่งเป็นสื่อติดผนังในการฝึกอ่านออกเสียง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยผู้มีพระคุณทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.ชุมพล
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การพัฒนาผลการเรียนรูเ้ รื่องพุทธประวัติ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
โดยการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการทําสมาธิรว่ มกับการใช้สอื่ ประสม
A STUDY OF LEARNING PROCESS ABOUT BUDDISM HISTORY THE SECOND GRADE
OF PRIMARY SCHOOL BY HANDS-ON MINDS-ON INTEGRATING WITH THE USE OF
MULTIMEDIA
สังวาลย์ เกตุพุ่ม1 และ ศรีสมร พุ่มสะอาด
Sangwan Ketpum, and Srisamorn Pumsa – Ard
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบกับการวัดผลของโรงเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง
พุทธประวัติก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมกลุ่ม
ตัวอย่างในการดําเนินการครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 25 คน ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2) แผนการจัดการเรียนรู้
5 แผน 3) สื่ อ ประสมเรื่อ งพุ ท ธประวัติ 4) แบบทดสอบวัด ผลการเรีย นรู้ 30 ข้ อ 5) แบบสั งเกต
พฤติ กรรมการทํ าสมาธิ 6) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการบั น ทึ ก หลั งจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียน ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t-test มีผลการเรียนรู้หลังเรียน ทุกคนมีคะแนน
เพิ่มขึ้นโดยคนได้คะแนนน้อยสุดเพิ่มมากที่สุด และนักเรียนร้อยละ 76.00 ได้คะแนนดีเยี่ยม นอกนั้น
ได้ระดับดีมากและดี การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
นักเรียนส่วนมากมีสมาธิในระดับดีมากดําเนินตามขั้นตอนที่ครูกําหนด (จํานวนร้อยละ) ผลบันทึกหลัง
สองมีสมาธิตั้งใจเรียนเข้าใจบทเรียนดี
ผลการวิจัย 1) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมสูงกว่าเกณฑ์ 2) นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมทั้งหมด 25 คน มีผลการเรียนรู้หลังเรียนมีคะแนนเพิ่มมาก
ขึ้นที่สุด คือ 13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของระดับคะแนนของโรงเรียนนักเรียนได้ระดับ
คะแนนดีเยี่ยม (ระดับ 4) 19 คน ระดับคะแนนดีมาก (3.5) 3 คน ระดับคะแนนดี (ระดับ 3) 3 คน
และคะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 สํ า หรั บ 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
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บทนํา
สภาวะเศรษฐกิ จ สั งคมและการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น มี ค วามวุ่ น วาย หรรษา แดงบุ ญ เรื อ ง
(2548:13) เป็นการพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติควรเริ่มแต่วัยเด็กเพราะเป็นวัย
พื้นฐานของการเจริญเติบโต ดังนั้น หลักสูตรกรมวิชาการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กําหนดให้ผู้เรียนต้องรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนา
สิเลียม แก้วเกตุ (2557:1) ปั ญ หาที่เกิ ดคือนั กเรียนไม่ค่ อยตั้งใจเรียน จึงเป็น ปั ญ หาให้ผู้วิจัย เกิด
ความคิดว่านักเรียนต้องทําการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับสื่อประสม สําหรับทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยครั้ง
นั้นทฤษฎี Cognitivism เป็ นแนวความคิดของเพียเจต์ กล่าวถึง เด็กในวัย 7-11 ขวบ เด็กในวัยนี้
สามารถคิดเป็นแบบรูปธรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
และเชื่อมโยงกับทฤษฎีของบรุนเนอร์ที่กล่าวว่าการเรียนรู้จากการกระทํา (enactive stage) เป็นขั้น
ของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ และการลงมือกระทํา ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้ดีดังเช่นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง พุ ท ธประวั ติ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
เปรียบเทียบกับการวัดผลของโรงเรียน
2. เพื่ อเปรียบเที ยบผลการเรียนรู้ เรื่อง พุ ท ธประวัติก่ อนและหลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสม
วิธีการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 25 คน
2. รูปแบบการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงทดลอง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมาธิร่วมกับสื่อประสม
2) ตัวแปรตาม ผลการเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ
ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมทั้งหมด 25 คน
มีผลการเรียนรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นมาขึ้นคือ 13 คะแนน เมื่อเทียบกับคะแนนของโรงเรียนมีนักเรียนได้
ระดับดีเยี่ยม (ระดับ 4) 19 คน ระดับดีมาก (3.5) 3 คน ระดับดี (3) 3 คน
2. ผลการเปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอ่อนและเมื่อพัฒนาทั้งชั้น
คะแนนผลการเรียนรู้หลังเรียนก็สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงว่าสื่อประสม
โดยให้นักเรียนสนใจและเข้าใจมากขึ้นสอดคล้องกับ ณัฐพร ทองศรี (2555:24) ที่ต่ํากว่าสื่อประสม
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพร ฐานวิจิตร
(2554:7) ในขณะที่เรียนส่วนมากทําสมาธิระหว่างเรียนทุกครั้งที่เรียนซึ่งทําให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการศึกษาและมีความเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายกว่าเดิม สุภาพร เทพสุวรรณ (2550:15)
สรุปได้ว่าการเรียนโดยการทําสมาธิร่วมกับการใช้สื่อประสมช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี
บรรณานุกรม
กรมวิชาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551:กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์
องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 2551
จันทรา ตันติพงศ์นุรักษ์. การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) วิชาการ. 2543
: (2), 36-55.
แนวปฏิบัติการวัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2553).
กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด. พิมพ์ครั้งที่ 2
2553.
วิจารณ์ พาณิช. การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (2553:1)
หรรษา แดงบุญเรือง. บทคัดย่อ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (2548:13)
สิเลียม แก้วเกตุ. บทคัดย่อสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (2553:1)
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการศึกษา
อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ : 2546.
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552-2561) ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 324 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ผู้นําแบบ
ชี้นํา ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และผู้นําแบบสนับสนุน ตามลําดับ
2. ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านการ
พัฒนาคุณ ภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ตามลําดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพั นธ์กับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อ
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พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์
กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง ในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําแบบ
มุ่งความสําเร็จมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง
สูงกว่าภาวะผู้นําแบบอื่นๆ
คําสําคัญ: 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 ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 พบว่า หลายเรื่องประสบผลสําเร็จ เช่น
การปรับโครงสร้างงานให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการและประสานเชื่อมโยงกัน โดยยึดเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
อย่ างไรก็ ต าม ยั งมี อีก หลายเรื่อ งที่ มี ปั ญ หาต้ องเร่งพั ฒ นา ปรับ ปรุง และต่ อยอด โดยเฉพาะด้ าน
คุณ ภาพผู้เรียน ครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึกษา ประสิ ท ธิภ าพของการบริห ารจัดการ
รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ที่พบว่า มีสถานศึกษาจํานวนมากไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ประเมินของ สมศ. จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ 65 จากสถานศึกษาที่มีกว่าสามหมื่นแห่ง
ทั่วประเทศ และสถานศึกษาจํานวนร้อยละ 20.3 ที่ต้องได้รับการพัฒนาจากการประเมินรอบสองของ
สมศ. ผู้ เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 50 ในวิ ช าหลั ก ได้ แ ก่ ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิและการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ทําให้มีการ
ขาดแคลนครูโดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทั้งสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท่าที่ควร การจัดสรร
งบประมาณตามความต้ อ งการปั จ จั ย การผลิ ต ซึ่ ง ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ ผลผลิ ต และการบริ ห ารภายใต้
กฎระเบียบทางราชการที่มีความตึงตัวสูง ทําให้สถานศึกษาขาดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อการแข่งขัน ครูและนักเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย สถานศึกษามีจํานวนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ล้าสมัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 1-8)
จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยทิศทางการศึกษา
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต ทั้งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ที่ มีการเคลื่อนย้ายคน เงิน เทคโนโลยี ข้อมู ล ข่าวสาร และความรู้อย่ างเสรี เป็ นต้น จึงได้กํ าหนด
หลักการและกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองบนฐานของหลักการและแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นประเด็นหลักสามประการคือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2552 : 9-10) การปฏิรูปการศึกษาจึงถือเป็นนโยบายสําคัญด้านการศึกษา เพื่อให้คน
ไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
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ของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 1)
องค์การจํานวนมากมีความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีภาวะผู้นํา เพราะเห็น
ความสําคัญว่าภาวะผู้นําของบุคคลในองค์การจะทําให้องค์การมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นักบริหาร
นักธุรกิจ นักวิชาการ และนักวิจัยในหลายสาขาที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้นํา ต่างยอมรับว่าภาวะผู้นําของ
ผู้นํา ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกๆ ระดับ และรวมถึงภาวะผู้นําของพนักงานหรือผู้ตาม มีความสําคัญ
ต่ อ ความสํ าเร็ จ ของกลุ่ ม ขององค์ ก าร และการทํ างานหรื อ ทํ ากิ จ กรรมต่ า งๆ ของกลุ่ ม ให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย ซึ่งภาวะผู้นํ าของผู้บริห ารโรงเรียน หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ยังส่งผลต่ อการพั ฒ นา
ความสามารถ การใช้ศักยภาพ และแรงจูงใจในการทํางานของครู อาจารย์ บุ คลากร รวมถึงการ
พัฒนาความสําเร็จของสถาบันการศึกษาเหล่านั้นด้วย (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556 : 8) ผู้นําจึงเป็น
พลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจไปสู่การเปลี่ยนแปลง ประสานให้ความสะดวก เป็นผู้ติดต่อดูแล ให้
ความสนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดได้
ภาวะผู้นําจึงมีผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม ในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือ
ความล้มเหลว ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการทํางานทําให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ร่ วมงานมี ค วามพึ งพอใจในการทํ างานเป็ น ที ม ซึ่ งส่ งผลให้ อ งค์ ก รประสบ
ความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นํา หรือมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัว
ของผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารในทุกหน่วยงานรวมไปถึงสถาบันครอบครัว และกลุ่มบุคคลทั้งหลายใน
สังคมสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สัมมา รธนิธย์. 2556 : 15-23)
มนุษย์ทุกคนมีความเป็นผู้นําด้วยกันทั้งสิ้น แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือแบบพฤติกรรมภาวะ
ผู้นําของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนยึดมั่นแบบหนึ่งแบบใดตลอดไป บางคนจะเปลี่ยนแบบของ
ผู้นํ าไปตามเวลา สถานการณ์ สิ่ งแวดล้อ ม และตําแหน่ งหน้ าที่ การงานที่ รับ ผิด ชอบ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงแบบพฤติกรรมภาวะผู้นํานี้ทําให้ผลในการทํางานของบุคคลแตกต่างกันไป ในสถานการณ์หนึ่ง
อาจจะส่งผลให้การทํ างานมีประสิทธิผลสูง แต่ในอีกสถานการณ์ หนึ่งอาจจะส่งผลให้การทํ างานมี
ประสิทธิผลต่ํา จึงอาจสรุปได้ว่าแบบพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหารมีบทบาทสําคัญต่อประสิทธิผล
ขององค์การ (Reddin. 1970 : 11)
ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภาวะผู้นําเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้นํานั้นๆ มีคุณภาพ มีความสามารถ และภาวะผู้นําที่เหมาะสม
กับตํ าแหน่ งเพี ยงใด และการที่ ผู้ บริหารในฐานะผู้นํ าของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมื อด้วยดี ในการ
บริหารงานจํ าเป็ นต้ องแสดงพฤติ กรรมภาวะผู้ นํ าที่ เหมาะสมต่ อผู้ ร่วมงานเพราะพฤติ กรรมภาวะผู้ นํ า
มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน (นพพงษ์ บุญจิตราดุล. 2529 : 119) โรงเรียน
ที่ประสบความสําเร็จต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยภาวะ
ความเป็นผู้นํ าทั้ งของผู้บริหารและของคณะครู ต้องอาศัยบรรยากาศแห่ งการยอมรับนับถือ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่สําคัญก็คือต้องอาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทิศทาง
ของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของผู้บริหาร (วิโรจน์ สารรัตนะ.
2544 : 38)
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ในปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ได้ มี การดํ าเนิ นงานขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาในทศวรรษที่ ส องมาอย่ างต่ อเนื่ องร่ วมกั นตั้ งแต่
ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒ นาภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา และ
วิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
2. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ นํ ากั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิ จัยครั้งนี้ ได้ แก่ ครูในสังกั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 1,643 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั วอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กําแพงเพชร เขต 2
ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 324 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้จํานวนครู
แต่ละอําเภอ (6 อําเภอ ได้แก่ ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ปางศิลาทอง คลองลาน ทรายทองวัฒนา
คลองขลุง) ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1
ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้นําแบบชี้นํา 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
ตอนที่ 3 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ของผู้บ ริห ารสถานศึกษาในสั งกั ดสํานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
3) ด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert. 1976 : 247)
ดังนี้
5 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ
การพัฒนาแบบสอบถามสําหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาหลักการสร้างจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ
2. ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับคําแนะนํา
3. นําข้อมูลมาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขและ
นําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of item objective congruence: IOC) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อคําถาม
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5. หาคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากํ า แพงเพชร เขต 2 ที่ ไม่ ใ ช่
กลุ่ ม ตั วอย่ างของการวิ จัยครั้ งนี้ จํานวน 30 คน แล้วนํ าข้ อมู ลที่ ได้ จากการทดลองใช้ มาคํ านวณหาค่ า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่ 2 เท่ากับ 0.97 และตอนที่ 3 เท่ากับ 0.97
6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ยขอหนั งสื อจากบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ ถึ งผู้ บริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 324 ฉบับ พร้อมทั้ง
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย โดยผู้วิจัยใส่ซองติดแสตมป์ และ
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปพร้อมกัน
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งกลับมาทั้งหมด แล้วนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ผล
4. ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่ได้รับแบบสอบถามกลับมาตามระยะเวลาที่กําหนด หรือในกรณีที่
แบบสอบถามสูญหาย ผู้วิจัยแก้ปัญหาโดยติดต่อ ประสานงานไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง
พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามไปให้ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ตอบแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับจากครู ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล
แต่ละฉบับ และนํามาจัดเป็นหมวดหมู่ กําหนดรหัสและลงรหัส นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติพื้นฐานวิเคราะห์และ
แปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535 : 23-24) ดังนี้
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)
ของผู้บ ริห ารสถานศึ กษาในสังกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
ในภาพรวม รายด้ าน และรายข้ อ โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานวิเคราะห์ แ ละแปลความหมายของคะแนน
(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535 : 23-24) ดังนี้
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
ทศวรรษที่ ส องของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กําแพงเพชร เขต 2 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment
correlation) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550 : 314) ดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .90 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .70-.89
หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .30-.69
หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ํากว่า .30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ํา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ํากว่า .00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
สําหรับทิ ศ ทางความสัม พั นธ์ พิ จารณาโดยถ้าค่าสัมประสิท ธิ์ส หสั ม พัน ธ์ (r) มีค่าเป็ น ลบ แสดงว่า
มีความสัมพันธ์กันในทางลบหรือทิศทางตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือทิศทางเดียวกัน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม
1.2 หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าความถี่
2.2 ค่าร้อยละ
2.3 ค่าเฉลี่ย
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson)
ผลการวิจัย
การศึ กษาความสั มพั นธ์ระหว่างภาวะผู้ นํ ากั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึ กษาไทยใน
ทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า
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1.1 ในภาพรวมภาวะผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่
ผู้นําแบบชี้นํา ผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และผู้นําแบบสนับสนุน ตามลําดับ
1.2 ด้านภาวะผู้ นําแบบชี้นํา ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บ ริห ารสถานศึกษาในสังกัด
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากํ า แพงเพชร เขต 2 แบบชี้ นํ า อยู่ ในระดั บ มาก โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบชี้นํา 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
ส่งเสริมให้มีการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือวิทยฐานะให้สูงขึ้น 2) ผู้บริหารให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนครูในการพัฒนาความสามารถและวิชาชีพ และผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูเข้าพบ
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวได้โดยสะดวก และ 3) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ตามลําดับ
1.4 ด้านภาวะผู้นํ าแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
เน้นความร่วมมือในการทํางานร่วมกันของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 2) ผู้บริหารให้ความเป็นอิสระในการ
ทํางานแก่ครูทุกคน และ 3) ผู้บริหารเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตามลําดับ
1.5 ด้านภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 แบบมุ่งความสําเร็จอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลําดั บค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แ ก่
1) ผู้บริหารมี การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่ อให้ งานบรรลุเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ 2) ผู้บริหารเน้นความสําคัญไปที่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และ 3) ผู้บริหารมีการ
วิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากการดําเนินงาน เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น ตามลําดับ
2. การขั บเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบว่า
2.1 ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านการ
พัฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ด้านการพัฒ นาคุณ ภาพครูยุคใหม่ และด้านการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ตามลําดับ
2.2 ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยยุ ค ใหม่ ในภาพรวมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มี
การดําเนินงานสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดบริการการศึกษาและเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2) การจัดบริการการศึกษาและเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพพิเศษด้านต่างๆ 3) การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อนําผลมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
2.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ไทยในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการ
ดําเนินงานสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การดําเนินการวางแผนพัฒนาและการใช้ครูอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับความต้องการ 2) การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ในโอกาสต่างๆ 3) การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามลําดับ
2.4 ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ กษาและแหล่ งเรี ยนรู้ ยุ คใหม่ ในภาพรวมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยรายข้ อที่ มีการดําเนินงานสูงสุ ดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การส่งเสริม ให้ ค รูมีการผลิตสื่ อที่ มี
คุณภาพ 2) การนํานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
3) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตามลําดับ
2.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ในภาพรวมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึ กษาไทยในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อ
ที่ มี การดํ าเนิ นงานสูงสุ ดลงมา 3 อั นดั บ ได้ แก่ 1) การส่ งเสริม สนั บ สนุ น สถาบั น ศาสนา ร่วมพั ฒ นา
การศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 2) การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชนในการบริหารสถานศึกษา 3) การบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณที่ เน้ น ผู้เรีย นเป็ น สําคัญ และคํ านึ งถึ งความต้องการและความจําเป็ น เพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ นํ าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษารายด้ าน กั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึก ษาไทยในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561)
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ในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สูงกว่าภาวะผู้นําแบบอื่นๆ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ไทยในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ ผู้นําแบบชี้นํา ผู้นํ าแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้นําแบบมีส่วนร่วม และผู้นําแบบ
สนั บ สนุ น ตามลํ า ดั บ จากผลการวิ จั ย ดั งกล่ า วอาจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีการแสดงภาวะผู้นําทุกแบบตาม
บริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เน้นไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งให้ความสําคัญ
กับรูปแบบพฤติกรรมผู้นํ าทุ กแบบ โดยดึงในส่วนที่ดีมาปรับ ใช้กับ การปรับปรุงและพั ฒ นาในการ
บริห ารงานในสถานศึ ก ษา จึงทํ าให้ ภ าวะผู้นํ าของผู้บ ริห ารสถานศึ กษามี ภ าพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ ทิพย์สุบรรณ์ (2548) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ภาวะผู้ นํ าของผู้ บริ หารสถานศึ กษากั บการบริ หารวิชาการของสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมภาวะผู้นําโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพันธุ์เทพ ใจคํา (2546) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย
เขต 1 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 มีพฤติกรรมภาวะผู้นํา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
2. การขั บเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบว่า
สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลําดับ ค่าเฉลี่ ยสูงสุ ดลงมา ได้แก่ ด้ านการพั ฒ นาคุณ ภาพคนไทยยุค ใหม่ ด้านการพั ฒ นา
คุณ ภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ด้านการพัฒ นาคุณ ภาพครูยุคใหม่ และด้านการพั ฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ตามลําดับ จากผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีการดําเนินงานที่ครอบคลุม
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตัวชี้วัดการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มีการนิเทศ กํากับ ติดตามโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ภาพรวมการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย อังกุละศรี (2546) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาการดําเนินงานการ
ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนแกนนําปฏิรูป สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปมีสภาพการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจรูญ เทพสาร (2549) ที่ได้วิจัยเรื่องประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของ
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ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กํ าแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมภาวะผู้ นํ าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ นํ าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษารายด้ าน กั บ การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
การศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากํ า แพงเพชร เขต 2 ในภาพรวม พบว่ า ภาวะผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) ในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) สูงกว่าภาวะผู้นําแบบอื่นๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับภาพความสําเร็จของการดําเนินงานเป็นสําคัญ
ใช้พฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย แสวงหาแนวทางปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น เน้นความเป็นเลิศ และแสดงให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเองสูง โดยผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะ
ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2556 : 8) ที่กล่าวว่า
ภาวะผู้นําของบุคคลในองค์การจะทําให้องค์การมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ภาวะผู้นําของผู้นํา ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชาทุกๆ ระดับ และรวมถึงภาวะผู้นําของพนักงานหรือผู้ตาม มีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของกลุ่ม ขององค์การ และการทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งภาวะผู้นํา
ของผู้ บ ริห ารโรงเรีย น หรื อ ผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย ก็ ยั งส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาความสามารถ การใช้
ศักยภาพ และแรงจูงใจในการทํางานของครู อาจารย์ บุคลากร รวมถึงการพัฒนาความสําเร็จของ
สถาบันการศึกษาเหล่านั้นด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2544 : 38) ที่กล่าวว่า
โรงเรี ย นที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ต้ อ งอาศั ย ความทุ่ ม เทพยายามในทุ ก ด้ า นจากบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้นําทั้งของผู้บริหารและของคณะครู ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการยอมรับ
นับถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่สําคัญก็คือต้องอาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง อันเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของผู้บริหาร
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จํานวน 205 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้
ตามในระดับสูง, การเกื้อกูล การยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม, การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล,
การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน, การปลุกเร้าทางปัญญา และการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ตามลําดับ
2. ระดับสภาพการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่ าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ งานวัดผลและประเมินผล, งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, แผนกวิชา, งานสื่อการเรียนการ
สอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามลําดับ
3. ความสั มพั นธ์ร ะหว่ างภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษากั บ การ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงรายด้าน กับการบริหารงานวิชาการ
ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกทุกด้าน โดยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุก
เร้าทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานวิชาการมากกว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่นๆ
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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
งานวิชาการจึงถือเป็น งานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึ กษาที่ พ ระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ ทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริ ห ารและการจั ด การ สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ ตลอดจนการวั ด ผล
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ประเมิ น ผล รวมทั้ งการวัดปั จจัยเกื้อ หนุน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั กเรียน ชุม ชน ท้ องถิ่น ได้ อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. น. 35)
แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การจะมีประสิทธิผลสําเร็จมากน้อย
เพี ย งใด จะขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถของผู้ บ ริ ห ารเป็ น สํ าคั ญ การบริ ห ารเป็ น ทั้ งศาสตร์แ ละศิ ล ป์
เป็นเรื่องที่มีจุดมุ่งหมาย แต่ไม่อาจมองเห็นหรือวัดได้โดยตรง แต่เป็นเรื่องความสําเร็จตามเป้าหมาย
ต้องอาศัยความพยายามของผู้อื่นซึ่งมีความสําคัญ ต่อองค์การด้วยเหตุผลทั้ งภายในและภายนอก
องค์การ ความสําเร็จหรือล้มเหลวในการดําเนินงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุด
คือผู้บริหาร (ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์. 2540. น. 64) ดังนั้น ผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์ตัดสินใจ
โดยมองอย่างนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากาย ใจ และสมองเข้าสัมผัส
สามารถวางนโยบายที่ชัดเจน จัดแผนงาน และแผนเงินให้เข้ากัน กระจายและมอบอํานาจเป็นรวมทั้ง
ผลการปฏิ บั ติ ก ารเข้ า ใจบริ บ ทอั น หลายหลายในสั ง คม และบริ ห ารกิ จ การเพื่ อ เป้ า หมาย
อย่างมีทิ ศทางที่มุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก โดยเลือกเดินตามทางที่มีอุปสรรคน้อยที่สุด
(พรนพ พุกะพันธุ์. 2544. น. 63)
ภาวะผู้นําหรือความเป็นผู้นํา เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคลอื่น ให้
ปฏิ บั ติ งานสํ าเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ วางไว้ได้ อย่างมี ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิ ภาพ (วิโรจน์ สารรัตนะ.
2546. น. 25) นอกจากนี้ผู้นํามีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร และการจัดการในทุกระดับ
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ระดับโลก ชาติ และท้องถิ่น (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์. 2541. น. 83) ในระดับ
องค์กรมีการยอมรับ ว่า ความสําเร็จขององค์กรไม่ว่าจะเป็ นการบริห ารที่ มุ่งผลสัม ฤทธิ์ (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
จะกระทํ า และผู้ ต ามจะสร้ างความผู ก พั น ต่ อ จุ ด ประสงค์ ข ององค์ ก าร โดยผู้ นํ ากระตุ้ น ให้ ผู้ ต าม
ดํ า เนิ น งานให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ ขององค์ ก าร และผู้ นํ า แสดง
คุณลักษณะที่เป็นตัวแบบหรือแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผู้ตาม ตลอดจนการเพิ่มอํานาจและช่วยเหลือ
ผู้ตาม (Leithwood and Jantzi. 1996. p. 510)
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลและความสําเร็จ
ของสถานศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหาร ผู้บริหารยุคใหม่ที่จะสามารถนําพาองค์กร
ไปสู่ความสําเร็จได้ดี นอกจากจะมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นแล้วความสามารถในการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ก็ต้องมีด้วย โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา
ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ เพราะงานวิชาการในสถานศึกษาถือได้ว่าเป็น
งานหลัก ที่เป็นหัวใจสําคัญโดยผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบวางแผนงานทุกระดับ ตั้งแต่งานวิชาการ
จนถึงการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งกล่าวได้ว่า เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
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การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่ งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็ นเครื่องชี้วัด
ความสําเร็จและความสามารถของผู้บริหารได้อย่างดี (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2543. น. 1)
กลุ่ มวิทยาลั ยในเครือไทย-เทค มี สถานศึ กษาในสั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการส่ งเสริม
การศึ กษาเอกชน (สช.) ที่ ตั้ งอยู่ ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่ างจังหวัด จํ านวน 9 แห่ ง ได้ แก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญ
บริหารธุรกิจชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยี พั ฒนวิทย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชี ยงราย วิทยาลั ยเทคโนโลยีสิริวัฒนา
บริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ผู้บริหารของวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มี
ความพยายามศึ ก ษาวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ต่ างๆ แล้ ว กํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะนําเชิงกลยุทธ์และพัฒนาครูให้เป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของ
ไทย-เทค เป็นคนเก่ง ก้าวล้ํา นําสมัย รวมทั้งเพื่อให้การบริหารและการจัดการวิทยาลัยเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อันสอดคล้องกับความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค โดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
ภาวะผู้นําและคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนําไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของกลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
วิธีการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9 แห่ง จํานวน 404 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค จํานวน 205 คน
ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 205 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) แบบ
เป็นสัดส่วน โดยใช้จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จํานวน 9
แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยี ไทยเบญบริ ห ารธุ ร กิ จ ชลบุ รี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ไทยอโยธยาบริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น เป็น
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การทํางาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค 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 เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert. 1976. p. 247) ดังนี้
5 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ
การพัฒนาแบบสอบถามสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาหลักการสร้างจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ
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2. ปรึกษากรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอรับคําแนะนํา
3. นําข้อมูลมาประมวลสร้างเป็นแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแก้ไขและ
นําแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of item objective congruence : IOC)
5. หาคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try out)
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที่ได้
จากการทดลองใช้ ม าคํ า นวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ยขอหนั งสื อจากบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎนครสวรรค์ ถึ งผู้ บริ หาร
สถานศึกษาของกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ทั้ง 9 แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 205 ฉบับ พร้อมทั้ง
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย โดยผู้วิจัยใส่ซองติดแสตมป์และจ่า
หน้าซองถึงผู้วิจัยไปพร้อมกัน
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งกลับมาทั้งหมด แล้วนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ด้วย
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ
ไทย-เทค ในภาพรวม รายด้ าน และรายข้ อ โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานวิ เคราะห์ ห าค่ าเฉลี่ ย (X) และค่ า
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคะแนน (บุ ญชม ศรีสะอาด และบุ ญส่ ง นิ ลแก้ ว.
2535. น. 23-24) ดังนี้
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 โดยใช้สถิติพื้นฐานวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. 2535. น. 23-24) ดังนี้
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 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson product moment correlation) และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550.
น. 314) ดังนี้
มากกว่า .90 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
ค่า .70-.90
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ค่า .30-.69
หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา
ค่าต่ํากว่า .30
หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง
สําหรับทิ ศ ทางความสัม พั นธ์ พิ จารณาโดยถ้าค่าสัมประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์ (r) มีค่าเป็น ลบ แสดงว่า
มีความสัมพันธ์กันในทางลบหรือทิศทางตรงกันข้าม ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือทิศทางเดียวกัน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่
2.1 ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency)
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แ ก่ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ยร์ สั น
(Pearson)
ผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ระดั บภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม วิ ท ยาลั ย ในเครื อ
ไทย-เทค พบว่า
1.1 ในภาพรวมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค อยู่ในระดับมาก (X= 4.13) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง, การเกื้อกูล การยอมรับเป้ าหมายของกลุ่ม, การให้การสนับสนุน
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ผู้ตามเป็นรายบุคคล, การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน, การปลุกเร้าทางปัญญา และการเป็นแบบอย่าง
ที่เหมาะสม ตามลําดับ
1.2 ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค มี ภ าวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงด้านการระบุ วิสั ยทั ศ น์ อ ย่างชั ดเจน อยู่ในระดั บ มาก
(X= 4.10) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การทําให้คณะครูทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกเกี่ยวกับการมี
เป้าหมายร่วมกัน 2) การทําให้คณะครูมีความรู้สึกต้องการปฏิบัติตนเช่นเดียวกับผู้บริหาร และ 3) การ
แสดงศักยภาพของตนเพื่อนําพาองค์การสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ตามลําดับ
1.3 ด้านการเกื้ อกูล ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเกื้อกูล อยู่ในระดับมาก (X= 4.24) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อ
ที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเกื้อกูล สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การกระตุ้นให้คณะครูทุกคน
ทํางานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 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
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอย่างกว้างขวาง 2) การแสดงให้เห็นการสนับสนุนเป็นรายบุคคล ชี้ให้เห็น
ถึงความเคารพต่อสมาชิกในโรงเรียน และ 3) การให้ความสนใจในผลการปฏิบัติงาน ความรู้สึก และ
ความต้องการส่วนตนของบุคลากรทุกคน ตามลําดับ
1.5 ด้านการปลุกเร้าทางปัญญา ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือ
ไทย-เทค มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทางปัญญา อยู่ในระดับมาก (X= 3.94) โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทางปัญญา สูงสุดลงมา 3
อั น ดั บ ได้ แ ก่ 1) การกระตุ้ น ให้ ค ณะครู ต ระหนั ก ถึ งปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น หาแนวทางใหม่ ๆ มา
แก้ปัญหาในโรงเรียนเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม 2) การส่งเสริมให้คณะครูได้เข้าใจและยอมรับ
บทบาท สร้ า งความมั่ น ใจให้ ค ณะครู มี ค วามพยายามและแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความ
เรียบร้อย และ3) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะครูว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จาก
ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของคณะครูทุกคน ตามลําดับ
1.6 ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยใน
เครือไทย-เทค มี ภ าวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงด้านการเป็ น แบบอย่ างที่ เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก
(X= 3.87) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแบบอย่างที่
เหมาะสม สูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การคอยแนะนํา ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรใน
โรงเรียน 2) คณะครูยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาต่อการบริหารงานของผู้บริหาร จนสามารถปฏิบัติตามได้
ด้วยความพึงพอใจ และ 3) การพยายามสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่คณะครูในโรงเรียนได้กระทําตามใน
เรื่องของค่านิยมและคุณธรรม ตามลําดับ
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1.7 ด้ า นการคาดหวั งผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ตามในระดั บ สู ง ในภาพรวมผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษากลุ่ ม วิท ยาลั ย ในเครือ ไทย-เทค มี ภ าวะผู้นํ าการเปลี่ ย นแปลงด้ านการคาดหวังผลการ
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 อยู่ ในระดั บ มาก (X= 3.98) โดยเรี ย งลํ า ดั บ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ลงมา ได้ แก่ งานวั ด ผลและ
ประเมินผล, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, แผนกวิชา, งานสื่อ
การเรียนการสอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามลําดับ
2.2 ด้ านแผนกวิ ช า ในภาพรวมผู้ บริหารสถานศึ กษากลุ่ ม วิ ท ยาลั ย ในเครือ ไทย-เทค
มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก (X= 3.93) โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายข้อที่มีการบริหารงาน
วิ ช าการสู ง สุ ด ลงมา 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ 1) การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นการสอน ตารางเรี ย น
ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา 2) การจัดการ
ฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตร และระเบียบแบบแผน
และ 3) การควบคุ ม ดู แ ล ส่ ง เสริ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และการแก้ ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน
ตามลําดับ
2.3 ด้านงานพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
วิท ยาลั ย ในเครือ ไทย-เทค มี ก ารบริห ารงานวิช าการอยู่ ในระดั บ มาก (X= 4.06) โดยเรีย งลํ าดั บ
ค่าเฉลี่ยรายข้อที่มี การบริหารงานวิชาการสูงสุดลงมา 3 อันดับ ได้แก่ 1) การจัดทํา รวบรวมและ
ตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร 2) การรวบรวมและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 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) การกําหนดผู้รับผิดชอบงานที่ตรงกับความรู้
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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 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ 2) การติดต่อ
ประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา 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. ความสั มพั นธ์ ระหว่ างภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การ
บริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม วิ ท ยาลั ย ในเครื อ ไทย-เทค มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการ
ในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (.778) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม วิท ยาลั ย ในเครื อ ไทย-เทค รายด้ าน กั บ การ
บริห ารงานวิชาการในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นํ าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริห ารสถานศึ กษากลุ่ ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ( r = .664) ด้านการเกื้อกูล การยอมรับ
เป้าหมายของกลุ่ม ( r = .694) ด้านการให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล ( r = .764) ด้านการ
ปลุกเร้าทางปัญญา ( r = .793) ด้านการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ( r = .761) และด้านการคาดหวัง
ผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง ( r = .567) มีความสัมพั นธ์กับการบริหารงานวิชาการใน
ทางบวก โดยมี ค่ า r อยู่ ระหว่าง .567-.793 โดยภาวะผู้นําการเปลี่ ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทาง
ปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานวิชาการมากกว่าภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังนี้
1. ด้ า นภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากลุ่ ม วิ ท ยาลั ย ในเครื อ
ไทย-เทค ซึ่งครูและบุ คลากรทางการศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีความเห็นว่า ผู้บริหาร
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สถานศึกษามีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
ลงมา ได้แก่ การคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผู้ตามในระดับสูง, การเกื้อกูล การยอมรับเป้าหมายของ
กลุ่ม, การให้การสนับสนุนผู้ตามเป็นรายบุคคล, การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน, การปลุกเร้าทางปัญญา
และการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้แสดงออกถึงความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ
งานมีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีจากบุคลากรในโรงเรียน บุคลากรมีความรับผิดชอบในงาน มีการ
ทํางานเป็นทีมการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ทํา และการเป็นบุคคลที่ผู้อื่นสามารถยอมรับว่าเป็นคนที่มีความรู้
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
บริ ห ารงานวิ ช าการในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยเรี ย งลํ า ดั บ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ลงมา ได้ แก่
งานวัดผลและประเมินผล, งานพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,
แผนกวิชา, งานสื่อการเรียนการสอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด ตามลําดับ จากผลการศึกษา
ดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ครูและผู้ สอนให้ มี ค วามรู้ค วามเข้าใจและปฏิบั ติตามระเบียบการวัดผลและประเมิ น ผล
มีการกํากับ ดูแลจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ตลอดจนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนฐานสมรรถนะร่ ว มกั บ สถานประกอบการ และ
หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ จั ด รายวิ ช าและสาขางานให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดหา
รวบรวม และพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่ง
จั ด ขึ้ น เป็ น โครงการหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ รวมถึ ง การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละผู้ ส อนใน
สถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจน
ระเบียบการจัดการศึกษา มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียน
การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และการให้ความสําคัญในการประสานงานและให้ความร่วมมือ
กั บ หน่ วยงานต่ างๆ ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของพี ร พรรณ
ทองปั้น (2552) ที่ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
กั บ การบริห ารงานวิชาการโรงเรีย นในสังกั ดสํานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ ในระดั บ มากทุ ก ด้ าน และสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของอิ น ทุ อ ร โควั งชั ย (2554) ที่ ได้ วิจั ย เรื่ อ ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ระดับคุณ ภาพการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน
3. ความสั มพั นธ์ ระหว่ างภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การ
บริห ารงานวิ ชาการกลุ่ ม วิท ยาลัย ในเครือ ไทย-เทค ในภาพรวมมี ความสั มพั นธ์กั นทางบวก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค รายด้าน กับการ
บริห ารงานวิชาการในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้นํ าการเปลี่ย นแปลงของผู้บ ริห ารสถานศึ กษากลุ่ ม
วิทยาลัยในเครือไทย-เทค มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในทางบวก โดยภาวะผู้นําการ
เปลี่ ยนแปลงด้านการปลุกเร้าทางปั ญ ญาของผู้บริหารสถานศึกษามี ความสัมพั นธ์เชิงบวกกับการ
บริหารงานวิชาการมากกว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ได้สร้างความท้าทายให้แก่บุคลากรในเรื่องการทบทวน และ
ตรวจสอบการทํ างานของตนเองในปั จ จุ บั น ว่ ามี ข้ อ ผิ ด พลาดบกพร่ อ งอย่ างไร และหาวิ ธี ก ารคิ ด
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย อันเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและยอมรับใน
บทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นผลให้ครูและบุคลากรเกิดความ
พยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอินทุอร โควังชัย (2554) ที่ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
กับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 4 พบว่า พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐพงศ์ บุณยารมย์ (2553) ที่ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ย นที่ เปิ ด สอนช่ ว งชั้ น ที่ 3-4 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครพนม มี
ความสัมพันธ์กัน เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ใน
ภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก อย่ างไรก็ ตาม จากผลการวิจั ยพบว่า ภาวะผู้ นํ าด้ านการเป็ น แบบอย่ าง
ที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ําสุด แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารควรสร้างตัวอย่างที่
ดีให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้กระทําตามในเรื่องของค่านิยมและคุณธรรม คอยแนะนํา
ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลครูและบุคลากรในโรงเรียน เพราะผู้บริหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ ดีในทุ กๆ ด้ าน เช่ น ด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม และบุ ค ลิ ก ภาพ จะมีผ ลสูงต่ อการ
ยอมรับของบุคลากร ทําให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามได้ด้วย
ความพึงพอใจ
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2) การบริหารงานวิชาการกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็
ตาม จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
ด้านงานวิทยบริการและห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้บริหารควรมีการวางแผน
พัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
การจัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทํ าการศึกษาเกี่ยวกั บแนวทางการพั ฒนาภาวะผู้นํ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
3) ควรศึกษาถึงบทบาทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการสร้างเสริมการ
พัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
A STUDY OF FACTOR RELATED TO ACADEMIC ACHIEVEMENT OF NON-FORMAL
STUDENTS IN CHACHOENGSAO PROVINCIAL OFFICE OF NON - FORMAL
AND INFORMAL EDUCATION
ฐิตารีย์ สุโอ๊ะ1 บุญมี พันธุ์ไทย2 และ สุวิมล ติรกานันท์3
Titaree Suoh, Boonmee Phunthai, and Suwimon Tirakanan3
1

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษาชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) ศึ ก ษาระดั บ ของปั จ จั ย ด้ า นผู้ เรี ย น ด้ า น
ครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) ศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) สร้างสมการ
พยากรณ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ .27 ถึง .93 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ า กั บ .95 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ stepwise ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษาในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้ าน พบว่าปั จ จัย ด้ านผู้ เรียนมี ค่ าเฉลี่ ยในระดั บ มาก ปั จจั ยด้ าน
ครูผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นั กศึ ก ษาศึ กษาการศึ ก ษา นอกโรงเรียน ระดั บ มั ธยมศึก ษาตอนต้ น อย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่
ระดับ.05 โดยปัจจัยด้านผู้เรียนความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด ได้แก่ เจตคติต่อการ
เรียน (X2) มีค่ าความสัม พั นธ์ (rx2y ) = .657 รองลงมาเป็ น ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) มีค่า
ความสั ม พั น ธ์ (rx4y) = .598 และแรงจูงใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ (X1) มีค่าความสัม พั น ธ์ (rx1y) = .585 ส่วน
ปัจจัยด้านสถานศึกษา การบริการของสถานศึกษา (X6) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น้อยที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ (rx6y ) = .156 3) สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักศึกษาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (X2) ความรับผิดชอบในการเรียน
(X4) และแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (X1) โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างปั จ จั ย ด้ านผู้ เรีย นกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ .700 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ
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48.50 และการทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
และสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
Y’ = .839 +.333X2 +.188X4+.230X1 , Z’y = .371Z X2 +.213 Zx4 +.203 Zx1
คําสําคัญ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 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
นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียน สามารถหาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนําความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ลดความเลื่อมล้ําเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
เกิ ด ความเท่ าเที ย มกั น ทั้ งในเมื อ งและชนบท (นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2557 ) ซึ่ งการจั ด
การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่ มเติม จําเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นความสําคัญ ทั้งด้านความรู้
ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญ
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศัก ยภาพ สถานศึก ษาต้ องจั ดหลัก สูต รที่ เหมาะสมกั บ ผู้เรีย นและท้ อ งถิ่น ครูต้ องรู้เป้ าหมายของ
หลั ก สู ต ร และเป้ า หมายของการจั ด การศึ ก ษา โดยครูต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถในการพั ฒ นา
หลักสูตร จัดทําแผนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้การสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นภารกิจของสถานศึกษา
และหน่วยงานที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาจัดการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลั ก สู ต รต่ า ง ๆ เป็ น เครื่ อ งชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ในการจั ด การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รนั้ น ๆ ทั้ งในด้ า น
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล (เรณุกา
หนูวัฒนา, 2551) โดยมีผลการศึกษาว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของ
การศึกษา (หฤษฎ์ เลิศอนันตกร, 2554) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าสาเหตุที่
ทําให้นักเรียนไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนมาจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรมทางด้าน
พุทธิพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนและมีมาก่อนที่จะได้รับการเรียน เป็นความถนัด
และ พื้ น ความรู้เดิ มของผู้เรียน 2) พฤติก รรมทางด้ านทางด้ านจิตพิ สัย หมายถึง สภาพที่ผู้ เรียน
แสดงออกเมื่อผู้เรียนได้เรียน เป็นความสนใจและเจตคติต่อวิชาที่เรียน การยอมรับความสามารถและ
บุคลิกภาพ 3) คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพซึ่งผู้เรียนได้รับผลสําเร็จในการเรียนรู้ ผลจาก
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของสถานศึกษาสังกัด
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)
ซึ่งในภาพรวมลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการศึกษาของสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ จึงสนใจที่จะ
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ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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 เนื่องจากลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างมีความใกล้เคียงกันจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เลือกกลุ่ม
ตั ว อย่ า งให้ ค รบตามจํ า นวนขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในด้านนิยาม องค์ประกอบ และได้สร้างแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ วัดระดับปัจจัยด้านผู้เรียน จํานวน 43 ข้อ แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยด้านครูผู้สอน จํานวน
22 ข้อ แบบสอบถามวัดระดับปัจจัยด้านสถานศึกษา จํานวน 31 ข้อ ซึ่งมีการหาคุณภาพเครื่องมือ
ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (IOC) โดยผู้ เชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 ท่ า น ตรวจสอบ แก้ ไ ข และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ได้จํานวน 96 ข้อ หลังจากนั้นนําไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน
เพื่ อวิเคราะห์ หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง .27 ถึง .93 และวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ ปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93, ปัจจัยด้านครูผู้สอนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ปัจจัยด้านสถานศึกษามี
ค่าความเชื่อมั่ นเท่ากับ 0.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ .95 จากนั้นนําแบบสอบถามที่มี
คุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น
ระหว่ างวัน ที่ 10 – 25 กุม ภาพั น ธ์ 2559 หลั งจากนั้ น นํ ามาวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยสถิติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบ stepwise
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาระดั บ ปั จจัย ด้ านผู้ เรียน ปั จ จัยด้ านผู้ส อน และปั จจัย ด้ านสถานศึ ก ษา
ตามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรีย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ศึ ก ษาตอนต้ น ในสั งกั ด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน
และปัจจัยด้านสถานศึกษา
ระดับปัจจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
S.D.
X
มาก
ปัจจัยด้านผู้เรียน
3.50
0.26
ปานกลาง
ปัจจัยด้านครูผู้สอน
3.46
0.34
ปานกลาง
ปัจจัยด้านสถานศึกษา
3.40
0.31
ปานกลาง
เฉลี่ย
3.45
0.27
จากตารางที่ 1 พบว่ า ระดั บ ของปั จ จั ย ด้ า นผู้ เ รี ย น ด้ า นครู ผู้ ส อน และด้ า น
สถานศึกษา ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.45, S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( 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. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ด้ า นผู้ เรี ย น ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ส อน และปั จ จั ย ด้ า น
สถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษา
ตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้าน
สถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้าน
สถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
ปัจจัยด้านผู้เรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1)
เจตคติต่อการเรียน (X2)
ความพร้อมในการเรียน (X3)
ความรับผิดชอบในการเรียน (X4)
ปัจจัยด้านครูผู้สอน
พฤติกรรมการสอน (X5)
ปัจจัยด้านสถานศึกษา
การบริการของสถานศึกษา (X6)
ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน (X7)
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (X8)

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

rxy

Sig

.585*
.657*
.584*
.598*

.000
.000
.000
.000

.465*

.000

.156*
.426*
.531*

.003
.000
.000
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จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านสถานศึกษา มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยปัจจัยด้านผู้เรียนความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ เจตคติ ต่ อ การเรี ย น (X2) มี ค่ า ความสั ม พั น ธ์ (rx2y ) = .657 รองลงมาเป็ น ความ
รับ ผิ ด ชอบในการเรียน (X4) มี ค่ าความสั ม พั น ธ์ (rx4y) = .598 และแรงจูงใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ (X1) มี ค่ า
ความสั ม พั น ธ์ (rx1y) = .585 ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นสถานศึ ก ษา การบริ ก ารของสถานศึ ก ษา (X6) มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยที่สุด มีค่าความสัมพันธ์ (r rx6y ) = .156
3. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกศึกษาตอนต้น ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์การอธิบาย (R2 ) และการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
R
R2
Adjusted R2
SEE
F
P
.700
.490
.485
.215
115.076*
.000
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่าสั ม ประสิท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ร ะหว่างปั จจั ยด้ านผู้ เรีย น กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เท่ากับ .700 โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 48.50 และ
การทดสอบพบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (β) และการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Unstandardized
Coefficients
Std.Error
β
.859
.164
.260
.087
.353
.062
.180
.440
.198
.045
.117
.956
.044
.052
.062
.035
.141
.045

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Standardized
Coefficients
Beta
.248
.371
.080
.190
.012
-.030
-.028
-.146

t
6.524*
2.823*
6.134*
2.823
3.794*
2.400
1.086
1.268
2.555

p
.000
.000
.000
.055
.000
.017
.278
.206
.011

Tolerance

VIF

.342
.546
.383
.512
.648
.970
.656
.512

3.932
2.922
5.942
5.490
4.254
4.818
2.803
4.042
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จากตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรทีส่ ่งผลมาทีส่ ุด คือเจตคติต่อ
การเรียน (X2) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ (X1) และ ความรับผิดชอบในการเรียน (X4) โดยมีค่า
น้ําหนักในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .353 .260 .198 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยที่สุด คือ การบริการของสถานศึกษา (X6) โดยมีค่าน้ําหนักในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .044
ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) และการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบ stepwise
Model

3

(Constant)
X2
X4
X1

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.Error
Beta
β
.839
.153
.333
.052
.371
.188
.048
.213
.230
.060
.203

t

p

5.496*
6.356*
3.897*
3.825*

.000
.000
.000
.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่าค่าสัมประสิท ธิ์ถดถอยของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คื อปั จจัยด้านผู้ เรียน โดยมีตัวแปรย่อยที่ เป็ น ปั จจัยที่ มีค วามสั ม พั น ธ์ต่อ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนจากมากไปน้อย ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน (X2) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบในการ
เรียน (X4) และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปของคะแนนดิบ (b) เท่ากับ
.333 , .188 และ .230 ตามลําดับ และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ
.371, .213 และ .203 ตามลําดับ สัมประสิทธิ์ถดถอยพบนัยสําคัญทางสถิติทั้งหมด 3 ค่า เขียนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
Y’ = .839 +.333X2 +.188X4+.230X1 , Z’y = .371Z X2 +.213 Zx4 +.203 Zx1
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ระดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมรักษ์ รินรุด (2552) พงศ์ไกร วรรณตรง
(2555) ที่พบว่า ระดับของปัจจัยด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นที่ เข้ าเรีย นในหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 15-25 ปี ซึ่งมีอายุสูงกว่าผู้เรียนในระบบโรงเรียน และผู้เรียน
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แต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างผู้เรียนทั้งอายุ อาชีพ พื้นฐานทางการศึกษาจึงต้องมีความพร้อมใน
การเรียน ความรับผิดชอบในการเรียนค่อนข้างมาก จึงจะประสบความสําเร็จทางการเรียน ส่วนระดับ
ของปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ พรศรี พุ ท ธานนท์ (2550) ที่พ บว่าระดับของปั จจัยด้านวิธีการสอนและปั จจัยด้าน
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการเรียนการสอน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ครูและสถานศึกษาเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนเท่านั้น มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และสถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในชุมชน มีทั้งเป็นอาคารศูนย์การเรียนชุมชน
อาคารขององค์การบริหารส่วนตําบล ห้องเรียนภายในโรงเรียน หรือสถานที่ของวัด ที่ได้มีการจัดตั้ง
เป็นศูนย์การเรียนการเรียนชุมชน
2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน และด้านสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมากที่สุด ได้แก่ เจตคติต่อการเรียน รองลงมา ความรับผิดชอบในการเรียน และ แรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศศิ ธ ร สุ ริ ย า (2551) พบว่าปั จ จั ย ส่ ว นตั วของผู้ เรี ย น ได้ แ ก่
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนรวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ โดยมีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ .126 ถึง .852 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรณุกา
หนูวัฒนา (2551) พบว่าปัจจัยผู้เรียนด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (r =0.415) มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรักษ์ รินรุด (2552) พบว่าปัจจัย
ด้านผู้เรียน ได้แก่ ความพร้อมในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพั นธ์ท างบวกในระดับ
ค่อนข้างสูงกับผลการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
(2554) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของผู้เรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการเรียน มีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่
.278 ถึง .360 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เบญจกมล สังข์ศิริ (2555) พบว่า ปัจจัยด้าน
ผู้เรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งอภิปรายได้ว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน โดยเฉพาะเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียนนั้นมีความจําเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนการศึกษานอกโรงเรียนผู้เรียนมีความ
ต้องการที่จะเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ
ของตนเอง ดังนั้นสถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดเรียนการสอนตามความแตกต่าง ความ
ต้องการของผู้เรียน เพื่อทําให้ผู้เรียนมีเจตติต่อการเรียนดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้รวมถึงความรับผิดชอบในการเรียนโดยผู้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนมีความตั้งใจ
มุ่งมั่น พยายาม พากเพียร และเต็มใจ ไม่ละทิ้ง รู้จักหน้าที่ของตนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักษาสัจจะต่อคําพูด มีความกล้าที่จะรับผิดชอบ
ยอมรั บ ผลการกระทํ า ของตนทั้ ง ที่ เป็ น ผลดี และผลเสี ย และหากมี ข้ อ ผิ ด พลาดก็ ใจใส่ ใจแก้ ไข
ข้อบกพร่องด้วยความเต็มใจ จึงทําให้เจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก

592

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

3. สมการของปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ตามตัวแปรที่ศึกษาได้แก่
เจตคติ ต่ อ การเรี ย น ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย น และแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ กั บ ตั วแปรเกณฑ์ เท่ ากั บ .371, .213 และ .203 สามารถพยากรณ์ ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ได้ร้อยละ 48.50 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์เท่ากับ .215 ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (behavioral
psychologists) เชื่อว่า คนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ามีตัวกระตุ้น และการ
เสริมแรง การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการด้านกลไกที่ถูกควบคุมจากสิ่งต่างๆ ภายนอก แต่นักจิตวิทยา
กลุ่ม ความคิด ความเข้าใจ (cognitive psychologists) เชื่อว่าผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้
ความรู้ และสติปัญญา ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียน ครูเป็ นเพียงผู้รับผิดชอบในการสอน แต่ผู้เรียนเป็ นผู้รับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเอง
(ฉัตรชัย บุษบงค์, 2555) และงานวิจัยของพรรณทิภา คําพรหม (2551) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทักษะ การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือปัจจัย
ด้านตนเอง ได้แก่ ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนรู้ ร่วมกับอธิบายทักษะการ
เรียนรู้ ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ได้ร้อยละ 32.9 พรทิพย์ ธุระพันธ์ (2551)
พบว่ าปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นสาระคณิ ต ศาสตร์ ช่ ว งชั้ น ที่ 3 คื อ ด้ านแรงจู งใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านเจตคติต่อกลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
เกล้า จักทอน (2553) พบว่า ปัจจัยด้านเจตคติต่อวิชาภาษาไทยและปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ได้ร้อยละ 72.80 กรรณิการ์ ภิรัมย์รัตน์ (2554)
พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 คือแรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิ์และเจตคติ ต่อการเรียน โดยมีค่ าสัมประสิ ท ธิ์สหสั ม พั นธ์พ หุคูณ (R) เท่ ากับ .632 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2 ) เท่ากับ .400 สามารถทํานาย
ผลสัม ฤทธิ์ท างเรีย นได้ ร้อ ยละ 40.00 McCrory and Zhang (2009) พบว่าเจตคติ ใช้ เป็ น ตัวแปร
ทํ านายผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ได้ ซึ่ ง อาจอภิ ป รายได้ ว่า ในการเรี ย นการสอน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครูและผู้เรียนต้องวางแผนการ
เรียนรู้รายบุคคลร่วมกันให้ครบทั้งหลักสูตร รายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ก็ให้ทําการเทียบโอน ส่วน
รายวิชาที่เทียบโอนไม่ได้ก็ลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และนํามาจัดทําแผนการ
เรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไขการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ วิธีเรียนของการศึกษานอกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การ
เรียนรู้แบบพบกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบทางไกล การเรียนรู้แบบชั้นเรียน และการ
เรียนรู้แบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละรายวิชาผู้เรียนสามารถเลือกวิธีเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบก็ได้ ทั้งนี้มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ซึ่งผู้เรียนนั้นต้องมี
ความพยายามมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้มากกว่าผู้เรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนตามปกติ เนื่องจากในแต่ละ
สัปดาห์จะมาพบครูผู้สอนเพียง 6 ชั่วโมง นอกจากนั้นผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จึงส่งผล
ทําให้ปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบไปด้วย เจตคติต่อการเรียน
ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ดังนั้น สถานศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมเจตคติต่อการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับผู้เรียน ตั้งแต่
เริ่มการแนะแนวในการเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตลอดหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศให้กับผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีความมุ่งหวังในการศึกษา
เพื่อพัฒนาตนเอง โดยให้ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการศึกษา เล่าประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
และทําให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีการชี้แจงขั้นตอนในการเรียนตามหลักสูตร วัตถุประสงค์
หรือรายวิชาที่จะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการเรียน และปลูกฝังความรับผิดชอบในการ
เรียน
2. ควรพัฒนาปรับปรุงปัจจัยด้านครูผู้สอน และปัจจัยด้านสถานศึกษา เพื่อให้เป็นปัจจัยที่มี
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การศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น
A STUDY OF LONELINESS IN ADOLESCENT
แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ
Sangdao Wattanaskulkiat

สาขาวิชา กลุ่มวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น โดยจาแนกจาแนก
ตามเพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดามารดา ลาดับการเกิด รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู และการมีแฟน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นวัยรุ่น ที่มีอายุ 12 – 25 ปี อยู่ใน
จังหวัดปทุมธานี ตอบแบบสอบถามออนไลน์กลับมาได้จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 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 จานวน 498 คน มีความโดดเดี่ยวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. วัยรุ่น ที่มีเพศ อายุ ลาดับการเกิด และการที่มีแฟนที่แตกต่างกันมีความโดดเดี่ยวไม่
แตกต่างกัน
3. ระดับการศึกษาของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน มีความโดดเดี่ยวต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. การเลี้ยงดูของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน ทาให้วัยรุ่นมีความโดดเดี่ยวที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยวัยรุ่นที่มีญาติเลี้ยงดูมีความโดดเดี่ยวสูงกว่าวัยรุ่นที่มีบิดาและมารดาเลี้ยงดู
ร่วมกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม
หรือ Authoritarian Parenting Style มีความโดดเดี่ยวสูงกว่า วัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่หรือ Authoritative Parenting Style อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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 Oneway 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
บทนา
ความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา ว้าเหว่ เป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่จาเพศ วัย
สภาพแวดล้อม หรือคนกลุ่มใดโดยเฉพาะ ไม่ว่าคนชรา หนุ่มสาวในวัยฉกรรจ์ วัยรุ่น ตลอดจนเด็กเล็ก
วัยเยาว์ ไม่เลือกสถานที่ไหน ตามเมืองใหญ่ ในบ้านที่มีคนอยู่เยอะแยะ หรือไม่มีคนอยู่ด้วยก็สามารถ
เกิดความรู้สึกนี้ได้ ยิ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทา
ให้วิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัว
ขยายมาเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยว จึงทาให้สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง สัมพันธภาพขาดหายไป
ในครอบครัว เกิดความรู้สึกว้าเหว่เพิ่มขึ้น (สมัย พรหมประดิษฐ์ , 2546) ความเหงาถูกมองว่าเป็น
ปัญหาหนึ่ งของสั งคมสมัยใหม่เป็นอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวด (Spitzberg & Hurt. 1989 : อ้างใน
วสันต์ ลิมป์เฉลิม, 2552) ความเหงาเป็นสภาพที่บุคคลขาดความสัมพันธ์ทางสังคมที่พึงพอใจ (Baron
& Byrne. 2004 อ้างใน วสันต์ ลิมป์เฉลิม , 2552) ความเหงา คือ ความรู้สึ กเศร้าที่มากับการรับรู้
ความโดดเดี่ยว (A sad feeling that comes with a perception of aloneness) ได้แก่ ความรู้สึก
เศร้า และความโดดเดี่ยว ความรู้สึกเศร้าสื่อถึงสภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซา (Deflated, Wilted state
of mind) ความเหงาเป็นสภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซาในลั กษณะหนึ่ง สภาพจิตที่เหี่ยวเฉาซบเซาที่จะ
เป็นความเหงานี้ต้องประกอบควบคู่กับคุณลักษณะสาคัญคือ การรับรู้ความโดดเดี่ยว (วสัตน์ ลิมป์
เฉลิม, 2552) ความเหงา และภาวะแปลกแยกในทางจิตวิทยา เกิดจากการที่คน ๆ นั้นรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยค่า ไม่มีความสุขในความหมายของการมีชีวิ ต หรือถ้ามีก็มีน้อยกว่าคนอื่น ๆ นอกจากนี้คนที่รู้สึก
เหงา มักจะเก็บตัว หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเอง เรียกว่ายิ่งรู้สึกเหงาเท่าไหร่ ก็
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จะยิ่งเก็บตัวมากขึ้น และเมื่อเก็บตัวมากขึ้น ก็จะทาให้รู้สึกแปลกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมรอบ
ข้าง ซึ่งก็ยิ่งจะมีผลให้เหงามากขึ้นตามไปด้วย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559)
วัย รุ่ น (Adolescent) เป็นวัยที่เด็กจะพ้นจากสภาพของความเป็นผู้ เยาว์ และเริ่มเข้าสู่
ภาวะของความเป็นหนุ่มสาว มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ การเป็นผู้ใหญ่
เต็มตัว มีการแปรปรวนของอารมณ์และจิตใจ ซึ่งความแปรปรวนของอารมณ์เป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรม
แปลกๆ มีความต้องการที่จะให้เป็นที่ยอมรับในสังคม (สุพัตรา สุ ภาพ, 2541) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีขั้น
พัฒนาการแบ่ งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะเริ่มเข้าสู่ วัยรุ่น (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 หรือถูกปล่อยให้อยู่ตามลาพังนาน ๆ โดยมิได้ติดต่อกับใคร ในช่วงที่เราห่างไกลเพื่อนฝู ง
ญาติ พี่น้ อ ง หรื อ คนใกล้ ชิ ด ความเหงาเป็นเรื่อ งธรรมดาส าหรั บวัย รุ่น และส าหรับ คนทั่ ว ไปด้ว ย
บางครั้งคนเราก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาเฉย ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศเป็นใจ เช่น บรรยากาศตอน
ใกล้ค่า หรือช่วงที่ต้องอยู่คนเดียว (สืบค้นวันที่ 16 ธ.ค. 58 จาก : http://www.pccl.ac.th) ความ
ว้าเหว่ในเด็กวัยรุ่นนับเป็นปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงปัญหาหนึ่ง เมื่อเกิดกับเด็กวัยรุ่นก็จะก่อให้เกิด
ความทุกข์ใจ การปล่อยให้เด็กวัยรุ่นอยู่ในบ้านอย่างขาดรักความอบอุ่นมีพ่อแม่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดเสมือนไม่
มีพ่อแม่ ทาให้เด็กเกิดความว้าเหว่ อ้างว้าง ไปโรงเรียนครู อาจารย์ ก็ขาดการดูแลและไม่ได้ใกล้ชิดเด็ก
ทาให้เด็กวัยรุ่นไม่สนใจการเรียน รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครหรือปรึกษาใคร การ
ปล่อยให้เด็กอยู่ขาดความอบอุ่นขาดความใกล้ชิดกับบุคคลที่บ้าน และขาดการดูแลจากครู อาจารย์
ย่อมทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขาภาพจิตในเด็กวัยรุ่นได้ (ผกา สัตยธรรม, 2543) สาเหตุของความ
เหงาของวั ย รุ่ น อยู่ ห่ า งบ้ า น ไกลพ่ อ แม่ แฟนทิ้ ง การอยู่ เ ป็ น โสด เบื่ อ บ้ า น ไม่ ถู ก กั บ คนในบ้ า น
บรรยากาศในบ้านไม่อบอุ่นไม่ถูกใจ เบื่อโรงเรียน ไม่ชอบครู ไม่ชอบเพื่อน หรือการเรียนไม่มีความสุข
(วิทยา นาควัชระ, 2548) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาทางจิตเวชสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ใน
บรรดาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นนั้น ภาวะซึมเศร้า (depression) จัดเป็นปัญหาที่สาคัญ ทั้งนี้
เพราะความชุกและอัตราตายที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ (อุ มาพร ตรังคสมบัติ,
วชิระ ลาภบุญทรัพย์, และปิยลัมพร หะวานนท์, 2540) ภาวะซึมเศร้ามีผลต่อการเรียนรู้ การทาความ
เข้าใจ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ มีผลต่อสัมพันธภาพ การเข้าสังคมกับเพื่อน ครู และสมาชิกใน
ครอบครัว โดยเด็กมักแสดงความรู้สึกเศร้าหรือไม่สบายใจอย่างมาก ไม่ สนุกสนาน และไม่มีความสุข
รู้สึกทนไม่ได้อาจแสดงออกด้วยการร้องไห้ เด็กไม่สนใจที่จะเล่น ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความสนใจต่อ
การเรียนและการทางาน ที่โรงเรียนลดลง แยกตัว ไม่สุงสิงกับเพื่อน มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า
ไม่มีความมั่นใจในตนเอง รู้สึกล้มเหลว มองโลกในแง่ร้าย และมีความคิดอยากตาย (กรมสุขภาพจิต
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กระทรวงสาธารณสุข, 2548) ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุสาคัญของการฆ่าตัวตาย จากรายงาน ผลการ
ประเมินโครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายปี พ.ศ. 2547 ของกรมสุขภาพจิต พบว่าประชากรไทยมี
อัตราการพยายามทาร้ายตนเองมากถึง 43.7 ต่อแสนประชากร และมีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ
เท่ากับ 7 ต่อแสนประชากร และในผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จพบว่า ร้อยละ 50 มีปัญหาโรคซึมเศร้า (สานัก
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2548) นอกจากนี้ ปัจจัยส่วนบุคคลบางประการน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึ ม เศร้ า ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ผลการเรี ย น สถานภาพสมรสของบิ ด ามารดา
สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษาและอาชีพของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว ประวัตการดื่ม
สุราของ บุคคลในครอบครัว ประวัติการใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดามารดา และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน (เตือนใจ โคตรสมบัติ , 2544; นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ
โกวิท นพพร, 2527; วิจารณ์ วิชัยยะ, 2533)
ความเหงาหรือความโดดเดี่ยวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ แม้กระทั่งอยู่
ท่ามกลางผู้คนมากๆ ก็สามารถรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวได้ (อโนมา ใจอุดม, 2548) ความว้าเหว่เกิดขึ้น
เมื่อบุคคลมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยกว่าที่ต้องการ หรือเมื่อความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่สนองความ
ต้องการตามที่ปรารถนาไว้ ความว้าเหว่ไม่เหมือนกับการใช้เวลาอยู่ตามลาพัง บุคคลสามารถรู้สึก
ว้าเหว่ได้แม้อยู่ท่ามกลางบุคคลอื่น เช่น อยู่ในงานปาร์ตี้ หรือคอนเสิร์ต ในทางตรงกันข้ามบางคนก็
ชอบที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและพอใจกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมน้อยกว่าที่บุคคลส่วนใหญ่เป็นกัน
ดังนั้นความว้าเหว่จึงเป็นอัตวิสัยและความรู้สึกส่วนตัวในระดับสูง (Weiten, Lloyd and Lashley,
1990 : อ้างในมณีนุ ช วรรณรั ตน์ , 2552) ปั จจัยส่ งเสริม ที่ทาให้ เกิดความว้าเหว่ ได้แก่ ลั กษณะ
บุคลิกภาพของบุคคล และค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม โดยลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล
แต่ละคนจะมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมตามบุคลิกภาพแตกต่างกันไป เช่น ลักษณะขี้อายหรือการขาด
ทักษะทางสังคม อาจรบกวนการสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพทางสังคมที่พึงพอใจและเป็ นจุดเริ่มต้น
ของความว้าเหว่ส่วนค่านิยมและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมนั้นจะแตกต่างไปตามแต่ละสังคม เช่น
วัฒ นธรรมตะวัน ตกเน้ น ให้ บุ คคลพึ่ง พาตนเองสู งและพยายามทาเป้า หมายให้ ส าเร็ จ ด้ว ยตนเอง
วัฒนธรรมเอเชียจะเน้นการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันภายในสมาชิกของครอบครัว ซึ่งค่านิยมและ
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี้สามารถส่งผลต่อความว้าเหว่ได้ (Peplau and Perlman,
1982 อ้างใน จุ ฑามาศ ฉัตรโอฬารกุล , 2547) แม้ว่าความโดดเดี่ยวจะเป็นความบกพร่องในจิตใจ
สามารถนาไปสู่ภาวะทางจิตเวชได้ แต่ทว่าความโดดเดี่ยวมักไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรทั้ง นี้เนื่องจาก
อาการที่เกิดจากความโดดเดี่ยวหรือความเหงามิได้เป็นอาการที่ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดรุนแรง เมื่อ
เปรียบเทียบกับอาการที่เกิดจากปัญหาทางจิตชนิดอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ความโดดเดี่ยวจึงถูกมองข้าม หรือ
ละเลยไม่ให้ความสาคัญเท่าที่ควร จากการความสาคัญของปัญหาที่กล่ าวมา และมองเห็นผลกระทบ
อันใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งโรคซึมเศร้า และปัญหาสังคม
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความโดด
เดี่ยวของวัยรุ่น อาจเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการเผชิญความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นให้อยู่ในระดั บที่
เหมาะสม เพื่อให้สามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป อีกทั้งผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนาเอาข้อมูลความรู้ที่ได้ไปเป็น
แนวทางป้องกันปัญหาอันเกิดจากความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นตลอดจนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิต
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การเสริมสร้างการเผชิญความโดดเดี่ยว สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรักและความอบอุ่น มากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงการลดปัญหาที่จะเกิดกับ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในระยะยาวอีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 .เพื่อศึกษาระดับความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น จาแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา
สถานภาพสมรสของบิดามารดา ลาดับการเกิด รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และการมีแฟน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่วัยรุ่นที่มีอายุ 12 – 25 ปี อยู่ในจังหวัดปทุมธานี
จานวนประมาณ 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
ตอบแบบสอบถามออนไลน์จานวน 547 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบแล้วคัดเลือกข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามทางออนไลน์กลับมาได้จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 498 คน ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 498 คน ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมที่จะไปอ้างอิงยังประชากรและยังสอดคล้อง
กับสถิติที่ใช้ในการทดสอบ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane
ที่ร ะดับ ความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ มตัว อย่า ง 400 คน (Yamane, 1973 อ้างใน จักรกฤษณ์
สาราญใจ. 2544)
การกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง โดยวิธีคัดเลื อกแบบบังเอิญ (Accidental Selection)
โดยใช้ตารางการกาหนดขนาดตัวอย่างยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และ
คณะ) ระดับความคลาดเคลื่อนหรือตั้งระดับนัยสาคัญที่ .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 แบบสอบถามเกี่ยวกับความโดดเดี่ยว ลักษณะคาถามเป็นข้อคาถามเชิงประเมิน
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
ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายความโดดเดี่ยว (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 จานวน 498 คน มีความโดดเดี่ยวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความโดดเดี่ยวในวัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความโดดเดี่ยวมีความโดดเดี่ยวในวัยรุ่นไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชาย
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความโดดเดี่ยวในวัยรุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่ากว่า 20 ปีมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างอายุ
21 ปีขึ้นไป
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระดับการเลี้ยงดู ของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับอบรมเลี้ยงดู
จานวน
ร้อยละ
1. บิดาและมารดาเลี้ยงดูร่วมกัน
376
75.5
2. บิดาหรือมารดาเลี้ยงดู
84
16.9
3. ญาติเลี้ยงดู
38
7.6
รวม
498
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่าการเลี้ยงดูของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นการอยู่อาศัยกับครอบครัวหรือ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดาและมารดาร่วมกันเป็นส่วนใหญ่จานวน 376 คนหรือร้อยละ 75.5 รองลงมา
เป็นการอบรมเลี้ยงดูโดยบิดาหรือมารดาจานวน 84 คนหรือร้อยละ 16.5 และตามด้วยญาติเลี้ยงดู
จานวน 38 คนหรือร้อยละ 7.6 ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 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
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 1 คู่ คือ การเลี้ยงดูมีผลต่อความโดดเดี่ยวที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 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
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 1 คู่ คือ รูปแบบการเลี้ยงดูมีผลต่อความโดดเดี่ยวที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งต้องทาการเปรียบเทียบรายคู่ในตารางที่ 4 ต่อไป และเลือก
วิธีในการทดสอบความแตกต่างเป็น Scheffe เนื่องจากความแปรปรวนเท่ากัน
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับความโดดเดี่ยว
รูปแบบการเลี้ยงดู
I
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 𝑋̅= 4.51
การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 𝑋̅= 3.91
การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 𝑋̅= 3.92

J

การอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุม
𝑋̅= 4.51
-

การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่
𝑋̅= 3.91
-.60013*
-

การอบรมเลี้ยงดู
แบบตามใจ
𝑋̅= 3.92
-.59554*
-.00459
-

จากตารางที่ 4 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม หรื อ
Authoritarian Parenting Style (ค่าเฉลี่ ย = 4.51) มี ความโดดเดี่ยว สู ง กว่ า กลุ่ มตั ว อย่า งที่ มี
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่หรือ Authoritative Parenting Style (ค่าเฉลี่ย = 3.91) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 แสดงความโดดเดี่ยวของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อความ
1. ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคณ
ุ ค่า
2. ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกนี้
3. ฉันไม่พอใจในสัมพันธภาพทางสังคมกับผู้อื่น
4. ฉันรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่มีความสุข
5. ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่สาคัญเวลาที่อยู่กับคนอื่น
6. ฉันรู้สึกขาดเพื่อนข้างกาย
7. ฉันรู้สึกว่าสัมพันธภาพที่ได้รับจากผู้อื่นตรงกับความ
ต้องการของตนเอง
8. ฉันรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากคนอื่นแม้ว่าจะอยู่
ท่ามกลางคนหมูม่ ากที่ล้อมรอบตัวเองก็ตาม
9. เมื่ออยู่คนเดียว ฉันรู้สึกเหงา
10. ฉันไม่เคยรูส้ ึกโดดเดีย่ ว อ้างว้าง
11. ไม่มีใครเข้าใจในตัวฉันอย่างแท้จริง
12. ฉันเป็นคนคบยาก
13. ฉันรู้สึกไม่สนิทสนมกับใคร
14. ฉันรู้สึกเหงาใจ ในขณะที่อยู่กับคนหลายคน
15. ฉันไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ในเวลารวดเร็ว
16. ฉันมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินกับคนอื่น
17. ฉันรู้สึกว่าตนเองดูแปลกและแตกต่างจากคนอื่น
18. ฉันชอบอยู่กับคนหมู่มาก มากกว่าอยู่คนเดียว
19. ไม่มีใครสักคนทีส่ ามารถพูดคุย ปรึกษากับฉันได้

ค่าเฉลี่ย
4.68
5.07
4.83
4.12
4.39
4.76

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.516
1.325
1.355
1.516
1.478
1.517

3.55

1.517

4.58

1.556

3.58
3.16
3.83
4.57
4.83
4.71
4.18
3.80
4.52
3.18
4.42

1.688
1.573
1.672
1.581
1.497
1.457
1.521
1.491
1.550
1.637
1.384

ระดับความ
โดดเดี่ยว
มาก
มาก
มาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก
ค่อนข้างมาก
มาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
มาก
มาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างมาก
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ข้อความ
20. ฉันรู้สึกว่าไม่มีใคร ทั้งๆ ที่มีผู้คนมากมายอยูร่ อบข้าง
ตัวฉัน
21. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ฉันรู้สึกโดดเดีย่ ว
22. ไม่มีใครที่ ฉันสามารถพึ่งพาได้
23. ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครรู้จัก และเข้าใจฉันดีพอ
24. ฉันรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพือ่ น
25. ฉันรู้สึกไม่สนิทสนมกับคนอื่นได้ง่าย
26. ฉันรู้สึกถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
27. ฉันไม่อยากสุงสิง พูดคุยกับใคร
28. ฉันไม่รสู้ ึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่กับครอบครัว
29. ฉันรู้สึกไม่มีความสุข สบายใจเวลาอยู่กับครอบครัว
30. ฉันรู้สึกว่าไม่มีคนรักฉันอย่างแท้จริง
31. ฉันรู้สึกอุ่นใจเวลาที่ได้อยูค่ นเดียว
32. ฉันรู้สึกไม่สนุกสนานเมื่ออยู่กับผู้คนรอบข้าง
33. ฉันมักอยู่คนเดียว
34. ฉันเข้ากับเพื่อนๆ ได้ยาก
35. บ่อยครั้งที่ฉันไม่อยากพบหรือพูดคุยกับใคร
36. ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทากิจกรรมคนเดียว
37. ฉันไม่ชอบเข้าสังคมและรู้จักกับคนจานวนมาก
38. ฉันเคยคิดฆ่าตัวตายเวลาที่อยู่คนเดียว
39. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน ฉันเครียด อึดอัดใจ
40. ฉันไม่มเี พื่อนสนิทที่พูดคุยด้วยอย่างสบายใจ
41. ฉันเหงาเมื่อต้องอยู่ลาพังคนเดียว
42. เมื่ออยู่ในบ้านไม่มีใครสนใจฉัน
43. ไม่มีใครในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจ
แก่ฉัน
44. ฉันเข้ากับคนอื่นๆ ได้ไม่ดี
45. ฉันไม่ใช้เวลาในการพูดคุยเรื่องส่วนตัวกับคนใน
ครอบครัว
46. ฉันไม่ค่อยเปิดใจที่จะพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว
47. ฉันมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับสมาชิกในครอบครัว
48. ฉันและสมาชิกในครอบครัวไม่มีกจิ กรรมร่วมกัน
49. ฉันไม่ค่อยได้ตดิ ต่อกับครอบครัว

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความโดด
เดี่ยว

4.59

1.547

มาก

4.74
4.10
3.79
4.54
4.24
4.82
4.63
4.57
5.10
4.71
2.93
4.69
4.06
4.79
4.06
4.23
4.30
5.27
5.12
4.85
3.62
5.17

1.499
1.436
1.669
1.343
1.461
1.465
1.512
1.816
1.365
1.529
1.613
1.508
1.660
1.439
1.556
1.612
1.534
1.407
1.258
1.475
1.694
1.355

5.18

1.352

มาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก
ค่อนข้างมาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ค่อนข้างน้อย
มาก
ค่อนข้างมาก
มาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก
มาก
มาก
ค่อนข้างมาก
มาก
มาก

2.51

1.326

4.25

1.611

4.19
5.10
4.63
5.13

1.688
1.293
1.564
1.313

ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก
มาก
มาก

604

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ตารางที่ 5 (ต่อ)
ข้อความ
50. ถ้าเป็นไปได้ฉันพยายามหลีกหนีทจี่ ะเกี่ยวข้องกับ
สมาชิกครอบครัว
51. ฉันมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับครอบครัว
52. สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยสนใจฟังสิ่งที่ฉันพูด
53. ฉันไม่ใส่ใจผู้คนรอบข้าง และคนอืน่ ๆ
54. ฉันแสดงออกถึงความไม่อบอุ่นเป็นมิตรให้กับทุกคนที่
ฉันรู้จัก
55. ฉันมักจะไม่มสี ่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่ม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5.27

1.287

5.23
4.86
4.69

1.302
1.523
1.270

4.82

1.200

4.69

1.241

ระดับความโดด
เดี่ยว
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถามวั ด ความโดดเดี่ ย วในวั ย รุ่ น เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อคาถามเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก มีดังนี้ 1) ถ้าเป็นไปได้
ฉันพยายามหลีกหนีที่จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว และฉันเคยคิดฆ่าตัวตายเวลาที่อยู่คนเดียว 2)
ฉัน ไม่ค่อยได้ติดต่อกับ ครอบครั ว 3) ไม่มีใครในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและให้ กาลั งใจแก่ฉัน
ในขณะที่ข้อคาถามของแบบสอบถามที่บอกว่า ฉันเข้ากับคนอื่นๆ ได้ดี มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด และ
คะแนนความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.420 อยู่ในระดับความโดดเดี่ยวมาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นที่ได้เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีบางประเด็นน่าสนใจควร
นามาอภิปรายผลดังนี้ จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นที่ได้เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามีบางประเด็น
น่าสนใจควรนามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลจากการศึกษาความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า วัยรุ่นมี
คะแนนความโดดเดี่ยวโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ สอดคล้องกับงานวั ยของ
เซีย ร์ ฟรี ดแมน และ เปบพอล (Sears, Freedman and Peplau, 1985 อ้างใน รัช นี เบญจธนัง ,
2537) กล่าวว่า ความว้าเหว่มีความสัมพันธ์กับอายุ คนส่วนมากมักจะพูดว่า วัยชรามีความว้าเหว่มาก
แต่จากการศึกษาพบว่า ความว้าเหว่สูงสุดพบในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น ความว้าเหว่ น้อยที่สุดพบใน
ประชาชนที่อายุมาก
2. ผลการเปรียบเทียบพบว่ามีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ นั่นคือ
วัยรุ่นเพศหญิงมีความโดดเดี่ยวมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับวัยรุ่นเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เต๋า (Tao. 1999, อ้างใน ลลนา ปิยะอารีธรรม, 2552) ทาการศึกษาระยะยาว 3 ปี ในเรื่องความ
ว้าเหว่ในวัยรุ่นตอนต้น (ประสบการณ์ทางสังคม) กลุ่มตัวอย่างจานวน 183 คน เป็นนักเรียนชั้นเกรด
6-8 ผลการศึกษาพบว่า ความว้าเหว่สัมพันธ์กับบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ความซึมเศร้า แต่ไม่
สัมพัน ธ์กับ ปัญหาภายนอก ผลการศึกษานี้ไม่มีความแตกต่ างระหว่างเพศชายและเพศหญิง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวีร์ ธนประกฤติ (2545) ศึกษาความว้าเหว่และการเผชิญกับความว้าเหว่
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ของนักเรี ยนประจ า ซึ่งกลุ่มตัว อย่ างเป็นนักเรียนประจาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 312 คน
พบว่า เพศและภูมิหลังทางครอบครัวที่แตกต่างมีความว้าเหว่ที่ไม่แตกต่าง
3. ผลการเปรียบเทียบพบว่า วัยรุ่นที่มีอายุแตกต่างกันมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ นั่นคือกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุต่ากว่า 20 ปีมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง
อายุ 21 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ความรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา ว้าเหว่ เป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้
กับทุกคน ไม่จาเพศ วัย สภาพแวดล้อม หรือคนกลุ่มใดโดยเฉพาะ ไม่ว่าคนชรา หนุ่มสาวในวัยฉกรรจ์
วัยรุ่น ตลอดจนเด็กเล็กวัยเยาว์ ไม่เลือกสถานที่ไหน ตามเมืองใหญ่ ในบ้านที่มีคนอยู่เยอะแยะ หรือไม่
มีคนอยู่ด้วยก็สามารถเกิดความรู้สึกนี้ ได้ (สมัย พรหมประดิษฐ์ , 2546) แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
เซีย ร์ ฟรี ดแมน และ เปบพอล (Sears, Freedman and Peplau, 1985 อ้างใน รัช นี เบญจธนัง ,
2537) กล่าวว่า ความว้าเหว่มีความสัมพันธ์กับอายุ คนส่วนมากมักจะพูดว่า วัยชรามีความว้าเหว่มาก
แต่จากการศึกษาพบว่า ความว้าเหว่สูงสุดพบในวัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น ความว้าเหว่น้อยที่สุดพบใน
ประชาชนที่อายุมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยซึ่งศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุที่
กว้าง นั่น คือ อายุ 12-25 ปี
4. ระดับ การศึก ษาของวั ยรุ่ นจะมีร ะดั บ การศึ ก ษาของแต่ ล ะบุ คคลต่ า งกั น ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า วัยรุ่นที่
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเฉลี่ย = 4.5780) มีความโดดเดี่ยวสูงกว่า วัยรุ่นที่ศึกษาใน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย = 4.3529) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรวีร์ ธนประกฤติ (2545) ได้ศึกษาความว้าเหว่และการเผชิญกับความว้าเหว่ของนักเรียน
ประจา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประจาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 312 คน พบว่า นักเรียน
ประจาวัยรุ่นที่มีระดับชั้นแตกต่างกันมีคะแนนความว้า เหว่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมณีนุช วรรณรั ตน์ (2552) ได้ศึกษาถึงระดับการสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกเห็ นคุณค่าใน
ตนเอง และความว้ า เหว่ ข องนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น โรงเรี ย นสอนคนตาบอด
เปรียบเทียบความว้าเหว่ของนักเรียนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน
ทางสังคมกับความว้าเหว่ของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองกับความ
ว้าเหว่ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ศึกษา
ในโรงเรียนสอนคนตาบอด ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 142 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความว้าเหว่อยู่ในระดับต่า นักเรียนที่มีระดับชั้น
การศึกษาแตกต่างกันมีความว้าเหว่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ลาดับการเกิดของวัยรุ่นกับความโดดเดี่ยว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แสดงว่า ลาดับการเกิดไม่มีผลต่อความโดดเดี่ยวในวัยรุ่น
6. การเลี้ยงดูมีผลต่อความโดดเดี่ยวที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติวัยรุ่นที่มี
ญาติเลี้ยงดูมีความโดดเดี่ยวสูงกว่า วัยรุ่นที่มีบิดาและมารดาเลี้ยงดู ร่วมกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการวิจัยของศลักษณา กิติทัศน์เศรณี และคณะ (2552) ได้ศึกษาภาวะ
ซึมเศร้าส่งผลต่อการเรียนและการดาเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่น ทาให้รู้สึกเศร้า เหงา โดดเดี่ยวอ้างว้าง
และขาดความสุข และเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น การอบรมเลี้ยงดูของ
บิดามารดามีผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่
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เหมาะสมจะทาให้ เกิดปั ญ หาสุ ขภาพจิตตามมา และส่ งผลให้ เกิดภาวะซึมเศร้ าได้ ความสั มพัน ธ์
ระหว่างบิดามารดา และความสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รูปแบบการ เลี้ยงดูของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. วั ย รุ่ น ที่ มี รู ป แบบการอบรมเลี้ ย งดู แ บบควบคุ ม หรื อ Authoritarian Parenting
style มีความโดดเดี่ยวสูงกว่า วัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่หรือ Authoritative
Parenting Style อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของศลักษณา กิติทัศน์
เศรณี และคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อการเรียนและการดาเนินชีวิตของเด็กวัยรุ่น
ทาให้รู้สึกเศร้า เหงา โดดเดี่ยวอ้างว้าง และขาดความสุข และเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในวัย รุ่น การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดามีผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมของ
เด็ก ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมจะทาให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา และส่งผลให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าได้ รูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .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
อย่างมีนัยสาคัญ นั่นคือ วัยรุ่นที่มีแฟนมีความโดดเดี่ยวมีความโดดเดี่ยวไม่แตกต่างกับกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แฟน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า ความเหงาหรือความโดดเดี่ยวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
แม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนมากๆ ก็สามารถรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวได้ (อโนมา ใจอุดม, 2548) อีกทั้ง
ความเหงาในวัยรุ่น/วัยเด็กตอนปลายรู้สึกเหงา เป็นเรื่องธรรมดาที่ในแต่ละช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียว
ในบางขณะ บางบรรยากาศ หรือสถานการณ์ เราจะเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมา เช่น บางครั้ง ที่เราฟัง
เพลงเศร้า ๆ หรือถูกปล่อยให้อยู่ตามลาพังนาน ๆ โดยมิได้ติดต่อกับใคร ในช่วงที่เราห่างไกลเพื่อนฝูง
ญาติ พี่น้ อ ง หรื อ คนใกล้ ชิ ด ความเหงาเป็นเรื่อ งธรรมดาส าหรั บวัย รุ่น และส าหรับ คนทั่ ว ไปด้ว ย
บางครั้งคนเราก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาเฉย ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศเป็นใจ เช่น บรรยากาศตอน
ใกล้ค่า หรือช่วงที่ต้องอยู่คนเดียว (สืบค้น ณ วันที่ 16 ธ.ค. 58 จาก http://www.pccl.ac.th )
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอในการนาผลวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป
1. จากผลการศึกษาปัจ จัยส่ว นบุค คล พบว่า ช่ว งอายุ และระดับชั้น มีความโดดเดี่ยว
แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรให้ความสาคัญกับวัยรุ่นที่มีอายุในช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น วัยรุ่นกลุ่มนี้มีความโดดเดี่ยวมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความโดดเดี่ยวได้ในอนาคต
2. การอบรมเลี้ยงดู พบว่า การอบรมเลี้ยงดูที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หรือ
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(Authoritarian Parenting Style) อยู่ ใ นระดั บ สู ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความโดดเดี่ ย ว ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเพื่อน มีส่วนช่วยให้วัยรุ่นเกิดความโดดเดี่ยวน้อยลง
โดยการให้ความรัก ความเข้าใจ ให้กาลังใจกันและควรจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น ซึ่ง
ความใกล้ชิด ความผูกพันเหล่านี้จะช่วยลดความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นลงได้
3. ในการเก็บข้อมูลความโดดเดี่ยวของวัยรุ่น ควรจะมีการเก็บซ้าอีกครั้ง ภายในระยะ 3
เดือนอีกครั้ง
4. จากการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบว่า วัยรุ่นมีความโดดเดี่ยวสูง มีลักษณะทางอารมณ์ ทาง
ความคิ ด และทางพฤติ ก รรมในทางลบ และยั ง ไม่ ส ามารถเผชิ ญ กั บ ความโดดเดี่ ย วได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเท่าใดนัก คือ ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดการกับปัญหาโดยตรง และไม่ค่อยได้ใช้ก าร
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคม จึงควรนาผลจากการวิจัยไปใช้ในการช่วยเหลือจัดการความโดดเดี่ยว
ของเด็กวัยรุ่นต่อไป เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การให้การปรึกษากลุ่ม หรือ การให้การปรึกษาเป็น
รายบุคคล เพื่อลดลักษณะทางลบ เพิ่มลักษณะทางบวก ทั้งในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติก รรม
ของวัยรุ่น และเรียนรู้ที่จะมีวิธีการเผชิญปัญหา เผชิญกับความโดดเดี่ยว ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความกระจ่างชัดในตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และ
มองเห็นแนวทางในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้
ข้อเสนอแนะสาหรับทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ว่ามีผลต่อความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นหรือไม่ เช่น บุคลิกภาพ
การปรับตัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคม ทักษะทางสังคม
เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาความโดดเดี่ยวของกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยทางาน วัย
ผู้สูงอายุ
3. ควรมีการทดลองให้การปรึกษาไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม เพื่อลดลักษณะทาง
ลบ เพิ่มลักษณะทางบวก ทั้งในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่น และเรียนรู้ที่จะมี
วิธีการเผชิญปัญหา เผชิญกับความโดดเดี่ยว ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความ
กระจ่างชัดในตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และมองเห็นแนวทางในการจัดการ
หรือแก้ไขปัญหาได้
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาความโดดเดี่ ย วของวั ย รุ่ น กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ แ คบลง เช่ น ระดั บ
มัธยมศึกษาในโรงเรียน ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี
เพื่อศึกษาดูความโดดเดี่ยวของวัยรุ่นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
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การสร้างฟังก์ชั่นทํานายสมรรถนะครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
CREATING FUNCTION PREDICTION OF TEACHER COMPETENCY IN INCLUSIVE
EDUCATION MANAGEMENT IN THE SAKAEO PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA
OFFICE 1
สุกัญญา สุวรรณทาน1 สุวิมล ติรกานันท์2 และ บุญมี พันธุ์ไทย3
Sukunya Suwannatan, Suwimon Tirakanan, and Boonmee Phunthai3
1

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษาชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อ สร้ า งฟั ง ก์ ชั่ น ทํ า นายสมรรถนะของครู ที่ จั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จํานวน 338 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามการจัดทําโครงการ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนที่มีการจัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จํานวน 165 คน เพื่อศึกษาสมรรถนะครูที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กลุ่มที่
2 กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีการจัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จํานวน 173 คน ใช้ในการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของครูในโรงเรียนที่มีการจัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ประกอบด้วย 1) ด้านความรู้ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ค่าความยาก-ง่ายอยู่ในช่วง 0.37 – 0.97
ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.21 – 0.88 2) ด้านทักษะ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
3) ด้ า นลั ก ษณะนิ สั ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.88 4) ด้ า นเจตคติ มี ค วามเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.88
แบบทดสอบชุดนี้มีค่าสัมประสิท ธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ.91 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ
ค่ าเฉลี่ ย t-test และการวิเคราะห์ จํ าแนก ( Discriminant analysis ) แบบStepwise ผลการ
วิเคราะห์ ข้ อ มู ล มี ดั งนี้ ตั วแปรที่ ส ามารถทํ า นายกลุ่ ม โรงเรียนที่ จั ด โครงการการจั ด การศึ ก ษา
แบบเรียนรวมและกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประกอบด้วย 2 ตัว
แปรย่อย คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ ความสามารถ สามารถเขียนฟังก์ชั่นทํานายสมรรถนะ
ครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 ได้ดังนี้ Z = .918(X1)-.400(X2) ฟังก์ชั่นทํานายสมรรถนะครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ทํานายการเป็นสมาชิกของกลุ่มที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ร้อยละ 82.42 และ
กลุ่มที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ร้อยละ 47.40 ฟังก์ชั่นนี้สามารถทํานายการ
เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยเฉลี่ยได้ร้อยละ 64.50
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คําสําคัญ: 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 การศึกษาองค์ประกอบสังคมของคนไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ ไม่มีสังคมใดจะสามารถจัดคนพิการออกไปจากสังคมได้ รัฐบาลจึงควรจัดการศึกษาให้
ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดการศึกษา 2 วิธี คือ จัดโรงเรียนเฉพาะ และ
จัดเรียนรวมกับเด็กปกติเพื่อให้การเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติเป็นการ

612

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที5่
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

จัดการศึกษาที่เหมาะสมและให้ความเสมอภาคแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีโอกาสเรียนได้มากที่สุด
ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และต้องคํานึงถึงความต้องการเป็นที่ยอมรับของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ความต้องการที่สําคัญ คือ ความรู้สึกว่าเป็นคนมีค่ามี
ความหมาย และเด็กที่มีความต้องการอันสูงสุด ซึ่งโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะต้องจัดให้มี
บริการพิเศษตามความจําเป็น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนรู้และดํารงชีวิตในสังคมไทยได้
อย่างมีความสุข(พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์,2547) ครูจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ กล่าวคือ ครูเป็นผู้มีภาระหน้าที่ผูกพันอยู่กับความดี ความ
ถูกต้อง ความมีคุณธรรม ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ (สมเพชร ปันซางคอน
,2551) การจัดการศึกษา ได้มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของเด็กแต่ละคนที่
มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง จึงทําให้ครูในสังคมยุค
โลกาภิวัฒ น์ มีการตื่นตัว พัฒ นาตนเองสม่ําเสมอ พร้อมที่จะรับฟังและแก้ไขปัญ หา ( พิมพ์พรรณ
เทพสุเมธานนท์และคณะ, 2553) สมรรถนะเป็นคุณลักษณะ ในด้านต่างๆที่ครูจําเป็นต้องมีในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์สําคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาการทุก
ด้านของผู้เรียน ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2536) สอดคล้องกับภาสกร
เตวิชพงศ์ ( 2544 ) ได้กล่าวว่าสมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่บุคลากรในองค์การจําเป็นต้องมีในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่นๆที่จําเป็นที่จะสามารถส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ( อํานวย สุวรรณกิจบริหาร,2522 )
โดยเฉพาะครูที่รับผิดชอบดูแลเด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติที่จะต้องทํางานหนัก หรือมากกว่าการ
รับผิดชอบเด็กปกติ ดังนั้นลักษณะของครูที่ต้องสอนหรือรับผิดชอบกับห้องเรียนที่มีเด็กเรียนร่วมนี้ก็
น่ าจะมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างไปจากคุ ณ ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างไปจากคุ ณ ลั ก ษณะของครูโดยทั่ วไป
เนื่องจากต้องบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กซึ่งแตกต่างกันสองกลุ่มแล้วยังต้องสอนให้เด็กทั้งสองกลุ่มนี้
ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างเดียวกัน
จากสถิติจํานวนนั กเรียนสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในปี
การศึ ก ษา 2557 มี จํ านวนเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษจํ านวน 1,926 คน ปี ก ารศึ ก ษา 2558 มี
จํานวนเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษจํานวน 2,118 คน ปี การศึก ษา 2559 มี จํ านวนเด็ ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษจํานวน 2,198 คน (กลุ่มนิเทศและติดตาม สพป.สระแก้ว เขต1) พบว่าจํานวนนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในแต่ละปีการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 เพิ่ ม มากขึ้ น ทํ าให้ ค รูโรงเรีย นในสังกัด มี การจัดการศึก ษาแบบเรีย นรวมเพื่ อพั ฒ นาทั กษะ
ทางการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูจึงเป็นบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนา นักเรียนเหล่านี้ ครูที่ทําการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึง
ควรมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปกติ การ
สร้างฟังก์ชั่นทํานายกลุ่มในการค้นหาสมรรถนะของครูที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จะทําให้การมอบหมายงานให้กับครูได้ตรงกับสมรรถนะของงานและเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนา
เด็กนักเรียน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสร้างฟังก์ชั่นทํานายสมรรถนะของครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสระแก้ ว เขต 1 จํ า นวน 146 โรงเรี ย น จํ า นวน 1,725 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จํานวน 146 โรงเรียน โดยประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จากจํานวนประชากร
จํานวน 1,725 คน ตามตาราง Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (สุวิมล ติรกานันท์,2549) และ
ความคลาดเคลื่อน 5% ตามตารางขนาดประชากรเท่ากับ 1,500 คน จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
316 คน และเมื่อขนาดประชากรเท่ากับ 2,000 คน จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 333 คน เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรที่ดีผู้วิจัยเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 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 จับสลากได้โรงเรียนใดครูในโรงเรียนนั้นทุกคนจะต้องเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มจํานวนเป็น 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดด้านความรู้
ในเรื่องลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หลักในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบ
ผลสํ าเร็จ รู ป แบบของแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) ลั ก ษณะและประเภทของเด็ กที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท จํานวน 25 ข้อ เกณฑ์ในการให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด 0
คะแนน และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะอีก 3 ด้าน ได้แก่
ด้านทักษะความสามารถ ในเรื่องการนําเทคนิคมาใช้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดทํา
แผนการศึ กษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) จั ดทํ าโครงการการจัดการศึก ษาแบบเรียนรวมจํานวน 21 ข้อ
เกณฑ์ในการให้คะแนน มี 4 ระดับ ด้านเจตคติในเรื่องการจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และ
ส่งเสริม ให้ เข้ารับการแข่ งขัน ในงานมหกรรมทางการศึกษาต่างๆ จํานวน 13 ข้อ เกณฑ์ ในการให้
คะแนนมี 5 ระดับ และด้านลักษณะนิสัย ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพครู มีความคิดสร้างสรรค์
ความอดทน ความมั่นคงทางอารมณ์ ความรัก เมตตาต่อศิษย์ จํานวน 9 ข้อ เกณฑ์ในการให้คะแนนมี
4 จากนั้นนําเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตลอดจนวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา ความเข้าใจและการใช้ภาษา แล้วนําเครื่องมือการวิจัย
ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ โดยเลือกข้อที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้น
นําไปทดลองใช้ (try out) กับครูโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่า
อํ า นาจจํ า แนก รายข้ อ ค่ า ความยาก-ง่ า ย และวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 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) ด้านลักษณะนิสัยมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 (4) ด้านเจตคติ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.88 แล้วนํ าแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ มีคุณ ภาพไปใช้เก็บ รวบรวมข้อมู ล สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม
Discriminant Analysis แบบ Stepwise
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสมรรถนะของครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในกลุ่มโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตารางที่ 1 สมรรถนะของครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในกลุ่มโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สมรรถนะ

จํานวน
ข้อ

คะแนน
รวม

ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ด้านทักษะ ความสามารถ
ด้านลักษณะนิสัย
ด้านเจตคติ
ค่าเฉลี่ย

25
21
9
13
68

25
63
27
65
180

กลุ่มโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดการศึกษาแบบเรียน
ไม่จัดการศึกษา
รวม
แบบเรียนรวม
คะแนน
ค่าเฉลี่ย คะแนน
ค่าเฉลี่ย
เฉลี่ย
ร้อยละ
เฉลี่ย
ร้อยละ
15.88
63.53
12.68
50.72
34.18
54.25
38.54
61.18
20.07
74.34
20.04
74.24
49.27
75.80
47.69
73.38
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
นิ สั ย ( = 20.07>20.04) และด้ านเจตคติ ( = 49.27>47.69) ของกลุ่ ม โรงเรีย นที่ จั ด การศึ ก ษา
แบบเรียนรวมสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่วนในด้านทักษะความสามารถ
( = 34.18<38.54) สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมต่ํากว่ากลุ่มโรงเรียน
ที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. ผลเปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการศึกษารายด้านของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสมรรถนะการจัดการศึกษาของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมกับครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแยกเป็น
รายด้าน
สมรรถนะการจัดการศึกษาของครูผู้สอน
ที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ด้านทักษะ ความสามารถ
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ด้านลักษณะนิสัย
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ด้านเจตคติ
จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

N

)

(

165 15.885
173 12.682

S.D.

t

Sig.

4.060
6.000*
5.595

0.000*

165 34.182 15.468
-2.612* 0.009*
173 34.549 15.266
165 20.073
173 20.046

5.473
0.045*
5.415

0.964

165 49.272
173 47.699

6.360
2.393*
5.721

0.017*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะการจัดการศึกษาของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะความสามารถ
และด้านเจตคติ ของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กับครูผู้สอนกลุ่ม
โรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่ วนในด้ านลั ก ษณะนิ สั ย ครูก ลุ่ ม โรงเรีย นที่ จั ด โครงการการจั ด การศึ ก ษาแบบเรีย นรวมกั บ
ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่แตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มสมรรถนะด้วยวิธีการจําแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis)
ตารางที่ 3 การทดสอบ variance-covariance matrix ระหว่างกลุ่ม
Box’s M
20.987

F Approx
6.951

Df 1
3

Df 2
2.188

Sig
0.000

ผลการทดสอบระหว่ า งกลุ่ ม พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งของ variance-covaraince matrix
ระหว่างกลุ่ ม ซึ่ งไม่ เป็ น ไปตามข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น จึ งต้ อ งมี ก ารคํ านวณแยกความแปรปรวนร่ ว ม
(covaraince) แยกในแต่ละกลุ่ม
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ตารางที่ 4 การคัดเลือกตัวแปรในการสร้างฟังก์ชั่นทํานายการเข้ากลุ่มครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมใน
ความเป็นครูที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ด้วยวิธี Stepwise estimation
ตัวแปรที่เข้าสู่
Wilks’Lambda Exact F df 1
df 2
Sig
ฟังก์ชั่น
1
X1
.903
35.996
1
336.000 0.000
2
X2
.887
21.309
2
335.000 0.000
จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ฟังก์ชั่น มี 2 ตัวแปร คือ สมรรถนะด้าน
ความรู้ (X1) สมรรถนะด้านทักษะ ความสามารถ (X2)
นตอนที่

ตารางที่ 5 Discriminant loading ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
สมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ
สมรรถนะด้านทักษะ ความสามารถ

Loading
.918
-.400

จากตารางที่ 5 ตัวแปรที่มีน้ําหนักสูงสุดในฟังก์ชันทํานายกลุ่ม คือ สมรรถนะด้านความรู้
ความเข้าใจ (X1) และสมรรถนะด้านทักษะ ความสามารถ( X2) โดยมีสมการฟังก์ชั่นทํานายดังนี้
Z = .918 (X1) - .400 (X2)
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม centroid
การจัดทําโครงการ
จัดโครงการ
ไม่จัดโครงการ

Centroid
.364
-.347

จุดตัด = (165)(.364) – (173)(-.347)
165+173
= .355
จุดตัดที่ได้จากการคํานวณ คือ .355 จุดกึ่งกลางของกลุ่มข้อมูลจัดโครงการ คือ .364 จุดกึ่งกลาง
ของกลุ่มข้อมูลที่ไม่จัดโครงการ คือ -.347
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ตารางที่ 7 ผลการทํานายกลุ่ม (Hit ratio)
การจัดโครงการการจัดการศึกษา
ทํานายการเป็นสมาชิกกลุ่ม
รวม
แบบเรียนรวม
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

2

= p + ( 1-P)

2
2

2

= (165/338) + ( 173/338 )
= .240 + .260 = .50
ค่า Hit ratio มากกว่าค่า C ¼ ของ C = 1.25 x .50 = ร้อยละ 62.50
PRO

PRO

ค่า Hit ratio ที่คํานวณได้ร้อยละ 64.50 ซึง่ มากกว่าค่า C

PRO

แสดงว่าผลการทํานายเป็นที่ยอมนับได้

จากตารางที่ 6 ฟังก์ชั่นทํานายการเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ พบว่า ครูที่อยู่ในกลุ่ม
จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 165 คน ได้รับการทํานายให้อยู่กลุ่มนี้ 136 คน และ
อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 29 คน จึงทํานายได้ถูกต้องร้อย
ละ 82.42 และทํานายไม่ถูกต้องร้อยละ 17.58 ส่วนครูที่ไม่จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม 173 คน ได้ รั บ การทํ านายให้ อ ยู่ ในกลุ่ ม นี้ 82 คน และอยู่ ในกลุ่ ม ที่ จั ด ทํ าโครงการการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม 91 คน จึงทํานายได้ถูกต้องร้อยละ 47.40 และทํานายไม่ถูกต้องร้อยละ
52.60 ฟังก์ชั่นทํานายกลุ่มสามารถทํานายการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 64.50
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
สมรรถนะของกลุ่มครูโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมทุกด้าน สูงกว่าสมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านลักษณะนิสัย และด้านเจตคติ ของกลุ่ม
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่วนในด้าน
ทักษะความสามารถ สมรรถนะของครูกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมต่ํากว่ากลุ่มโรงเรียนที่
ไม่ จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของอาทิ ก า เพชรทั บ (2550) ได้ ศึ ก ษา
สมรรถนะครู ผู้ ส อนห้ อ งเรี ย นเด็ ก พิ เ ศษเรี ย นร่ ว มว่ า ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบด้ า นทั ก ษะ
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ความสามารถ ด้านความรู้ และงานวิจัยของสมนึก ดุริยศักดิ์ (2545) ได้ศึกษาเจตคติต่อการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ควรจัดให้มีครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเข้าใจต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้เพียงพอและเป็นความต้องการใน
ระดับมากต่อการจัดการเรียนร่วม รวมถึงงานวิจัยของพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์(2547) ได้ศึกษา
ความต้องการของครูที่มีต่อการเรียนร่วมทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการ
สอนและอาคารสถานที่ และด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ส่วนเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับดีทั้งด้านเจตคติต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเจตคติต่อการศึกษาแบบเรียน
ร่วม สํ าหรับ เจตคติ ทั่ วไปอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ขณะเดี ยวกัน งานวิจั ยต่ างประเทศ ของวาร์ด านี
(Wardani) ได้มีการศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษกับครูที่สอนเด็กปกติที่มีต่อเด็กความต้องการ
พิเศษและการเรียนร่วม ซึ่งโดยภาพรวมครูส่วนใหญ่มีเจตคติในทางบวกต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และต่อการเรียนร่วมทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะ
ประสบความสํ า เร็ จ ได้ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย ครู ผู้ ส อนที่ เป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระสบ
ความสําเร็จ ดั งนั้ น จึงจําเป็ น ต้ องพั ฒ นาสมรรถนะของครูทั้ งด้ านความรู้ ความเข้าใจ ด้ านทั กษะ
ความสามารถ ด้านลักษณะนิสัย และด้านเจตคติให้สามารถนําไปดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเที ยบสมรรถนะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูที่จัดโครงการการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมกับครูที่ไม่จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในแต่ละด้าน พบว่า
สมรรถนะการจัดการศึ กษาของครูกลุ่มโรงเรียนที่ จัดโครงการการจัดการศึก ษาแบบเรียนรวมกับ
ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้ าน พบว่ า ด้ านความรู้ค วามเข้ าใจ ด้ านทั ก ษะความสามารถ และด้ านเจตคติ ของครูก ลุ่ ม
โรงเรียนที่จัดโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กับครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนที่ไม่จัดโครงการการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านลักษณะนิสัย
ครู ก ลุ่ ม โรงเรีย นที่ จั ด โครงการการจั ด การศึ ก ษาแบบเรีย นรวมกั บ ครูผู้ ส อนกลุ่ ม โรงเรี ย นที่ ไม่ จั ด
โครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดาวัลย์ เขื่อนคํา
(2551)ได้ศึกษาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ ของครูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 โดยสมรรถนะที่จําเป็นของครูด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสหภัทร เจริญยศ (2540) ที่
ศึก ษาความต้ อ งการปั ญ หาและเจตคติ ข องครูที่ มีต่ อ การเรีย นร่ วมในโรงเรียน ที่ พ บว่าครูที่ อ ยู่ใน
โรงเรียนที่มีสถานภาพต่างกันมีความต้องการต่อการเรียนร่วมแตกต่างกันแต่มีปัญหาและเจตคติต่อ
การเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2547) ได้ศึกษา
ความต้องการ ปัญหา และเจตคติของครูที่มีต่อการเรียนร่วมในโรงเรียนพบว่า เมื่อเปรียบเทียบเจตคติ
ของครูที่มีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนที่มีสถานภาพและ
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจั ยของประภาพิ มล ทิ ม วัฒ นา (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุ คคลที่ เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนและพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนและพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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ต่ อ การจั ด การเรี ย นร่ ว มแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ทั้ งนี้ เพราะการจั ด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจําเป็นต้อง
อาศัยคุณลักษณะของครูผู้สอนในด้านความรู้ ด้านทักษะ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นหลักจึงจะทําให้ครูเกิดความสามารถในการจัดการเรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะของครูผู้สอนด้านลักษณะนิสัยอาจไม่มีผลต่อการจัดทําการวางแผนการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเมื่อเทียบกับสมรรถนะของครูผู้สอนในด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ
ความสามารถ และเจตคติ
การนําตัวแปรทั้ ง 3 ด้าน มาสร้างฟั งก์ชั่นทํานายด้วยการวิเคราะห์จําแนก(Discriminant
analysis ) แบบStepwise เพื่อสร้างฟังก์ชั่นในการทํานายครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมในความเป็นครูที่
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่าตัว
แปรที่มีน้ําหนักสูงสุดในฟังก์ชันทํานายกลุ่ม คือ สมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ(X1) และสมรรถนะ
ด้ า นทั ก ษะ ความสามารถ(X2) โดยมี ส มการฟั ง ก์ ชั่ น ทํ า นายดั ง นี้ Z = .918(X1)-.400(X2) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรี โพธิมามกะและคณะ(2553) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรจําแนก
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยได้ร้างสมการจําแนกกลุ่ม พยากรณ์การเป็นสมาชิกของ
กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้ร้อยละ 82.10
และกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร้อยละ 86.30 สมการนี้สามารถพยากรณ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มโดย
เฉลี่ ย ได้ ร้ อ ยละ 84.40 และงานวิ จั ย ของเยาวภา แสนเขี ย ว (2557) ได้ ทํ า การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ต่ อการกํ ากั บ ตนเองในการเรีย นของนั กศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี คณะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยได้สร้างสมการพยากรณ์การกํากับตนเองในการเรียนจากตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความวิตกกังวล ในการพยากรณ์การกํากับตนเองในการ
เรียนของนักศึกษาทั้งนี้การสร้างฟังก์ชั่นในการทํานายครูที่มีสมรรถนะเหมาะสมในความเป็นครูที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อเป็นการ
มอบหมายงานให้กับครูได้ตรงกับสมรรถนะของงานและเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาเด็กนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาเรื่องสมรรถนะของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะพบว่าครูที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มี
การจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละรวมสมรรถนะสูงกว่ากลุ่มครูที่ไม่ได้
จัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ข้อมูลดังกล่าวผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจและให้
ความสําคัญในการส่งเสริมให้ครูจัดทําโครงการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. ควรมี การศึกษากลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนเช่น
ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง
นอกเหนือจากครูผู้สอนเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่กว้างขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น
3. ควรมี ก ารขยายผลการวิจั ย ด้ ว ยการนํ าไปศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สระแก้ว เขต 2 แล้วนําผลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีความหลากหลายมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อสังเคราะห์และประเมิ นรูป แบบการจั ดการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ข องนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น การวิจั ย แบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คื อ 1) ศึ ก ษาและ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 3)
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ โดยนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 9 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อพิจารณาและประเมินรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยแบบสั ม ภาษณ์ แ บบคํ า ถามปลายเปิ ด จากนั้ น ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู้ ต าม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
เรียกว่า ViSPA Model มีองค์ประกอบของรูปแบบ 10 องค์ประกอบ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงค์ 2)
การแนะนําบทเรียน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) เนื้อหาที่เรียน 5) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 6) สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 7) สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน 8) บทบาทผู้เรียน
9) บทบาทผู้สอน และ 10) การวัดและประเมินผล และมีขั้นตอนของกระบวนการเรียน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อนการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะที่ 3 ขั้นการวัด
และประเมินผล ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 9 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ งหมดให้ ก ารยอมรับ รูป แบบที่ สั งเคราะห์ ขึ้ น ว่ามี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ ง สามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้
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คําสําคัญ: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน 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 เพื่อการสร้างความเข้าใจ ช่วยในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการคิดที่
มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความชํานาญในการคิดหรือมีทักษะการคิด สามารถดําเนินการ
หรือกระทําต่อข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว การคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในรากฐานที่สําคัญของ
การเรียนรู้และการดําเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้าน
อื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการดําเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สําคัญ
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คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจําแนกแยกแยะ
ประเภท การจั ดหมวดหมู่ การสัน นิ ษ ฐาน การสรุป เชิงเหตุผ ล การศึก ษาหลักการ การเชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
ทักษะการคิดระดับสูง ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการคิดทั้งมวลทั้งการคิดวิจารณญาณ
และการคิดแก้ปัญหา (Beyer, 1987; Ruggiero, 1988; ฤทัยรัตน์ ธรเสนา, 2546)
การจั ด การเรี ย นการสอนจํ า ลองแบบเสมื อ นจริ ง จึ ง เป็ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกกําลังให้ความสนใจ และจะขยายตัวมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การเรียนการสอนในระบบนี้อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและ
เครือข่ายคอมพิ วเตอร์เป็ น หลักที่ เรียกว่า Virtual Classroom หรือ Virtual Campus (หริพ ล ธรรมนารักษ์
และปรั ช ญนั น ท์ นิ ล สุ ข , 2553) บุ ญ เกื้ อ ควรหาเวช (2553) กล่ า วว่ า ห้ อ งเรี ย นเสมื อ น (Virtual
Classroom) เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นการจัด
ประสบการณ์เสมือนจริงแก่ผู้เรียน ซึ่งทําให้มีผู้เรียนในระบบห้องเรียนเสมือนสามารถเชื่อมต่อเข้าไป
ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาและเมื่อนําห้องเรียนเสมือนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการทดลองสมมติฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งสังเกตผลที่ได้จากการทดสอบทําให้ผู้เรียน
ไม่เสี่ยงกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองจริง หรือสถานการณ์จริงที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการทดลองในห้องปฏิบัติการจริงบนหน้าจออย่างง่ายๆ จะอนุญาตให้ผู้เรียน
ควบคุมการทดลองได้และเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ให้คล้ายคลึงกับห้องปฏิบัติการจริงมากขึ้น ในบางกรณี
อาจใช้แทนห้องปฏิบัติการเสมือนจริง เพราะการลงทุนในห้องปฏิบัติการเสมือนครั้งเดียวก็สามารถ
ใช้ได้อีกนาน นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการเสมือนยังสามารถออกแบบสําหรับเนื้อหาที่เป็นนามธรรม
หรือไม่ สามารถทดลองในชี วิตจริงได้ ในที่สุดห้องปฏิ บัติการเสมือนยังช่วยชี้แ นะผู้เรียนให้ค้น พบ
หลักการต่างๆ สําหรับตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (ถนอมพร เลาหจรัส
แสง, 2545)
นอกจากนี้การเรียนแบบผสมผสาน เป็นการเรียนจากการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับศาสตร์การสอนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เป็นการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดระหว่างกัน ผสมผสานกับจัดการศึกษาแบบดั้งเดิม (traditional
education) ในการวิจัยครั้งนี้ได้นําการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นทีมและพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มากขึ้น ซึ่งการเรียนแบบ
โครงงาน เป็นการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ภายใต้การดูแลและให้คําแนะนําจากผู้สอน เพื่อให้ได้คําตอบ
หรือผลงานที่มีคุณค่า ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํางานนั้นด้วยตนเอง ลักษณะการสอน
คล้อยตามสภาพจริงของสังคม เป็นการทํางานที่เริ่มต้นด้วยปัญหาและดําเนินการแก้ปัญหาโดยลงมือ
ทดลองปฏิ บั ติจริง เพื่ อจะช่วยให้ ผู้เรีย นเกิด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนและกระบวนการคิ ดที่ สูงขึ้น
(ประนอม เดชชัย, 2531 อ้างถึงในวนิดา ฉัตรวิราคม, 2554) อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
ทํางานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อีกด้วย
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ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ทํ า การศึ ก ษารู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิท ยาศาสตร์ เสมื อ นร่ว มกั บ การเรีย นแบบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมุ่งหวังว่ารูปแบบการเรียนนี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทําโครงงานของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการวิจัย
ในการศึ ก ษารู ป แบบการเรีย นแบบผสมผสานด้ วยห้ อ งปฏิ บั ติก ารวิ ท ยาศาสตร์เสมื อ น
ร่วมกั บการเรียนแบบโครงงานเพื่ อพั ฒ นาการคิดวิเคราะห์ของนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้น มี
รายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเรียน
การสอน การเรียนแบบผสมผสาน การเรียนแบบโครงงาน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน เป็นการศึกษาข้อมูลด้านการจัดการ
เรียนการสอนกับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 400 คน ได้มาจากการ
สุ่มแบบหลายชั้น (multi-stage randomization) เลือกตัวแทนสถานศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตละ 8-10 คน จากจํานวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และสุ่มอย่างง่าย (simple random
sampling) เลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยคําชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม คํานิยามที่
เกี่ ย วข้ อ ง และข้ อ คํ า ถาม 3 ตอน ได้ แ ก่ ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และตอนที่
3 ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธยมศึ ก ษาตอนต้ น ลั ก ษณะของคํ าถามที่ ใช้ มี ทั้ งคํ าถามปลายปิ ด ในลัก ษณะตรวจสอบรายการ
(Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) และคําถามปลายเปิด
3. สร้างกรอบแนวคิดโดยนําข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาพ ปัญหาและความต้องการในปัจจุบันมาวิเคราะห์ หลังจากนั้นนํา
กรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
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ด้ านการสอนวิท ยาศาสตร์ และด้ านคอมพิ วเตอร์ จํานวน 5 คน ได้ ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อขอคําแนะนํา พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงกรอบแนวคิดตาม
คํ าแนะนํ า โดยกรอบแนวคิ ด ที่ ป รับ ปรุงแล้ ว ประกอบด้ วย 5 โมดู ล คื อ 1 ) โมดู ล ผู้ เรีย น (Student
Module) 2) โมดูลผู้สอน (Instructor Module) 3) โมดูลการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning Module)
4) โมดู ล ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ เสมื อ นจริ ง (Virtual Laboratory Module) และ 5) โมดู ล ของการ
ประเมินผล (Assessment Module) (ดังรูปที่ 1)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริง
มาใช้ร่วมกับการเรียนแบบผสมผสาน
ระยะที่ 2 การพั ฒ นารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. ขั้ น การวิ เคราะห์ (Analysis step) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่
เกี่ยวข้อง
2. ขั้นการออกแบบ (Design step) นําข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจสภาพ
ปัญ หาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอนในระยะที่ 1 มากํ าหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้
3. ขั้นการพัฒนา (Development step)
3.1 ร่างรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
กรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น
3.2 นํารูปแบบการเรียนรู้ที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบไม่มีโครงสร้าง จํานวน 5
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
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จํานวน 1 คน ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 คน และด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา
จํานวน 2 คน เพื่อขอคําแนะนํา พร้อมทั้งปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ตาม
คําแนะนํา
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้
1. นําเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ปรับแก้จาก
ข้อเสนอแนะในขั้นตอนที่ 1 มาสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน ที่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนแบบผสมผสาน ด้านการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ศึกษา พร้อมทั้งมี
ประสบการณ์ ในการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ ลักษณะของคําถามที่ใช้เป็ นคํ าถามปลายเปิด ประกอบด้วย คํ าชี้แจง
เกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ คํานิยามที่เกี่ยวข้อง และข้อคําถาม 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ และตอนที่ 2 ประเด็นคําถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) กรอบแนวคิด
ของรูปแบบ (2) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้ และ (3) ขั้นตอนของกระบวนการเรียน
2. พิจารณาและประเมินรูปแบบการเรียนรู้
3. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรี ย นแบบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเรียกว่า
ViSPA Model (นําเสนอดังรูปที่ 2) ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ด้าน ได้แก่ 1. องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 2. ขั้นตอนของกระบวนการเรียน
แบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ
1.1 กําหนดวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน ซึ่งให้นักเรียนเรียนเนื้อหารายวิชา
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ในห้องเรียนแบบปกติ เข้ามาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่บนเครือข่าย ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเครื่องมือบนเครือข่าย
1.2 การแนะนําบทเรียน
เป็นการอธิบายรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้งาน การวัดและประเมินผล รวมถึงกติกาที่ใช้ในการเรียนแบบผสมผสานด้วย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการสอนโดยใช้การเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อนการเรียนการสอน ระยะ
ที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผล โดยในระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อน
การเรียนการสอน จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ 2) ทดสอบความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน 3) ศึกษาข้อมูลและทดลองปฏิบัติ 4) จัดกลุ่มเพื่ออภิปรายผลการทดลอง
และทําโครงงาน โดยแบ่งกลุ่มละ 4 คน โดยให้ผู้เรียนคละกันโดยไม่มีเงื่อนไข ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) นําเสนอเนื้อหาที่เรียน 2) ตั้งคําถามหรือปัญหา
3) ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน 4) อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง
5) สรุปผลการทดลอง พร้อมทั้งตอบคําถาม 6) ผู้เรียนจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และระยะที่ 3 ขั้น
การวัดและประเมินผล จะเป็นการประเมินจากการทดลอง การมีส่วนร่วมในการเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
1.4 เนื้อหาที่เรียน
เป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเนื้อหาที่สอนในห้องเรียนแบบ
ปกติ และการเรียนบนเครือข่าย
1.5 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
จัดให้มีปฏิสัมพันธ์บนเว็บ 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหา เป็น
การให้ผู้เรียนเรียนด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และกําหนดแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่าย
เพิ่มเติมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 2) การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน ทั้งรูปแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา เป็นการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนอภิปราย สรุปผลการทําทดลอง การทําโครงงานร่วมกัน และการปรึกษาผู้สอน โดยใช้แหล่ง
ทรัพยากรต่างๆ บนเว็บเป็นเครื่องมือ
1.6 สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ จะต้องมีความพร้อมของคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะต้องมีการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนและเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
1.7 สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน
สําหรับการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียน
แบบโครงงาน จะใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนและแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายเป็นหลักใน
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การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ แ ละความสามารถในการทํ า โครงงาน
วิทยาศาสตร์
1.8 บทบาทผู้เรียน
ผู้ เรีย นมี ห น้ าที่ ในการเรียนรู้ทั้ งในห้ อ งเรีย นแบบปกติ แ ละการเรีย นบนเครือ ข่าย โดย
ดําเนินการเรียนตามขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน โดยผู้เรียนต้องมีความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือส่งเสริมการคิด เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ที่ติดมาด้วย เพราะ
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ง่ายขึ้น และผู้เรียนจะต้องเข้าใจกระบวนการเรียน
แบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน เพื่อให้กิจกรรม
การเรียนสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับสมาชิกภายในทีม
ต้องร่วมกันตั้งข้อสงสัย อภิปรายและนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบห้องเรียนแบบปกติและการเรียนบน
เครือข่าย
1.9 บทบาทผู้สอน
ผู้สอนจะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ อํานวยความสะดวก แนะนําวิธีการเรียน มีส่วนร่วมในการ
อํานวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ประเมินผล และให้ผลป้อนกลับ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการสืบค้นข้อมูล แสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิก สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ชี้แนะตลอดจนกระตุ้น และ
สร้างแรงจูงใจตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน
1.10 การวัดและประเมินผล
วัดและประเมินผลจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ไป
อีกทั้งยังมีการประเมินผลงานจากการทําโครงงาน สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วม รวมถึงสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนภายหลังจบการ
เรียนรู้
2. ขั้นตอนของกระบวนการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่ว มกั บ การเรี ย นแบบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
2.1 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมก่อนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1) การปฐมนิเทศ ในสัปดาห์แรกของการเรียน จะมีการแนะนําการเรียน รูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องทํา เนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้
ที่ใช้งาน เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน การสนทนาออนไลน์ การตั้งกระทู้อภิปราย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทํางานร่วมกันบนเว็บ เป็นต้น รวมทั้งบอกรายละเอียดการวัดและประเมินผล
2) ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน เพื่อให้ทราบความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียน
3) ศึกษาข้อมูลและทดลองปฏิบัติก่อนใช้งานจริง
4) จัดกลุ่มเพื่ออภิปรายผลการทดลองและทําโครงงาน ผู้เรียนจะต้องจัดกลุ่มการ
เรียน สําหรับการอภิปรายการทดลองและการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค์ของการทําโครงงาน
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และลงมือปฏิบัติงาน ทําโครงงานจนเสร็จสิ้นได้ผลงานสําหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนต่อไป
แบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน โดยให้ผู้เรียนคละกันโดยไม่มีเงื่อนไข
2.2 ระยะที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ‘
1) นําเสนอเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาของรายวิชาในห้องเรียนแบบปกติ
และศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองบนเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถเรียนได้ทุก
ที่ทุกเวลา โดยผู้เรียนต้องเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์การเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรก
2) ตั้ งคําถามหรือปัญ หา ผู้สอนระบุปัญ หาหรือคําถามที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
เพื่อให้ผู้เรียนหาคําตอบหลังจากการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน และทําให้ผู้เรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง
3) ทําการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน โดยผู้เรียนจะต้องทดลอง
แบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองก่อน ถ้าการทดลองในขั้นตอนใดไม่สามารถผ่านได้ จะมีตัวช่วยเหลือ
หรือแหล่งการเรียนรู้ขึ้นมาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าผิดตรงไหน และผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง ผู้เรียนจะมีรูปแบบการอภิปรายและ
บันทึกผลการทดลองทั้งรูปแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งรูปแบบประสานเวลา และไม่
ประสานเวลาร่วมกับผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทําโครงงาน
ทั้งนี้ผู้เรียนจะนําความคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการอภิปรายมาสรุปความรู้และตอบ
คําถามหรือปัญ หาที่ได้จากผู้สอน หากผู้เรียนมีปัญ หาใดๆ เกี่ยวกับการเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เสมือน การทําโครงงาน การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกผลการทดลอง
ผู้สอนจะเป็นผู้คอยอํานวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
5) สรุปผลการทดลอง พร้อมทั้งตอบคําถาม หลังจากผู้สอนตรวจสอบผลการบันทึกการ
ทดลองของผู้เรียนในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะสรุปผลการทดลองที่ถูกต้องให้ผู้เรียนทราบ พร้อมทั้งชี้แจง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้การทดลองในสัปดาห์ครั้งต่อไป
6) ผู้ เรีย นจั ด ทํ าโครงงานวิท ยาศาสตร์ ผู้ เรีย นจะต้ อ งจั ด กลุ่ ม เพื่ อ ร่วมกั น ทํ าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามหัวข้อที่เรียนรู้ไป โดยการประยุกต์ใช้จากสิ่งที่เรียน หรือคิดขึ้นมาใหม่นอกเหนือจาก
ที่เคยเรียนมาแล้ว ตามขั้นตอนการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 8 ขั้นตอนดังนี้ 6.1) ศึกษาเอกสาร
เพื่ อ เลื อ กหั วข้ อ โครงงานตามความสนใจของผู้ เรี ย น 6.2) ระบุ ปั ญ หาหรือ คํ าถามโครงงาน 6.3)
ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน 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 จากเนื้อหารายวิชา
วิท ยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึก ษาตอนต้น และประเมินความสามารถในการทํ าโครงงาน โดยแบ่ งการ
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ประเมินเป็น 3 ส่วน คือ ความสามารถด้านกระบวนการทําโครงงาน ความสามารถด้านผลผลิตหรือ
ผลงานโครงงาน และการทํางานเป็นทีม

ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่ว มกั บ การเรี ย นแบบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ผู้วิจัยนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9
คน เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ และประเมินรูปแบบการเรียนรู้ในประเด็นยอมรับ
หรือ ไม่ ย อมรับ ในหั วข้ อ ต่ อ ไปนี้ 1) ความสอดคล้ อ งของกรอบแนวคิ ด ของรูป แบบการเรีย นรู้กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย 2) ความสอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบการเรี ย นแบบผสมผสานด้ ว ย
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน 3) ความสอดคล้องของขั้นตอนของ
กระบวนการเรีย นแบบผสมผสานด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิท ยาศาสตร์ เสมื อ นร่วมกั บ การเรีย นแบบ
โครงงาน และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนกับการเรียนแบบโครงงาน
ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน
ร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ ง 9 คน มี ค วามคิ ดเห็ น ว่าองค์ ป ระกอบและขั้น ตอนการเรีย นรู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์แ ละ
สอดคล้องกัน และให้การยอมรับว่ารูปแบบการเรียนรู้นี้มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาบทเรียนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนํา
รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ในครั้งนี้ไปพัฒนาให้เกิดผลในระยะต่อไปดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนควรมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนหรือคล้ายกับ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จริงที่ผู้เรียนใช้งาน และควรสร้างบริบทรอบข้างให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เรียนในขณะนั้น
2) ผู้เรียนควรใช้เวลาในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนให้มากกว่า 1 ครั้งต่อ 1 การ
ทดลอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนผู้เรียนสามารถ
ทําซ้ําได้ และควรมีการประเมินในระหว่างเรียนเป็นระยะๆ
3) ควรให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ
4) ข้อคําถามที่เป็นปัญ หาหรือคําถามในการทดลองต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถวัดผลได้
5) ในการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมาใช้งาน โดยไม่ต้องให้ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรมเสริม เพราะจะทําให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้อัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน
ให้การยอมรับและเห็นด้วยว่ารูปแบบการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยรูปแบบการเรียนรู้ควรประกอบด้วยองค์ประกอบของรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 องค์ประกอบ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงค์ 2) การ
แนะนํ าบทเรียน 3) กิจ กรรมการเรีย นรู้ 4) เนื้ อหาที่ เรียน 5) การสื่ อสาร และปฏิ สั ม พั น ธ์ 6) สื่ อ
เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ 7) สิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียน 8) บทบาทผู้เรียน
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9) บทบาทผู้ ส อน และ 10) การวั ด และประเมิ น ผล สํ าหรั บ ขั้ น ตอนของกระบวนการเรีย นแบบ
ผสมผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 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 เพราะการเรียนรูปแบบนี้จะทําให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น
การวิจัยในระยะต่อไป คือ การนํารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยห้ องปฏิบัติการ
วิท ยาศาสตร์ เสมื อ นร่ว มกั บ การเรีย นแบบโครงงานเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด วิ เคราะห์ ข องนั ก เรีย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ไปพั ฒ นา และทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group pretest
posttest design กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการทําโครงงาน รวมไปถึง
การศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของผู้เรียน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านค่าอํานาจจําแนก ค่าความ
เชื่ อ มั่ น และความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย น
ชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2559 สังกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี) จํานวนนักเรียน 720 คน ซึ่งผู้วิจัย
กําหนดตัวอย่างโดยพิจารณาจากเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบของ Hair และคณะ (2010) โดยมี
อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 10-20 :1 โดยยึดจาก
จํานวนข้อคําถามจากการวิจัย ได้มาจากการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดคุณ ลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประกอบด้ ว ย 5 คุ ณ ลั ก ษณะ 1.ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
2.ด้านเคารพกฎหมาย 3.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.ด้านรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5.เคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ และ
แบบวัดชนิ ดสถานการณ์ 3 ตั วเลือก จํานวน 25 ข้อ สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อํ านาจ
จําแนก ความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.65 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ
0.93 ส่ วนแบบวัด ชนิ ดสถานการณ์ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.36-0.72 มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92
2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัด
คุณ ลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ( X 2 =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) และแบบวัด ชนิ ดสถานการณ์ มี ค่าสอดคล้ องกั บ
ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ ( X 2 = 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
โลกได้ ก้ าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มี การพั ฒ นาเปลี่ย นแปลง
อยู่ ต ลอดเวลานอกจากนี้ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง สั ง คม และค่ า นิ ย มต่ า งๆ
ได้ เข้ า มามี บ ทบาทเพิ่ ม มากขึ้ น และเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วแต่ ล ะประเทศจึ ง
มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาประเทศตามไปด้วย โดยปัจจัยสําคัญที่เป็นตัวรองรับและเป็นเงื่อนไข
ผลักดันความก้าวหน้าก็คือ พลเมืองของประเทศ หากประเทศใดมีพลเมืองที่มีความรู้ความสามารถ
มี ทั ก ษะต่ า งๆ และมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ประเทศนั้ น ย่ อ มมี ศั ก ยภาพที่ จ ะแข่ ง ขั น กั บ
ประเทศอื่ น อย่ า งเข้ ม แข็ ง จึ ง ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า พื้ น ฐานของการพั ฒ นาประเทศย่ อ มขึ้ น อยู่ ที่
การจัด การศึก ษา โดยเฉพาะในประเด็น การสร้างคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ให้ แ ก่ผู้รับ การศึ กษา
ซึ่ งเป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของสถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสํ านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554 :7-8) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้กําหนดกรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไว้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 810 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่ มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒ นา” โดยเน้นคุณ ภาพคนไทยให้มีคุณ ธรรม
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุ ท ธศั กราช 2551 ที่ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยมุ่ง
พั ฒ นาผู้ เรี ย นทุ ก คน ซึ่ งเป็ น กํ า ลั งของชาติ ให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้ งด้ า นร่ า งกาย ความรู้
คุณ ธรรม ยึ ดมั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น ประมุ ข
มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) การศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาหลักสูตร
รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ปรับตัวไม่ทันกับศาสตร์หรือองค์
ความรู้สมัยใหม่ที่จําเป็นสําหรับการทํางานและการดํารงชีวิตในสังคมและชุมชนยุคใหม่ นักเรียนจึง
เป็นเป้าหมายหลักในการเรียนรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ต้องปลูกฝังให้นักเรียนเป็นพลเมือง
ที่ดี ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่
21 โดยสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาหลายท่ า น เช่ น Cogan and Derricott (1998)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) และสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540) เป็นต้น
แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เราจะพบว่าเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะปัญหา
ของเด็กในสังคม นับวันจะมีความซับซ้อน วิกฤต และรุนแรงมากขึ้น การแข่งขันแบบเสรี การเร่งเร้า
และการกระตุ้ น ในลั ก ษณะบริโภคนิ ย มผ่ านสื่ อ ต่ าง ๆ รวมทั้ งวัฒ นธรรมในยุ ค โลกาภิ วัต น์ ทํ าให้
โครงสร้างทางสังคมไทยอ่อนแอ ศาสนา วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกปฏิเสธจากเยาวชน
ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ งได้ รั บ การหล่ อ หลอมจากสภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ ส ร้ า งสรรค์ ส่ งผลให้ เด็ ก และเยาวชนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ล่อแหลมต่อการกระทําผิดกฎหมายหมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่
ไม่พึงประสงค์
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จากปัญ หาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากเยาวชนที่ขาดคุณ ลักษณะของความเป็น
พลเมื องดี ซึ่งการวัดความรู้สึกหรือ ความคิดเห็ นนั้ นเป็ น การวัดสิ่ งที่ เป็ น พื้ น ฐานอัน หนึ่ งที่ มีผ ลต่อ
พฤติกรรม เพราะการที่คนเราจะตัดสินใจลงมือกระทําสิ่งใดได้นั้นแสดงว่าต้องมีพื้นฐานความรู้สึก
มาก่อน ซึ่งหากเราสามารถวัดความรู้สึกของบุคคลออกมาได้อย่างแท้จริงก็จะสามารถนําผลของ
ความรู้สึกไปพยากรณ์ การแสดงออกของบุคคลนั้นได้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543:
189) ซึ่งคุณลักษณะของพลเมืองดีนั้น เราไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงเนื่องจากสิ่งนี้เป็นคุณลักษณะ
ภายใน ต้องวัดผ่านพฤติกรรมที่แสดงออกโดยผ่านการกระตุ้นจากเครื่องมือวัดและกระบวนการวัดที่
ถูกต้อง (กรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ, 2555: 1) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างแบบวัดคุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการแสวงหาแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะ
ของความเป็ น พลเมื องดี ให้ กับนั กเรียนเพื่ อเป็ น กําลั งสําคัญ ของการพั ฒ นาชาติบ้ านเมื องต่ อ ไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดคุณ ลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21
ด้านค่าอํานาจจําแนก ค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือก
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 42 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 59 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้นจํานวน 22,851 คน
กลุ่ ม ตั วอย่ างในการวิ จั ย ในครั้งนี้ เป็ น นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย ภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จํานวน 8 โรงเรียน เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจํานวนทั้งสิ้น 720
คน ซึ่งผู้วิจัยกําหนดตัวอย่างโดยพิจารณาจากเกณฑ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ Hair และคณะ
(2010) โดยมีอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจํานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 10-20 :1
โดยยึดจากจํานวนข้อคําถามจากการวิจัย ซึ่งในงานวิจัยนี้มีจํานวนข้อคําถามจํานวน 50 ข้อ ดังนั้น
จํานวนกลุ่มตัวอย่างจึงควรอยู่ในช่วง 500-1,000 คน เนื่องจากอาจเกิดปัญหาการสูญหายหรือมีความ
ไม่ ส มบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล จึ ง ต้ อ งมี ก ารประมาณค่ า สู ญ หาย โดยได้ ม าจากการสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน
(Two-Stage Random Sampling)
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2.ตัวแปรในการวิจัย
1.ตั วแปรต้ น คื อ คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี ในศตวรรษที่ 21 สํ าหรั บ นั ก เรีย นชั้ น มั ธยม
ศึกษาตอนปลาย
2.ตั วแปรตาม คื อ คุ ณ ภาพของของแบบวัด คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี ในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านค่าความเที่ยงตรง (Validity)
2.1.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity)
2.1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
2.2 ด้านค่าอํานาจจําแนก (Discrimination)
2.3 ด้านค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งใน
การสร้างตัวเลือกของแบบวัดผู้วิจัยนําทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก มาประกอบการ
สร้ า งแบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี ใ นศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย การสร้ า งตั ว เลื อ กจึ ง ต้ อ งมี ค วามเหมาะสมกั บ อายุ แ ละพั ฒ นาการ
แต่ละช่วงของนักเรียน โดยเครื่องมือที่สร้างมีจํานวน 2 ฉบับ คือ
- ฉบับที่ 1 แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จํานวน 50 ข้อ
- ฉบับที่ 2 แบบวัดชนิดสถานการณ์มีตัวเลือกตอบ 3 ตัวเลือก การให้คะแนนเป็น 3 2
และ 1 คะแนน จํานวน 25 ข้อ
4.สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
4.1 สถิติพนื้ ฐาน
4.1.1 ค่าเฉลี่ย(Mean)
4.1.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.1.3 สัมประสิทธิ์ของการแปรผัน (coefficient of variation)
4.1.4 การวัดความเบ้ (Skewness)
4.1.5 การวัดความโด่ง (Kurtosis)
4.2 สถิติที่ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
4.2.1 ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญหาได้จากดัชนีวัดความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence : IOC) พิจารณาจากค่า IOC โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
4.2.2 ความเชื่อมั่นของแบบวัดสูตรสัมประสิทธิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) โดยเกณฑ์การแปลผล ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 ยิ่งใกล้
1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 218)
4.2.3 ค่าอํานาจจําแนกของของแบบวัดด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้ออื่นๆที่เหลือทั้งหมด (Item-total Correlation
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Coefficient) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พียร์สัน (Pearson product – moment
Correlation)
4.2.4 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Confirmatory second order factor analysis) โดยใช้
โปรแกรม LISREL
ผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เสนอผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัด ด้ ว ยค่ าสถิ ติ พื้ น ฐาน
วิเคราะห์ ค่ าอํ านาจจํ าแนก ค่ าความเชื่อ มั่ น และความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบวัด ด้ วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยได้นําแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
2 ฉบับ ทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี) จํานวน
8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 720 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้วยค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกและ
ค่าความเชื่อมั่น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมือง
ดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและชนิดสถานการณ์
มาตราส่วน
ประมาณค่า

คุณลักษณะ
1.ความรับผิดชอบ
2.เคารพกฎหมาย
3.คุณธรรม จริยธรรม
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น
รวม

k
12
11
11
8
8

4.18
4.15
4.19
4.09
3.91

SD
0.80
0.88
0.76
0.84
0.90

50

4.10

0.83

X

แปล
ความหมาย

สถานการณ์

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง

k
7
5
5
4
4

2.73
2.69
2.58
2.72
2.63

SD
0.48
0.58
0.55
0.49
0.55

ค่อนข้างสูง

25

2.67

0.53

X

แปล
ความหมาย
สูง
สูง
ค่อนข้างสูง
สูง
สูง
สูง

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าสถิติ เบื้ องต้น พบว่าแบบวัด คุ ณ ลัก ษณะของพลเมื องดีใน
ศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
คุณ ธรรม จริยธรรม มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.76 ส่วนแบบวัด
คุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 2.67 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48
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ตารางที่ 2 ค่ า อํ า นาจจํ า แนก และค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี ใ น
ศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่าและชนิดสถานการณ์
มาตราส่วนประมาณค่า
คุณลักษณะ
1.ความรับผิดชอบ
2.เคารพกฎหมาย
3.คุณธรรม จริยธรรม
4.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
5.เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น
รวม

สถานการณ์

k

ค่าอํานาจ
จําแนก (r)

ค่าความ
เชื่อมั่น (  )

k

ค่าอํานาจ
จําแนก (r)

ค่าความ
เชื่อมั่น (  )

12
11
11
8
8

0.35-0.50
0.32-0.63
0.30-0.57
0.22-0.65
0.34-0.52

0.76
0.74
0.79
0.80
0.79

7
5
5
4
4

0.44-0.72
0.49-0.72
0.37-0.63
0.44-0.66
0.36-0.69

0.84
0.70
0.65
0.67
0.70

50

0.22-0.65

0.93

25

0.36-0.72

0.92

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าอํานาจจําแนกแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.65 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.93 และแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ มีค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 0.36-0.72 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 จากการวิเคราะห์พบว่าแบบวัด ทั้ง 2 ชนิด
มีค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อมั่นที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแบบวัดชนิด
มาตราส่ วนประมาณค่ าด้ านรับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้อื่ น มี ค่ าความเชื่อ มั่ น สู งที่ สุ ด เท่ ากั บ 0.80
รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น มีค่าเท่ากับ 0.79
ส่วนแบบวัดสถานการณ์ด้านความรับผิดชอบมีความเชื่อมั่นสูงที่สุด เท่ากับ 0.84 รองลงมาคือ ด้าน
เคารพกฎหมายและด้านเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เท่ากับ 0.70
ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
ตารางที่ 3 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ(b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ค่าการทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ( R 2 ) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ
สองของแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คุณลักษณะ
B
SE
1.ความรับผิดชอบ
0.97
0.013
2.เคารพกฎหมาย
0.92
0.014
3.คุณธรรม จริยธรรม
0.82
0.014
4.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
0.83
0.017
5.เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง
0.79
0.018
และผู้อื่น
X 2 = 752.37 , df= 487 ( p = 0.4) , X 2 /df = 1.54, GFI=0.95 ,
RMSEA = 0.034 , SRMR = 0.017 , CFI = 0.925 NNFI = 0.890

t
24.41
30.01
25.54
05.29
23.42
AGFI = 0.96



R2

0.32
0.43
0.37
0.42
0.41

0.62
0.84
0.68
0.70
0.62
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งยื นยัน ของแบบวัดคุณ ลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิ ดมาตราส่ วน
ประมาณค่ า 5 ระดั บ สามารถรวมกั น เป็ น องค์ ป ระกอบเดี ย วได้ อ ย่ า งมี ค วามเที่ ย งตรง พบว่ า
องค์ ป ระกอบด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเที่ ย งตรงเท่ า กั บ 0.97 องค์ ป ระกอบ
ด้ านเคารพกฎหมาย มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเที่ ยงตรงเท่ ากับ 0.92 องค์ ป ระกอบด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.82 องค์ประกอบด้านรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.83 และองค์ประกอบด้านเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.79 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัว และ
ในดั ช นี ก ลุ่ ม สั ม บู ร ณ์ ( X 2 = 752.37 , df= 487 ( p = 0.4) , X 2 /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) มีค่าตั้งแต่ 0.013-0.018 และผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของข้อคําถามทั้ง 50 ข้อ มีค่า t ตั้งแต่ 05.29-30.01ส่วนค่า R 2 มีสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของข้อคําถามพบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.62-0.84 จากค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าข้อคําถามทั้ง 50 ข้อ เหมาะสมที่จะใช้วัดคุณลักษณะของ
พลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงในภาพประกอบ 1

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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ตารางที่ 4 ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบ(b) ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (SE) ค่ า การทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ (t) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ( R 2 ) ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของแบบวัดชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือก

องค์ประกอบ
B
SE
t
R2
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 จริยธรรม
0.96
0.12
7.90
0.96
0.91
4.รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
0.98
0.07
13.82
0.98
0.97
5.เคารพสิทธิเสรีภาพของ
0.64
0.08
8.49
0.64
0.41
ตนเองและผู้อื่น
X 2 = 43.07 , df= 38 ( p = 0.26) , X 2 /df = 1.13, GFI=1.00 , AGFI = 0.96
RMSEA = 0.014 , SRMR = 0.033 , CFI = 1.00
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ตามโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดคุณ ลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์
3 ตัวเลือก สามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมีความเที่ยงตรง พบว่าองค์ประกอบด้าน
ความรับผิดชอบ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.99 องค์ประกอบ ด้านเคารพกฎหมาย
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.71 องค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ ย งตรงเท่ ากั บ 0.96 องค์ ป ระกอบด้ า นรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ผู้ อื่ น มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ค วาม
เที่ ย งตรงเท่ ากั บ 0.98 และองค์ ป ระกอบด้ านเคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพของตนเองและผู้ อื่ น มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.64 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัว และในดัชนีกลุ่ม
สัม บู รณ์ ( X 2 = 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
ค่าตั้งแต่ 0.06 – 0.12 และผลการทดสอบนั ยสําคัญ ทางสถิติข องค่าน้ําหนักองค์ประกอบของข้อ
คําถามทั้ง 50 ข้อ มีค่า t ตั้งแต่ 6.52 – 17.83 ส่วนค่า R 2 มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของข้อคําถาม
พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.41 – 0.97 จากค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ แ สดงให้ เห็ น ว่ าข้ อ คํ าถามทั้ ง 25 ข้ อ เหมาะสมที่ จ ะใช้ วัด คุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื อ งดี ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงในภาพประกอบ 2
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ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ของแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้างแบบวั ดคุ ณ ลั กษณะของความเป็ นพลเมื องดี ใน
ศตวรรษที่ 21 สํา หรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลายและตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ใน
ด้า นค่า อํ า นาจจํ า แนก ค่า ความเชื ่อ มั ่น และความเที ่ย งตรงเชิง โครงสร้า งของแบบวัด ด้ว ย
วิธ ีว ิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน วิเ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor
Analysis : CFA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน
8 โรงเรี ย น จํ า นวนนั ก เรี ย นทั้ งสิ้ น 720 คน โดยได้ ม าจากการสุ่ ม แบบสองขั้ น ตอน(Two-Stage
Random Sampling) เครื่อ งมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ มีจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบวัด คุณ ลักษณะ
ของพลเมือ งในศตวรรษที่ 21 ชนิด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํา นวน 50 ข้อ มีค่าความ
และแบบวัดชนิดสถานการณ์ จํานวน 25 ข้อ
จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัดคุ ณ ลั ก ษณะของพลเมื องดี ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง 2 ฉบับ พบว่า
1. ค่าอํานาจจําแนกที่ได้จากการหาค่าสหสัมพันธ์ (r) พบว่าแบบวัดคุณลักษณะของพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21 ชนิดมาตราส่วนการประมาณค่า จํานวน 50 ข้อ มีค่าตั้งแต่0.22-0.65 ส่วนแบบวัด
คุณลักษณะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ จํานวน 25 ข้อ มีค่าตั้งแต่ 0.36-0.72 ซึ่ง
ค่ า อํ า นาจจํ า แนกผ่ า นเกณฑ์ ส อดคล้ อ งกั บ ล้ ว น สายยศและอั ง คณา สายยศ (2538: 212) ที่ ว่ า
โดยทั่วไปแล้วข้อสอบหรือข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปถือว่ามีค่าอํานาจจําแนกใช้ได้
2. ค่ าความเชื่ อมั่ น แบบวัด คุณ ลัก ษณะของพลเมือ งในศตวรรษที ่ 21 ชนิ ด มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.93 และพบว่าแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีใน
ศตวรรษที่ 21 ชนิดสถานการณ์ 3 ตัวเลือก มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 ซึ่งสอดคล้องกับ
ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. (2543: 209) กล่าวว่าค่าความเชื่อมั่นควรมีค่ามากกว่า 0.70
จึงจะเป็นแบบวัดที่มีความเชื่อมั่น
3.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่าองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านเคารพกฎหมาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
และด้านเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น นั้นสามารถรวมกันเป็นองค์ประกอบเดียวกันได้
อย่างมีความเที่ยงตรงวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลทั้ง 2 มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในดัชนี
กลุ่มสัมบูรณ์ ( X 2 = 752.37 , df= 487 ( p = 0.4) , X 2 /df = 1.54 , GFI = 0.95 , AGFI = 0.96 ,
RMSEA = 0.034 , SRMR = 0.017 ส่ ว นในกลุ่ ม ดั ช นี เ ปรี ย บเที ย บ พบว่ า CFI = 0.925 ,
NNFI =0.890) พบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่ 0.79-0.97 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และแบบวัดคุณลักษณะของพลเมืองดีในศตวรรษที่ 21 แบบวัดชนิดสถานการณ์ พบว่าในดัชนีกลุ่ม
สัม บูรณ์ ( X 2 = 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 พบว่าค่าน้ําหนักองค์ประกอบมีค่าตั้งแต่ 0.64-0.99 มี
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นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ทุ ก ตั ว ซึ่ ง ดั ช นี มี ค่ า ผ่ า นเกณฑ์ ที่ บ่ ง บอกได้ ว่ า มี ค วามกลมกลื น
เชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2537: 45-52)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียน 915 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบทดสอบและแบบสอบถามจํานวน 7 ฉบับ ใช้วิธีการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงเส้น
ผลการวิจัยพบว่า
1. โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับข้อมูล
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 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ความถนัดด้านจํานวน และความถนัดด้านภาษา มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนคุณภาพการสอน ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตัว
แปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 95
คําสําคัญ: ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, 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
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ งต่ อ การพั ฒ นาความคิ ด มนุ ษ ย์ ทํ าให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้สถานการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญ หา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 56)
ผลการศึกษาแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
พ.ศ.2550 (TIMSS 2007) พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 441 คะแนน
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จัดอยู่ในลําดับที่ 29 ของประเทศที่เข้าร่วม
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การประเมิน สําหรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักเรียนไทย มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากว่านักเรียนจากจีน-ไทเป เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และมาเลเซีย (ปรีชาญ เดชศรี และ
เกตุวดี กัมพลาศิริ, 2552: ก-ข) และ ผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2009) พบว่า ค่า
คะแนนเฉลี่ยนักเรียนไทยรู้เรือ่ งคณิตศาสตร์อยู่ทางปลายล่างของตารางนานาชาติ เมื่อวิเคราะห์ผล
การประเมินเป็นระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 6 ระดับ โดยกําหนดให้ระดับ 2 เป็นระดับพื้นฐานซึ่งถือ
เป็นระดับต่ําสุดที่นักเรียนจะแสดงว่ามีศักยภาพจะสามารถใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงได้
ในอนาคต ผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศชี้ว่านักเรียนมากกว่าครึ่ง (52.5%) แสดงว่า รู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน นักเรียนอีก 27.3% แสดงว่า รู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ระดับพื้นฐาน และมี
เพียง 20.3% ที่แสดงว่า รู้เรือ่ งคณิตศาสตร์ที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน ส่วนสมรรถนะที่ระดับสูง (ระดับ 5
กับระดับ 6) มีนักเรียนเพียง 1.3% ที่ระดับนี้ (มีนักเรียนเพียง 1.0% ที่ระดับ 5 และอีก 0.3% ที่
ระดับ 6) นอกจากนี้การประเมินวิเคราะห์ตามพื้นที่ภาคยังปรากฏอีกว่า นักเรียนในเขต กทม. และ
ปริมณฑล มีคะแนนสูงกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: 109-110, 121-130)
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยเฉพาะอนาสตาซี (Anastasi. 1970: 107) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ความสัม พั นธ์กั บองค์ ป ระกอบทางด้านสติปั ญ ญาและองค์ประกอบทางด้ านที่ ไม่ใช่สติปั ญ ญา ซึ่ง
องค์ประกอบทางปัญ ญานั้น ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีสมรรถภาพสมองของมนุษย์นั้น
นั ก จิ ต วิ ท ยาหลายท่ านได้ มี ศึ ก ษามาเป็ น เวลานานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และทฤษฎี ห ลายองค์ ป ระกอบ
(Multiple – Factor Theory) ของเธอร์สโตน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541 : 45-47;
อ้างอิงจาก LL.Thurstone. 1933) เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยเธอร์สโตนได้ทําการวิจัย
โครงสร้างทางสมองด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ทําให้สามารถแยกแยะความสามารถทางสมอง
ออกเป็นส่วนย่อยๆได้หลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะทําหน้าที่เป็นอย่างๆไปโดยเฉพาะหรืออาจจะทํางาน
ร่ ว มกั น บ้ า ง ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ อยู่ 7 องค์ ป ระกอบ คื อ 1. องค์ ป ระกอบด้ า นภาษา 2.
องค์ประกอบด้านความคล่องแคล่วในการใช้ถ้อยคํา 3. องค์ประกอบด้านจํานวน 4. องค์ประกอบด้าน
มิติสัมพันธ์ 5. องค์ประกอบด้านความจํา 6. องค์ประกอบด้านสังเกตรับรู้ และ 7. องค์ประกอบด้าน
เหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่าน (สุพิศ ตระกูลศุภชัย. 2547; กุลธร เสน่หา.
2549 ; ศักดิ์ชัย จันทะแสง. 2550) นอกจากองค์ประกอบทางด้านสติปัญ ญาแล้วตามที่อนาสตาซี
กล่าวไว้ ยังมีองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้ทําการศึกษาว่ามี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง อันได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ของนักเรียน
พบว่า ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(สุดฤทัย ศรีปรีชา. 2550) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (พยอม กินจําปา. 2538) คุณภาพ
การสอน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ คือ คุณภาพการสอน
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(สายสุ นี ย์ สว่ า งทรั พ ย์ . 2540) การส่ ง เสริ ม การเรี ย นของผู้ ป กครอง เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการเรียน
ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด คือ คุณภาพการสอน (จันทร์ชลี มา
พุทธ. 2545)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาครู ซึ่งจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งในปัจจุบัน การศึกษาต่อ และการดําเนินชีวิต
ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุขององค์ประกอบทางด้านสติปัญญา
ได้แก่ ความถนัดทางด้านจํานวน ความถนัดทางด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา
ได้ แ ก่ แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ เจตคติ ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คุ ณ ภาพการสอน การส่ งเสริ ม การเรี ย น
คณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ความถนัดทางด้านจํานวน
ความถนัดทางด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 จํานวนจํานวน 50,674 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ กํ าลั งศึ ก ษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 โดยใช้ วิธีก ารสุ่ ม แบบหลาย
ขั้นตอน และการกําหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างเป็น 20 เท่ า ของจํานวนตัวแปร (นงลั กษณ์ วิรัชชัย.
2542: 311; อ้ างอิ งจาก Hair. 1998: 12) ซึ่ งในงานวิจั ย นี้ มี ตั วแปรจํ านวน 20 ตั วแปร จึ งใช้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 400 คน ต่อ 1 โมเดล เพื่อความแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจึงทําการเก็บ
ข้อมูลมากกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 915 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้งนี้ มี จํ านวน 7 ฉบั บ โดยทดลองใช้ กั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง และโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ จํานวน 100 คน โดยผลปรากฏดังนี้ ได้แก่ แบบทดสอบ
จํานวน 3 ฉบับ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22-0.78 ค่าอํานาจการจําแนกอยู่ระหว่าง 0.24-0.87
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และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.82-0.88 และแบบสอบถามจํานวน 4 ฉบับ ค่าอํานาจการจําแนก
อยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.84-0.93
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจัยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตามกําหนดเวลาที่ ได้นั ดหมายไว้ในแต่ ละโรงเรียน จํานวน 8
โรงเรียน จํานวน 915 คน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบทดสอบและแบบสอบถาม แล้ว
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
รายงานผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการแจกแจงของตั ว แปรวิ เคราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยแต่ละตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และนําข้อมูล
ไปวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงเส้น
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่ อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
โมเดลที่สร้างขึ้น ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการเช้งเส้น
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องและสถิติตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์
2
ดัชนี
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 ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของโมเดลการวัดกับ ข้อมู ล เชิ งประจั กษ์
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ที่
แตกต่ างจากศู น ย์ อย่ างไม่ มี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ( = 62.69, df = 56, p = 0.25) ดั ชนี วัด ระดั บ
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ค่าแล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.01 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.024 จึง
กล่าวได้ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 2

หมายเหตุ: *p .05

ภาพที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ตารางที่ 2 ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ตัวแปรผล
ตัว
แปร
MOT
ATT
NUM
LAN
ACH
เหตุ 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*
0.66
0.82
0.40
0.53
0.95
R2

จากภาพที่ 2 และตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) อย่างมีนั ยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิท ธิ์อิท ธิพลเท่ากับ
0.81 ซึ่งตัวแปรสาเหตุอธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) ได้ร้อยละ 66
ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT)
ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.66 และแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ (MOT) ส่งอิท ธิพ ลทางอ้อมต่อเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (ATT)
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.82 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมด
ร่วมกันอธิบายเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) ได้ร้อยละ 82
ตัวแปรคุณภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความถนัดทางจํานวน (NUM) ผ่าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.51 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความถนัดทางจํานวน (NUM) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.63 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกัน
อธิบายความถนัดทางจํานวน (NUM) ได้ร้อยละ 40
ตัวแปรคุณ ภาพการสอน (QUA) ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความถนัดทางภาษา (LAN) ผ่าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ
0.59 และแรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (MOT) ส่ งอิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความถนั ด ทางภาษา (LAN) อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.73 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกัน
อธิบายความถนัดทางภาษา (LAN) ได้ร้อยละ 53
ตัวแปรการส่งเสริม จากผู้ ป กครอง (PAR) แรงจูงใจใฝ่สัม ฤทธิ์ (MOT) เจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ (ATT) ความถนัดทางจํานวน (NUM) และความถนัดทางภาษา (LAN) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ACH) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.21, 0.33, 0.43, 0.25 และ 0.95 ตามลํ า ดั บ ส่ ว นคุ ณ ภาพการสอน (QUA) ส่ ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ACH) ผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (MOT) และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ า กั บ 0.51 และแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ (MOT) ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ (ACH) ผ่านเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ATT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.24 ซึ่งตัวแปรสาเหตุทั้งหมดร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ (ACH) ได้ร้อยละ 95
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลที่สร้างขึ้น
ด้วยการโมเดลสมการเชิงเส้น พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 โดยมีตัวแปรองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ความถนัดด้าน
จํานวน ความถนัดด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง เป็น
ปั จ จั ย ที่ ร่ ว มกั น ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข้ อ ที่ 1 ดั ง ที่ อนาสตาซี
(Anastasi. 1970: 107) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบ
ทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับศักดิ์ชัย จันทะแสง
(2550: 88-91) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ว่ามีทั้งองค์ประกอบ
ทางด้านสติปัญ ญา ได้แก่ ความถนัดทางการเรียนด้านจํานวน ความถนัดทางการเรียนด้านภาษา
ความถนัดทางการเรียนด้านมิติสัมพันธ์ และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธิ์ ความวิตกทางด้านการเรียน และสุดฤทัย ศรีปรีชา (2550: 79-80) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ค่าน้ําหนักความสําคัญ
ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
รองลงมาตามลําดับ คือ เชาวน์ปัญญา เจตคติต่อการเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และ
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละเลย
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วย
การโมเดลสมการเชิงเส้น พบว่า มีตัวแปรปัจจัยจํานวน 6 ตัว ได้แก่ ตัวแปรองค์ประกอบทางด้าน
สติปัญญา ได้แก่ ความถนัดด้านจํานวน ความถนัดด้านภาษา และองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่
สติปัญญา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ คุณภาพการสอน การส่งเสริมการ
เรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง โดยที่ตัวแปรสาเหตุทั้งหมดสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 95 สามารถเรียงลําดับตัวแปรสาเหตุตามอิทธิพลรวมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ จากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ ความถนัดด้านภาษา แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ คุณภาพการ
สอน เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านจํานวน และการส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของ
ผู้ปกครอง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.95, 0.57, 0.53, 0.43, 0.25 และ 0.21
ตามลําดับ เพื่อทดสอบความมุ่งหมายของการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยแสดงว่า ตัวแปรความถนัดด้านภาษาเป็นตัวแปรที่สําคัญ ต่อการส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่ว สามารถตีความจับใจความสําคัญได้ รวมไปถึงความถนัดด้านจํานวนที่นักเรียนต้อง
สามารถหาความสัมพันธ์ของตัวเลข ความแคล่วคล่องรวดเร็วในการใช้การดําเนินการทางคณิตศาสตร์
และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น ครูและผู้ปกครองควรให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้นักเรียนเกิดความถนัดด้านภาษาและความถนัด
ด้านจํานวนอันจะเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนสามาถนําไปต่อยอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆในอนาคต
ในส่วนคุณภาพการสอนที่ครูควรพัฒนานาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและ
เข้าถึงผู้เรียน โดยที่การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เป็นอีกสองปัจจัยที่
สํ าคั ญ ที่ ต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ กั บ นั ก เรีย นเกิ ด ความมุ่ งมั่ น อยากหลี ก หนี ค วามล้ ม เหลว อยากประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เกิดความรู้คิด ความรู้สึก และแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
อย่างเต็มตามศักภาพของนักเรียน สําหรับผู้ปกครองควรมีการส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ ดูแลเอา
ใจใส่ในเรื่องการเรียนของนักเรียน ทั้งการติดตามผลการเรียน การสอนการบ้านหรือให้ความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์ การให้ คํ าแนะนํ าหรือ กําลังใจในการเรีย นคณิ ต ศาสตร์ การจัด หาอุ ป กรณ์ การเรีย น
หนังสือเรียนที่ส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านให้เหมาะกับการ
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น

654

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยทั้งหมดร่วมกันอธิบายผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ร้อยละ 95 แสดงว่า ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นคณิ ต ศาสตร์ข องนั ก เรีย นได้ จากการสั งเคราะห์ งานวิจัยพบว่ามี ตัวแปรหลายตั วที่ ส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้นํามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ เช่น
การเรียนอย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศการเรียนรู้ เจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เทคนิควิธีการ
สอน สื่อการเรียนการสอน ความรู้พื้นฐานเดิม เป็นต้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการนําตัว
แปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเหล่านี้มาคัดสรรเป็นตัวแปรปัจจัยเพิ่มเติมอีก
กิตติกรรมประกาศ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สุวพร เซ็มเฮง กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ได้
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนํา และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
จนทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ประสบผลสําเร็จและมีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ประธานคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า และอาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะกรรมการสอบปากเปล่า ที่ให้ความกรุณาและ
ได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจําภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จนประสบผลสําเร็จ
และมีความสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รณิดา เชยชุ่ม อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ดร.ดวงใจ
บุญยะภาส อาจารย์วาสนา รักยิ้ม และอาจารย์ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้เป็น
เครื่องมือที่เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อจัดทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งทําให้ผู้วิจัยสามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ปริญญาโทสาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นกําลังใจให้กันด้วยดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อชัยณรงค์ สุขผล และคุณแม่สนธยา สถาพรวานิชย์ อันเป็นที่รัก
และเคารพ ที่ได้เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่น ให้กําลังใจ ให้การอบรมสั่งสอน ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การศึกษา เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษา อีกทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและชื่นชมความสําเร็จของผู้วิจัย
รวมทั้งญาติพี่น้องและกัลยาณมิตรอันเป็นที่รักทุกท่าน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ให้คําปรึกษา และชื่นชม
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ความสําเร็จของผู้วิจัยโดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กําลังใจในทุกๆ ด้านแก่ผู้วิจัย คุณค่า
จากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF BIOSOCIAL FACTORS AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP TO
INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN CHILD CENTERS IN THE BANGKOK
METROPOLITAN AREA
ปาริชาติ ชินพิทักษ์วัฒนา1 อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ 2และ สุนันทา ศรีศิร3ิ
Parichart Chinpitakwattana 1 Apitee Songbundit 2 and Sununta Srisiri3
1

สังกัด หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีเมล์
Lovesaibhgawan@gmail.com
2
สังกัด หลักสูตรการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีเมล์
apichat.song@hotmail.com
3
สังกัด ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีเมล์sununts@g.swu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร4 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผนการปฏิ บั ติ งาน การดํ าเนิ น การตามแผน การตรวจสอบประเมิ น ผลและการนํ าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํานวน 222 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์
สมการพหุคูณถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เขตกรุ ง เทพมหานครในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานครในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง ปั จ จั ย ชี ว สั งคมและภาวะผู้ นํ า การ
เปลี่ยนแปลงสามารถพยากรณ์ การดําเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยเขต
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
การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒ นาคุณ ภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ (เหมวรรณ แตงอ่อน. 2550: 3) หลักการและ
กระบวนการดังกล่าวใช้ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยจะต้องมีกระบวนการวางแผน ทําตาม
แผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นหลักการบริหารคุณภาพครบวงจร
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาตามแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) การประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
นําไปใช้วางแผนกําหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลเพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งหวัง
ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 9)
จากรายงานการวิ จั ย สภาพและปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สํานักงาน สมศ. 2553 : 4-6) พบว่าปัญหาได้แก่สื่อการเรียนการสอนที่
ไม่เพียงพอกับเด็ก ไม่ทันสมัย ไม่ได้มาตรฐานและไม่หลากหลาย ปัญหาด้านอาคารสถานที่ไม่ได้
มาตรฐาน เด็กมีพัฒนาการช้าไม่เหมาะสมกับวัย ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเด็กมีปัญหาสุขภาพปากและฟัน ปัญหาการบริหาร
จัดการไม่เป็นระบบและไม่คล่องตัว ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้
คําแนะนําในการบริหารจัดการที่ดี ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ขาดการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง ไม่ได้เลือก
หัวข้อการฝึกอบรมเอง รวมถึงปัญหาผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย
นอกจากนี้ผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 67-72)
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ได้ทําการวิจัยเชิงลึกเพื่อประเมินคุณภาพเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นช่วงอายุ 3-5 ปี พบว่า คุณภาพเด็ก
อายุ 3 ปี เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพัฒนาการด้านอารมณ์ต่ําทีสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์ต่ํากว่าที่กําหนด ส่วนคุณภาพเด็กอายุ 4 ปี พบว่า
พั ฒ นาการด้ านอารมณ์ ต่ํากว่าที่ กําหนด รองลงมาคือการพั ฒ นาด้านสติปัญ ญาและด้านร่างกาย
เท่ากันที่ต้องได้รับการพัฒนา ส่วนคุณภาพเด็กอายุ 5 ปี มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์
ต่ํากว่าที่กําหนด
นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยเรื่องสภาพและปัญ หาการบริหารงานประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบแรกของ สมศ. (พ.ศ. 2455 –
2548) พบปั ญ หาคื อ บุ ค คลกรในสถานศึ ก ษาไม่ ได้ นํ าข้ อ มู ล สารสนเทศมาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบั ติงานและยังพบอี กว่าความร่วมมื อในการปฏิ บัติงานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาจาก
ผู้ปกครอง-ชุมชนมีน้อย บุคคลากรไม่เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบที่จะใช้
ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ตลอดจนบุคลากรส่วนใหญ่ขาดจิตสํานึกในการประกันคุณภาพภายใน
(นราจัน ทร์ กิ ตติคุ ณ 2553: ง) สอดคล้องกับงานวิจั ยของ จีรภา เพรสงคราม (2554:147-154) ที่
ศึกษาปั ญ หาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒ นาการดําเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ตามความคิดเห็นของครู พบว่า มี
ปัญหาการจัดการเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ไม่นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในการดําเนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและเกิ ด ความเคยชิ น กั บ การทํ า งานตามรู ป
แบบเดิมๆ ของบุคลากร ครูบางส่วนขาดจิตสํานึกในการประกันคุณภาพภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550:3) ได้กําหนด
คุณ ลักษณะของผู้นํ าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การมี เจตคติที ดีต่อการปฏิบัติงาน ความรู้
ความสามารถและทักษะที่จะนําการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการ
กระจายอํ า นาจ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เก็ จ กนก เอื้ อ วงศ์ (2549: 7-9) พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารมี
คุ ณ ลั ก ษณะมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทและจริ ง จั ง ต่ อ การทํ า งาน มี ค วามสนใจ ใฝ่ เรี ย นรู้ แ ละเป็ น ผู้ นํ า การ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารที่เข้มงวด คือปัจจัยด้านภาวะผู้นําที่
ส่งเสริมการดําเนินการประกันคุณ ภาพการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ เทวา ตั้งวานิชกพงษ์
(2555: 128-140) พบว่าภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ ใน
ทางบวกกับการดําเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นสอดคล้องกับการศึกษาของ ธงชัย หมื่นสา (2552:85-86) พบว่าการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากและวิไลวรรณ ศิริเวทยานนท์ (2556: 7) ยัง
พบว่ า ภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ สภาพการ
ดําเนินการภายในโรงเรียนเอกชน
จากสภาพปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การที่ ก ระบวนการบริ ก ารและประสิ ท ธิ ผ ลจากการ
ดําเนินงาน ที่ยังต้องได้รับการพัฒนา ในฐานะที่ผู้วิจัยทํางานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดกรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความสนใจที่จะศึกษา
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประกัน
คุณภาพการศึกษาในศูนย์เด็กเล็กการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ตลอดจนปรับปรุงให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาการดําเนินงานบริการด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติและตรงตามความต้องการของชุมชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรม
กิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานงานวิจัย
1. ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถพยากรณ์
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 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
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ขั้นที่แรกแบ่งขนาด
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย เป็ น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ ก ตามเกณฑ์ ข องกรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น จากนั้นจับฉลากแบบไม่ใส่คืนตามแต่ละขนาดของศูนย์ แล้วกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการคํานวณตามสัดส่วนจํานวนประชากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้กลุ่มตัวอย่างครูผู้ดูแล
เด็กจํานวนทั้งหมด 222 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่องการศึกษาปัจจัยชีวสังคม
และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาน
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พัฒ นาเด็ กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 38 ข้อจําแนกออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1
ข้ อ มู ล ปั จ จัย ชี วสั งคมของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะข้ อ คํ าถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครมีลักษณะคําถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ratien Scale) มี 5 ระดับผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและนํา
กลับมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าได้ค่า IOC = .60-1.00 หลังจากนั้นนําไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 30 คน
และนํ า แบบสอบถามที่ ได้ ม าตรวจให้ ค ะแนนหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ 1) ติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกหนังสือถึงผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะ
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 2) เตรียม
แบบสอบถามให้เพียงพอกับจํานวนครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3) ส่งแบบสอบถามจํานวน 222
ฉบับ ทางไปรษณีย์โดยส่งพร้อมซองและติดแสตมป์เพื่อส่งกลับ และมีบางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ผู้วิจัยรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง ได้รับกลับคืนจํานวน 190 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86 ซึ่งถือว่า
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ (สิน พันธุ์พินิจ. 2553: 215) 4) นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ การศึกษานี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจริยธรรมในมนุษย์ สถานบัน
วิ จั ย ยุ ท ธศาสตร์ ท างปั ญ ญา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ หมายเลขรั บ รอง : SWUE C/E –
193/2558
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ระดับภาวะผูน้ ํา
ของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
S.D.
ระดับ
X
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 โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาและด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายด้านและภาพรวม
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ระดับการดําเนินงาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
S.D.
ระดับ
X
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
ระดั บ การดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย เขต
กรุง เทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่า ด้ านการ
ดําเนินการตามแผน, ด้านการวางแผนการปฏิบัติงานและด้านการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้ว
ทําให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือด้านการดําเนินการตาม
รองลงมาคือด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแล้วทําให้ดีตามลําดับ
ส่วนด้านการตรวจสอบประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างองค์ ป ระกอบภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงกั บ การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

r
.60*
.59*
.58*
.53*

P - value
< .001
< .001
< .001
< .001
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องค์ ป ระกอบภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การดํ าเนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทุกด้าน
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ร่วมกันพยากรณ์
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ตัวแปร
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( X 5 )
การกระตุ้นทางปัญญา ( X 7 )
ประสบการณ์ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ( X 4 )
เพศ ( X 1 )
R

R

2

SEb

b
0.611
0.457

= .668
= .432

0.130
0.128

0.461
0.153
0.100
- 0.205
F = 90.067
a = - 0.440


0.387
0.293

t
4.698*
3.565*

0.178
3.02*
- 0.120 - 2.052*

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ปัจจัยชีวสังคมและภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เขตกรุ งเทพมหานคร คื อ ปั จ จั ย ชี ว สั งคมด้ า นเพศและ
ประสบการณ์ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญาโดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ การดําเนินการประกันคุณภาพในสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยได้ร้อยละ 45.7 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 และจากผลการวิจัยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
รูปแบบของสมการคะแนนมาตรฐาน
Ẑ
= 0.293( X 7 ) + 0.387( X 5 ) + 0.178 ( X 4 ) – 0.12( X 1 )
รูปของสมการคะแนนดิบ
Yˆ
= - 0.44 + 0.457( X 7 ) + 0.611( X ) + 0.461( X 4 ) – 0.205 ( X 1 )
5

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ระดั บ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ
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มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญาและ
ด้านการคํานึ งถึ งความเป็ นปั จเจกบุ ค คล สอดคล้องกับแนวคิ ดของแบสและอาโวลิโอ (Bass and
Avolio, 1999) ที่ ส รุ ป ไว้ ว่า การมี อิ ท ธิพ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ เป็ น อิ ท ธิพ ลเกี่ ย วกั บ อุ ด มการณ์ ใน
ระดับสูงของจริยธรรม คือความไม่เห็นแก่ตัว ทั้งผู้นําและผู้ตามจะมีการอุทิศตัวอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ
ทํ าได้ แนวความคิ ด ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ กํ า หนดว่ า มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นําและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554ก: 13) สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญ ตา เกื้อกูลรัตน์
(2554: 92) พบว่าระดับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพ
ธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมากทุกรายด้าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี ซ้อนเพชร (2556 :บทคัดย่อ) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวม
อยู่ระดับ มาก เช่น กั น เมื่ อ พิ จารณาเป็ น รายด้ านพบว่าอยู่ ในระดับ มากทุ ก ด้ าน โดยเรีย งตามค่ า
มัชฌิ มาเลขคณิ ตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา
2. จากการศึกษาระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการดําเนินการ
ตามแผนมี ค่ าเฉลี่ ย ของคะแนนสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้ านการดํ าเนิ น การตามแผนและด้ านการวาง
แผนการปฏิ บั ติ งาน, การนํ าผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ งแล้วทํ าให้ ดี ขึ้ น ส่ วนด้ านการตรวจสอบ
ประเมิ น ผลมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณ ภาพการศึกษาตามมาตรา 47 ที่ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และตามมาตรา 48 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณ ภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
เพื่อเป็นสิ่งประกันว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เทวา ตั้งวานิชกพงษ์ (2555:134-135) พบว่า การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสาม
อันดับแรก คือการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กับด้านการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามลําดับ ส่วนด้านการจัดให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความตระหนั ก ในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น หั ว ใจหลั ก ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์นภา หุน
มาตรา (2553: 100) พบว่า การพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับ
มาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่.05 อยู่ 4 คู่ โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
3.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผู้บริหารมีองค์ประกอบทางด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์สูง การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นน่าจะอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญ ตา เกื้ อกูลรัตน์ (2554: 93) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ ยนแปลงด้านการมีอิท ธิพ ลอย่างมี
อุดมการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และสอดคล้องกับแนวคิดของแบส (รัตติ
กรณ์ จงวิ ศ าล. 2556:247; อ้ า งอิ ง จาก Bass. 1994) สรุ ป ว่ า ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงเป็ น
กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความ
คาดหวัง มีการพัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจของกลุ่มและองค์กร มีการจูงใจผู้ตามให้มองเกินกว่าความสนใจประโยชน์ส่วนตน
ไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การและสังคม
3.2 การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพั นธ์ท างบวกกับการดําเนินงานประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผู้บริหารมีองค์ประกอบทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจสูง การดําเนินงานประกัน
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นน่าจะอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน อาจเนื่องจากว่าผู้บริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมงานทํางานได้บรรลุเป้าหมาย สร้างเจตคติที่ดีและการ
คิดในแง่บวกแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารเสริมสร้างกําลังใจแก่ผู้ร่วมงานเมื่อเขาต้องเผชิญต่อปัญหา
และอุ ป สรรค มี ก ารสร้างและส่ งเสริม ให้ ผู้ ร่ วมงานอุ ทิ น ตนเพื่ อ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ร่ วมกั น
ผู้บริหารเน้นให้ครูผู้ดูแลเด็กเห็นถึงความสําคัญของภารกิจงานเป็นสิ่งสําคัญและน่าภาคภูมิใจ ทําให้
ครูผู้ดูแลเด็กเกิดกําลังใจในการทํางานเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มูฮัมหมัดรออี มะลี (2553: 73) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมี
ความสัมพันธ์ทางบวกความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01อยู่ใน
ความสัมพันธ์ระดับมาก
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3.3 การกระตุ้ น ทางปั ญ ญามี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกกั บ การดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร แสดงว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ผู้บริหารมีองค์ประกอบด้านการกระตุ้นทางปัญญาสูง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยน่าจะอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกันอาจเนื่องจากว่าผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแล
เด็กแสดงความวสามารถอย่างเต็มศักยภาพ กระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็กใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
กระตุ้นกระบวนการคิด เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชัย จะเกรง (255:80)
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า
ภาวะผู้นํ าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้น ทางปั ญ ญามีค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์อยู่ในระดับสูง
เช่นกัน
3.4 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร แสดงว่าสถานพัฒนา
เด็ กปฐมวัยที่ ผู้บ ริหารมีองค์ประกอบด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสูง การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน่าจะอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน รวมทั้งภาระงานที่เพิ่มขึ้นทําให้ครูเกิดความ
สับสนในแนวปฏิบัติ ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่ต้องสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานทุก
คน โดยทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องทําความเข้าใจใน
ความต้องการของทั้งตัวบุคคลและกลุ่มบุคคล ผู้บริหารให้โอกาสครูผู้ดูแลเด็กในการทํางานให้บรรลุ
เป้ าหมายทั้ งของส่วนรวมและส่ วนตน ให้ คําแนะนํ าที่ เป็ นประโยชน์ ต่อครูผู้ดูแ ลเด็ก แสดงการ
ยอมรับและชื่นชมในความสามารถของผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานเป็นผลสําเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญชัย จะเกรง (2551:80) พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
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
โรงเรีย นเอกชน สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เขต 1 พบว่ าภาวะผู้ นํ าการ
เปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารโรงเรียนมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างบวกกั บ สภาพการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เทวา ตั้ งวานิ ช กพงษ์ (2555:135-136) ทํ าการศึ ก ษาเรื่อ งความสั ม พั น ธ์ระหว่ างภาวะผู้ นํ าการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า
ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้อาจเนื่อง
มากจากพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคลกรทุกคนเกิด
การยอมรับว่างานประกันคุณภาพภายในเป็นสิ่งเดียวกับงานประจําที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงการนําผล
การปฏิ บัติงานในปั จจุบัน ไปใช้เป็ นข้อมูลปรับ ปรุงกระบวนการทํ างานเพื่ อการบรรลุเป้าหมายใน
อนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย หมื่นสา (2552:87-88) ทําการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน
5. การศึ ก ษาปั จ จั ย ชี ว สั ง คมและภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ามารถพยากรณ์ ก าร
ดําเนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร เรียงลําดับตาม
สัมประสิทธิ์การทํานาย ได้แก่ ตัวแปรด้านเพศ, ประสบการณ์ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา, การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญาโดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การดําเนินการประกันคุณภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ร้อยละ 45.7 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์และสามารถ
พยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร เรียง
ตามลําดับสัมประสิท ธิ์การทํานาย ได้ แก่ การมีอิท ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ประสบการณ์ ในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การกระตุ้นทางปัญญา และตัวแปรด้านเพศ
ตัวแปรทํานายด้านเพศพบว่าเพศหญิงสามารถทํางานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีกว่า
เพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถนัดและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา พิพัฒ น์สําราญ
(2558: 108) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยครูและบุ คลากรทางการศึกษาเพศหญิ ง มีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินงานมากกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จีรภา เพชรสงคราม (2554: 152) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทํางานน้อยกว่า 10 ปี กับมากกว่า
15 ปี มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามากกว่ า ครู ที่ มี
ประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี อาจเนื่องจากครูที่มีประสบการณ์ การทํางานเป็นเวลานานได้สะสม
ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ด้านต่างๆ
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ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ตัวแปรทํานายด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การกระตุ้นทางปัญ ญา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร
ตระหนักถึงความสําคัญการประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บริหารได้แสดงออกถึง
การเป็ น แบบอย่างที่ ดี มี อุ ดมการณ์ มีวิสัยทั ศ น์ มีค วามสามารถในการบริห ารและมีจริยธรรม
กระตุ้นให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรเกิดการยอมรับและศรัทธา ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษามีความพยายาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างความท้าทาย มองปัญหาเป็นโอกาส มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในระบบการประกันคุณภาพ คือการประกันคุณภาพภายในที่
หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์เด็กเล็กจะได้นําไปใช้ในการประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานเอง กําหนด
แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของตนเอง และดําเนินการปรับปรุงด้วยความร่วมมือของบุคลกร
ในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องดําเนินการให้ทั่วถึงภายในปี 2559 (สํานักงาน สท. 2556: 2)
สอบคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา เกื้อกูลรัตน์ (2555 : 102 ) พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ แบบ
ขั้นตอน พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นํ าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์
ประสิ ท ธิผ ลของสถานศึ ก ษาขนาดกลาง อํ าเภอโพธาราม สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีจํานวน 4 ด้าน
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี ปัจจัยด้านการคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุ คคล ปัจจัยด้ านการสร้างแรงบั นดาลใจ และปั จจัยด้านการกระตุ้นการใช้ ใช้
ปั ญ ญา สอดคล้ องกั บ งานวิจั ยของ เทวา ตั้ งวานิ ช กนกพงษ์ (2555: 138) พบว่าภาวะผู้นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีค่าสัมประสิทธิ์การทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ ร้อยละ
50.80 โดยมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คือการระบุวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจน และการกระตุ้นทางปัญ ญา สอดคล้องกับ พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ (2552: 226) ศึกษา
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 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 จากผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ชี วสั งคมด้ านเพศและประสบการณ์ ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และด้านการกระตุ้นทางปัญญา สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานพัฒนา
เด็ ก ปฐมวั ย ได้ จึ ง ควรพั ฒ นาภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
โดยเฉพาะในด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการกระตุ้นทางปัญญา
1.2 จากการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตรวจสอบและประเมินผล ในข้อ 13 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จัดให้มีบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจึงควรให้ความสําคัญกับการจัดให้มีบุคลากรในการตรวจสอบและประเมินผล
1.3 จากการศึกษาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับน้อย
กว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควร
พัฒนาด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลให้ทัดเทียมองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ด้านอื่นๆ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น ภาวะผู้นําเชิงคุณธรรม ภาวะผู้นําทางวิชาการ เป็นต้น
2.2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกต สัมภาษณ์ วิเคราะห์เอกสาร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่จริงให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นสรุปผลงานสําคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้อธิบาย
หรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นําแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อื่นและ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทํา
ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ นี้ สํ า เร็ จ ได้ ด้ ว ยดี เพราะผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ความกรุ ณ าจาก เรื อ เอก อาจารย์
ดร. อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา
ศรีศิริ กรรมการควบคุมปริญ ญานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครู
ผู้ดูแลเด็กของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเขตกรุงเทพมหานครกรุณาให้ความสะดวกการทําวิจัยและตอบ
แบบสอบถามและขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสนับสนุนทุนอุดหนุการ
ทําวิจัยและเงินทุนอุดหนุนการไปร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาผลการพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครู และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อรูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ประชากร ของการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 809 คน การหากลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 268 คน โดยคํานวณตามสูตรของ Yamane และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วนําไป Try-out กับกลุ่มประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30
คน จากนั้ น นํ า ไปเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และนํ า มาวิ เคราะห์ ประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาครู
ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น 2) การใช้กระบวนการคิด 3) การพิจารณา
กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และ 4) การสรุปผลการคิด จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ
อายุ และความรู้ ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่สาขาวิชาเอกและเกรดเฉลี่ยมีผลต่อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษาครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณในเชิงบวก
คําสําคัญ: 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
เผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิต นักศึกษา
ผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศเพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้คิดหาเหตุผลและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม
โดยการเสนอความรู้ ข้อคิดให้ผู้เรียนถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้สอนมีหน้าที่
ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ วินัย ควบคุมความประพฤติของผู้เรียนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง แต่ครู
เป็นผู้เสนอความรู้ ความคิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความคิด สติปัญญา ผู้สอน
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สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ครูจําเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องกระบวนการการดํารงตนอย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้ง
ความมั่นคงของชาติไทยขึ้นอยู่กับความสามารถของคนไทยในการดํารงตนอย่างวิจารณญาณ ในทุก
โอกาสเมื่อมีภาระงาน ปัญหาและอุปสรรคจะได้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อการ
พัฒนาทักษะต่างๆ นี้ก็คือ วัยเด็ก เมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแล้ว คุณลักษณะเหล่านี้จะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เป็นการเสริมความมั่นคงของชาติได้
อีกแนวทางหนึ่ง ในขณะที่การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยในวัยเด็กเป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะจะเป็น
กลไกในการผลิตคนไทยให้ดํารงตนอยู่ได้อย่างมีวิจารณญาณอย่างยั่งยืน แต่จะใช้เวลาอย่างน้อย 16 20 ปี ก่อนที่กลุ่มคนรุ่นนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีครูแม่แบบที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการ
วิ จั ย จริ ง เป็ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ด้ ว ยเหตุ นี้ ป ระเทศไทยจึ ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะละเลยผู้ เ รี ย นที่ อ ยู่ ใ น
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ การปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาบัณฑิตโดยเฉพาะครูยุคใหม่
แบบระบบรวบยอดครบวงจรที่เหมาะกับกําลังของชาติ บุคคลกลุ่มนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้กําลังคน
ที่เสริมความมั่นคงชองชาติได้ภายในเวลา 4 ปี นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่าง
ครบวงจรโดยใช้ทรัพยากร โจทย์ปัญหาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหัวข้อการเรียนรู้ตลอด 4 ปี ในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถเป็นครูต้นแบบยุคใหม่ที่จะถ่ายทอดสู่เยาวชนในภูมิภาคเพื่อ
เป็นเยาวชนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเห็นความสําคัญของการพัฒนาครู ให้
มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงได้จัดทําวิจัยเรื่องนี้ขึ้นซึ่งคาดหวัง
ว่ า การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ จ ะช่ ว ยแนะแนวทางสํ า หรั บ ครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ก ระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณให้เหมาะสมตามเอกัตภาพของนิสิต นักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีต่อ
รูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เชื่อม
โยงมหภาคและจุ ล ภาค (Macro-micro Linking) ทํ าการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ทั้ งข้ อ มู ล เอกสาร ตํ า รา
(Documentary Analysis) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ที่ใช้ทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ในสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Current Problem) ที่ไม่สามารถหาคําตอบได้จาก
เอกสารเล่มใดเล่มหนึ่ง จึงต้องเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ในการวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น 4 ด้าน คือ
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1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของบรู๊คฟี ลด์ (Brookfield, 1991, pp. 5-7, 25-29), วัตสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser,
1980, pp. 10-15), ทิ ศ นา แขมมณี (2548, น. 306), สุวิท ย์ มู ล คํ า (2547, น. 14-16), สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 30-32), ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2545: 3237) และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบโยนิโสมนสิการ (พระธรรมปิฎก, ออนไลน์) ใน 4
ขั้นตอน คือ 1) การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2) การใช้กระบวนการคิด 3) การพิจารณา
กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และ 4) การสรุปผลการคิด
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร (population)การวิจัยครั้งนี้มีหน่ วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) เป็น
นั กศึ ก ษาคณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏบ้ านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่ งเป็ นนั กศึ ก ษาชั้ น ปีที่ 3
สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ และสาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ จํานวน 809 คน ส่วนการกํ าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ งหมดผู้วิจัยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Yamane , 1973: 580-581) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และจากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 268 คน จึงถือ
ว่ามีขนาดมากเพียงพอที่จะใช้แทนประชากรได้ และผู้วิจัยทําการเลือกตัวอย่างตามความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตามสัดส่วนประชากรจําแนกตามกลุ่มการเข้ารับการอบรมเพื่อกระจายข้อมูล
3. ขอบเขตด้านสถานที่
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการเป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557
การวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม และแนวการสัมภาษณ์
เชิงลึก
1. แบบสอบถามทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เริ่มด้วยการสร้างแบบสอบถาม เพื่อให้คําถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยคําถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมคําสั้นๆ ลงในช่องว่าง
ตอนที่ 2 เป็นคําถามเพื่อให้ตอบว่าใช่หรือไม่ (Yes-No Questions) เกี่ยวกับความรู้ด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2. แนวการสัมภาษณ์ เชิงลึก จะประกอบไปด้วยข้อคําถามที่ เกี่ยวกับทั กษะการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อใช้สัมภาษณ์นักศึกษา
ตามสัดส่วนที่คณะผู้วิจัยกําหนดไว้หรือจนกว่าจะได้ข้อมูลอิ่มตัว
แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในด้านความครอบคลุมครบถ้วนของ
เนื้อหาในประเด็นและสาระสําคัญตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการวัด รวมทั้งความเหมาะสมของสํานวน
ภาษา โดยการกําหนดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับภาษาในข้อคําถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงนํา
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และแนวการสนทนากลุ่มที่มีความสมบูรณ์ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพื่อหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งรายข้อ (Item Analysis) และในภาพรวมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.71 ขึ้นไป โดยที่แบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่น 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 อายุต่ําสุดสุด = 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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) .329 มีฐานนิยม (Mode) =
3.00 มีเกรดต่ําสุดสุด = 2.00 มีเกรดสูงสุด = 4.00
5. นักศึกษาครูมีความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาก จากการพิจารณา
จากคําตอบที่ถูกสามารถเรียงลําดับได้ดังนี้
ข้อที่ 1 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบรูปแบบหนึ่ง
นักศึกษาที่ตอบถูกมีร้อยละ 99.6 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 0.4
ข้ อ ที่ 6 คื อ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณจะประกอบไปด้ ว ยเจตคติ ความรู้ แ ละทั ก ษะ
นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 97.8 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 2.2
ข้อที่ 12 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจ แก้ปัญ หา เป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีได้ นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 96.5 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 3.5
และจากการพิจารณาจากคําตอบที่ผิดสามารถเรียงลําดับได้ดังนี้
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ข้อที่ 20 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ไร้จุดหมาย นักศึกษาครูที่
ตอบผิดมีร้อยละ 70.5 ส่วนนักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 29.5
ข้อที่ 5 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่สามารถนําไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ นักศึกษาครูที่ตอบ
ผิดมีร้อยละ 70.0 ส่วน นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 30.0
ข้อที่ 2 คื อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกิดขึ้น ได้เมื่อประสบปัญ หาหรือ เหตุการณ์ ที่
สลับซับซ้อนเท่านั้น นักศึกษาครูที่ตอบผิดมีร้อยละ 64.4 ส่วน นักศึกษาครูที่ตอบถูกมีร้อยละ 35.2
6. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการระบุปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.72, SD=.56
7. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการใช้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.95, SD=.06
8. นั ก ศึ ก ษาครู มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามลั ก ษณะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณด้ า นการพิ จ ารณา
กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.97, SD=.09
9. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการสรุปผลการคิดมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =4.00, SD=.14
10. นั กศึ กษาครูส่ วนใหญ่ มีค วามคิดเห็นต่อรูปแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านบวก
สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
10.1 การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยการระบุหรือกําหนดประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ชัดเจน นักศึกษาจะทําความเข้าใจกับประเด็น
ปัญหาต่างๆ เสียก่อนโดยการโฟกัสจุดเด่นๆ ของปัญหาในแต่ละประเด็นด้วยการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ภาพรวมแล้วจึงนํามาวิเคราะห์แยกย่อยออกเป็นข้อๆ เพื่อให้ง่ายต่อการระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้ได้แนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจนสามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและ
เป็นลําดับขั้นตอน ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยการระบุหรือกําหนดประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน
10.2 การใช้กระบวนการคิด จะเกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนวิธีการทางกระบวนการคิดที่มี
และได้สั่งสมมาพิจารณาปัญ หา อุปสรรคที่กําลังเผชิญ ซึ่งเป็นกระบวนการในการเชื่อมโยงปัญ หา
อุปสรรคด้วยกระบวนการสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และศึกษาวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในด้าน
บวกและด้านตรงกันข้ามที่ได้ใช้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึกเพื่อเป็นการประเมินสภาพการณ์อย่างละเอียด
ครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ ด้ านรวมถึ งกระบวนการนึ ก ย้ อ นกลั บ (backward recall) ไปยั งอดี ต ที่ เคยใช้
ประสบการณ์ ต่างๆ ในกระบวนการคิ ดและความคิ ดที่ ได้ เคยใช้ ในการแก้ไขปั ญ หา สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การหาวิธีแก้ไขปัญหา 3) การลงมือแก้ไขปัญหา
และ 4) การตรวจสอบคํ า ตอบ จึ งทํ าให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ ก ระบวนการคิ ด ที่ มี แ ละได้ สั่ งสมมา
พิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่กําลังเผชิญ
10.3 การพิ จารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ข้อมูลต่างๆ ตามความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ที่มีของนักศึกษาแต่ละคน จึงเป็นการใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในขั้นตอนนี้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตามความเป็นจริงที่ได้จาก
ประสบการณ์จริง รวมถึงได้แยกประเด็นปัญหาต่างๆ ออกเป็นข้อๆ เพื่อให้สามารถจับต้นสายปลาย
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เหตุของเรื่องนั้นๆ ได้เสียก่อน เพื่อทําให้เกิดความชัดเจนเป็นแนวทางในการสรุปผลการคิดในเรื่อง
นั้นๆ
10.4 การสรุปผลการคิด จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกแนวทางเพื่อการตัดสินใจ การ
แก้ ปั ญ หา เลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ หรื อ ให้ ได้ ข้ อ เสนอแนะที่ ร อบคอบสมเหตุ ส มผล จึ งเป็ น การใช้
กระบวนการการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการสรุปความคิดในเรื่องนั้นๆ ที่นักศึกษาประสบอยู่ โดย
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนึกย้อนไปถึงต้นเหตุ สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญ หาแล้วจึงมองหาวิธีแก้ไขที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ดีที่สุดในหลายวิธี และตัดสินใจเลือกวิธีที่ตนเองมั่นใจที่สุดในการนําไป
แก้ไขปัญหา ซึ่งก็คือ การสรุปผลการคิดในการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่กําลังเผชิญ
11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เพศที่แตกต่างกันของนักศึกษาครู
มี ก ารคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณไม่ แ ตกต่ างกั น นั่ น คื อ เพศมี ผ ลต่ อ การคิ ด อย่ างมี วิจ ารณญาณของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไม่แตกต่างที่ระดับนัยสําคัญ .05
12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล อายุที่แตกต่างกันของนักศึกษาครู
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน นั่นคือ อายุไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ระดับนัยสําคัญ .05
13 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สาขาวิชาเอกที่แตกต่างกันของ
นักศึกษาครูมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกัน นั่นคือ สาขาวิชาเอกมีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
14 การเปรียบเที ย บความแตกต่ างระหว่างปั จจั ยส่ วนบุ ค คล เกรดเฉลี่ยที่ แ ตกต่างกั น ของ
นักศึกษาครูมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน นั่นคือ เกรดเฉลี่ยไม่มีผลต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ระดับนัยสําคัญ .05
15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยสนับสนุน ความรู้ที่แตกต่างกันของนักศึกษา
ครูมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ความรู้ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ระดับนัยสําคัญ .05
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งนี้ พบว่า
1. นักศึกษาครูมีการปฏิบัติตามลักษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านการระบุปัญหาหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.72, SD=.56 ด้านการใช้กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.95, SD=.06 ด้านการพิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรอง
และประเมินผลมี ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก =3.97, SD=.09 ด้ านการสรุปผลการคิดมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก =4.00, SD=.14 เป็นการแสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนในการอบรม ส่งเสริม กระตุ้น
ให้นั กศึกษาครูได้เกิ ดกระบวนการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณทั้ ง 4 ขั้ นตอน คือ การระบุ ปั ญ หาหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้กระบวนการคิด การพิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และ
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การสรุปผลการคิด เป็นขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้ผลอีก
วิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นและทําให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้
พั ฒ นากระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของตนเอง และจะได้ นํ า กระบวนการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณที่ได้รับการพัฒนาแล้วนี้ไปใช้ในการสอน การดํารงชีวิต การแก้ไขปัญหาทั้งในขณะที่ออก
ฝึกประสบการณ์ สอนในสถานศึกษาเต็มรูปและการออกไปเป็นครูประจําการยังสถานศึกษาต่างๆ
เพราะเมื่อนักศึกษาครูสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว
จะสามารถพั ฒ นาการสอนของตนเองได้ ใน 3 ลั ก ษณะ คื อ การสอนเพื่ อ ให้ คิ ด (Teaching for
Thinking) การสอนการคิ ด (Teaching of Thinking) และการสอนเกี่ ย วกั บ การคิ ด (Teaching
about Thinking) (ทิ ศนา แขมมณี และคณะ, 2541) เพราะแนวคิดในลั กษณะเช่นนี้ เป็ นแนวคิด
เบื้องต้นของผู้เรียนที่จะต้องได้รับการฝึกและกระตุ้นให้เกิดมีในกระบวนการคิดเสียก่อนจึงจะสามารถ
ก้าวไปสู่กระบวนการคิดที่สูงขึ้นหรือสลับซับซ้อนมากขึ้นตามลําดับ อีกทั้งยังเป็นการสอนที่สอดคล้อง
กับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เน้นให้รู้จักตัวตนของตนเอง คือ จิต หรือให้เข้าใจกระบวนการคิด
ของตนเอง เมื่อนักเรียนได้มีจิตที่ดีหรือเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองแล้วจะให้นักเรียนคิดดี เพื่อ
การทําดี เพื่อประโยชน์เป็นสําคัญ ซึ่งจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ทําเกี่ยวกับกระบวนการคิดเหล่านี้ เช่น
ผลของการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการที่ มี ต่ อ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาดรุ ณ พิ ท ยา ที่ พ บว่า นั ก ศึ ก ษามี ก ารคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการและนักศึกษากลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนด้วยวิธีอื่น รวมถึงมอนโรล์ (Monroe, 1985)
ที่ได้ศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิหลังมาจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะแตกต่างกัน 3 แบบ คือ กลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนรัฐอย่างน้อย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากลุ่มที่เรียนโปรแกรม Christian อย่างน้อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และกลุ่มที่อยู่ใน
โรงเรียน Accelerated Christian Education อย่างน้ อยในช่ วง 3 ปี ที่ ผ่ านมา ที่ พ บว่า ไม่มี ค วาม
แตกต่ า งของคะแนนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ทั้ ง 3 กลุ่ ม นี้ อ าจ
เนื่องมาจากนักศึกษาทั้ ง 3 กลุ่ม จะถูกจัดอยู่ทั้งในกลุ่มที่มีคะแนน CTA คือ คะแนนที่ ได้จากการ
ทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของวัตสันและเกลเซอร์ รูปแบบ A และคะแนนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสูงและต่ํ า จึงกล่าวได้ว่าขั้นตอนในการอบรม ส่งเสริม กระตุ้นให้นั กศึ ก ษาครูได้ เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าว เป็นขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนาทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ได้ผลที่สามารถกระตุ้นและทําให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเอง รวมถึงการนําไปปรับ
ประยุกต์ใช้ ในการสอน การดํ ารงชีวิต การแก้ไขปั ญ หาทั้ งในขณะที่ ออกฝึกประสบการณ์ ส อนใน
สถานศึ ก ษาเต็ ม รู ป และการออกไปเป็ น ครูป ระจํ าการยั งสถานศึ ก ษาต่ า งๆ ได้ เป็ น อย่ า งดี แ ละมี
ประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต
2. ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และความรู้ ไม่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่สาขา
วิชาเอกและเกรดเฉลี่ยมีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดง
ให้ เห็ น ได้ ว่า ในขั้ น ตอนของกระบวนการอบรมเพื่ อพั ฒ นาทั กษะการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณของ
นั ก ศึ ก ษาครู เป็ น ขั้ น ตอนที่ มี วิธีก ารที่ ส นุ ก สนานด้ วยการเสริม แรงบวกด้ านการคิ ด ในหลายมิ ติ ที่
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สามารถเร้าความสนใจของนักศึกษาครูได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดอบรมแบบคละกลุ่มไม่ได้เลือกตาม
เพศ อายุและความรู้ รวมถึงการใช้คําถามปลายเปิด เช่น ทําไม (why) อย่างไร (how) เข้ามาเป็น
เครื่องมือในการกระตุ้นให้นักศึกษาครูได้ฝึกกระบวนการคิดแล้วนําความคิดที่ได้ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ มาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 คือ การระบุปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้กระบวนการคิด การ
พิจารณา กลั่นกรอง ไตร่ตรองและประเมินผล และการสรุปผลการคิด มาถ่ายทอดความคิดเห็นและ
เรียบเรียงความคิดก่อนที่จะเขียนบรรยายออกมาเป็นข้อๆ เมื่อนักศึกษาครูได้พัฒนาทักษะการคิดของ
ตนเองแล้วก็จะสามารถใช้ผลที่เกิดจากทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการ
เขียนเพื่ออธิบายถึงเหตุและผลในปัญหาที่ตนเองได้รับได้เป็นอย่างดี ภาพรวมคือ นักศึกษาครูสามารถ
วางแผนก่อนการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ให้สมาชิกกลุ่มอื่นฟังด้วยการเขียนออกมาเป็นข้อๆ ด้วยการให้
สมาชิกในกลุ่มของตนช่วยตรวจสอบความเชื่อมโยงต่างๆ ที่เขียนออกมาและสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
ประเมินหลังจากปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเสร็จ ซึ่งแฮร์ริสและซิเป (Harris & Sipay, 1990) ได้กล่าวไว้ว่า
กระบวนการคิดของผู้เขียนที่รู้ตัวว่ากําลังเขียนอะไรและทําไมต้องเรียนรู้สิ่งที่จะเขียนนั้น ตลอดจนการ
ตระหนักถึงกระบวนการคิดของผู้เขียนอย่างรู้ตัวจะเป็นพื้นฐานในการวางแผนกิจกรรมที่จะทําต่อไป
จะทําให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจและเมื่อเสร็จสิ้นการเขียนแล้ว ผู้เขียนก็จะสามารถประเมินความเข้าใจ
ในการเขียนของตนเองได้ ทั้งนี้ในการจัดอบรมได้มีการจัดแบ่งเป็นรุ่นตามสาขาวิชาเอกจึงมีผลทําให้
เกิดความแตกต่างกันในด้านการพัฒนาทักษะการคิด เพราะนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาเอกจะมีความ
ถนัดและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์จะมีพัฒนาทางด้าน
สมองซีกซ้ายมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีพัฒนาการสมองในซีกตรงกันข้าม สอดคล้อง
กับเบรนด้า (Brenda, 1997) ที่ได้ทําวิจัยแล้วพบว่า พัฒนาการทางสมองของเด็กมีความสัมพันธ์กัน
อย่างสลับซับซ้อนและได้อธิบายถึงการพัฒนารูปแบบของการเจริญเติบโตของสมองไว้เป็นขั้นตอน คือ
1) หน้าที่ของสมอง 2) ช่วงเวลาวิกฤตในการพัฒนาสมอง 3) วิธีการสอนเด็กให้สอดคล้องกับหน้าต่าง
แห่งการเรียนรู้ 4) พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพบต่อความสามารถทางสติปัญญา 5) วิธีการสอน
ที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมอง 6) พัฒนาการทางสมองมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็ก
7) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ทําให้เห็นว่า พัฒนาการของสมองด้านภาษา
ของนั กศึ กษาครู จะได้ รับ การพั ฒ นาเร็วกว่าการพั ฒ นาสมองด้านคณิ ต ศาสตร์ จึงทํ าให้ เกิดความ
แตกต่างกันระหว่างการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูทั้งสองสาขาวิชาอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติดังกล่าว
3. ส่ วนเกรดเฉลี่ ยที่ มี ผลต่ อการพั ฒ นาทั กษะการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณของนั กศึ กษานั้ น
สามารถอธิบายได้ว่า ระดับผลการเรียนเฉลี่ยที่แตกต่างมีผลต่อความสนใจ ความรับผิดชอบและความเอา
ใจใส่ในการทํากิจกรรมและเข้าร่วมการอบรมที่แตกต่างกันของนักศึกษาในแต่ละครั้งได้ รวมถึงข้อมูลเชิง
ประจั กษ์ ที่ ได้ จากการตรวจกิ จกรรมและการสั งเกตการร่ วมกิ จกรรมของนั กศึ กษาครู ทํ าให้ พ บว่ า
นักศึกษาที่เรียนเก่งหรือมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูงความกระตือรือร้นในการติดตามและดําเนินการตาม
คําสั่งที่วิทยากรได้มอบหมายอย่างเอาใจใส่แตกต่างจากนักศึกษากลุ่มตรงข้าม จึงทําให้ขาดเป้าหมายที่
ชัดเจน ขาดองค์ประกอบที่แข็งแกร่ง ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โครงสร้างและเนื้อหาสาระที่ใช้ในการ
สื่อสารกับนักศึกษาคนอื่นมีความชัดเจนไม่เพียงพอ สอดคล้องกับฮาเวย์ (Harvey, 1998: 11-26) ที่ได้
กล่าวถึงลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพว่า ต้องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
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นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายนั้นต้องระบุภารกิจต่างๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ
และต้องเชื่อมั่นว่า เป้าหมายนั้นสามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้ 2) องค์ประกอบ นักศึกษาต้องมี
ความชัดเจนในลักษณะของการทํางานและต้องมีการกําหนดบทบาทตามทักษะและความสามารถที่มี
นอกจากนั้นต้องมีบทบาทมีความสมดุลกันระหว่างสมาชิกด้วย 3) ปฏิสัมพันธ์ นักศึกษาต้องมีความเชื่อ
ใจกัน มีการประสานความสัมพันธ์ เปิดรับความขัดแย้งโดยยึดหลักของข้อเท็จจริง มีการอภิปรายซักถาม
และรับฟั ง อดทนต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางาน 4)
โครงสร้างและเนื้อหาสาระ ต้องมีความชัดเจนจนเข้าใจและยอมรับได้ จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมกลุ่ม
หรือการทํางานเป็นทีมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ดังที่วูดค็อก (Woodcock, 1993, pp. 7476) ได้ กล่ าวไว้ ว่ ากระบวนการทํ างานต้ องมี คุ ณ ลั กษณะ 11 ประการ คื อ 1) บทบาทที่ ส มดุ ล 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 เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกแนวทางเพื่อการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา เลือกแนวทางปฏิบัติ หรือการกระทําใดๆ ที่ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะที่รอบคอบ
สมเหตุสมผลที่นักศึกษาจะสามารถระบุประเด็นปัญหาที่นักศึกษาประสบ โดยการทําความเข้าใจกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆ เสียก่อนด้วยการโฟกัสจุดเด่นๆ ของปั ญหาในแต่ละประเด็นด้วยการวิเคราะห์
ปัญหาโดยภาพรวมแล้วจึงนํ ามาวิเคราะห์ แยกย่อยออกเป็นข้ อๆ เพื่ อให้ง่ายต่อการระบุปั ญหาหรือ
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะทําให้ได้แนวทางในการแก้ไขที่ชัดเจนสามารถดําเนินการแก้ปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมและเป็นลําดับขั้นตอน ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับการพิจารณา
ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น โดยการระบุ ห รื อกํ าหนดประเด็ น ปั ญ หาหรื อ เหตุ การณ์ ได้ อย่ างชั ดเจน แล้ วจึ งใช้
กระบวนการเชื่อมโยงปัญหา อุปสรรคด้วยกระบวนการสํารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และศึกษา
วิธีการแก้ปัญหา ทั้งในด้านบวกและด้านตรงกันข้ามที่ได้ใช้ทั้งอารมณ์ ความรู้สึกเพื่อเป็นการประเมิน
สภาพการณ์อย่างละเอียดครอบคลุมในทุกๆ ด้านรวมถึงกระบวนการนึกย้อนกลับ (backward recall)
ไปยังอดีตที่เคยใช้ประสบการณ์ต่างๆ ในกระบวนการคิดและความคิดที่ได้เคยใช้ในการแก้ไขปัญหา แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การหาวิธีแก้ไขปัญหา 3) การลงมือแก้ไขปัญหา และ
4) การตรวจสอบคําตอบ อีกทั้งกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในขั้นตอนนี้ยังเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลตามความเป็นจริงทีไ่ ด้จากประสบการณ์จริง รวมถึงทําให้ได้แยกประเด็นปัญหาต่างๆ ออกเป็นข้อๆ
เพื่อให้สามารถจับต้นสายปลายเหตุของเรื่องนั้นๆ ได้ ทําให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการต่างๆ ต่อไป
จึงทําให้สามารถสรุปความคิดในเรื่องนั้นๆ ที่นักศึกษาประสบอยู่ได้ดีที่สุด และสามารถตัดสินใจเลือกวิธี
ที่ตนเองมั่นใจที่สุดในการนําไปแก้ไขปัญหา จึงกล่าวได้ว่า ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะ
ทางด้านการคิดที่สําคัญของมนุษย์ในทุกระดับวัยเพื่อให้การดําเนินชีวิตมีพัฒนาการได้ตรงตามเป้าหมาย
ของแต่ละบุ คคลที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาครูจําเป็นจะต้องมีทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมากกว่านักศึกษาในสาขาวิชาอื่นอย่างปรากฏชัด
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บทคัดย่อ
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาเป็นเป้าหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ แนวคิดหรือทฤษฎีทางปัญญา(cognitive theory)จึงเป็นแนวคิดทีมีอิทธิพล
อย่างมากในการจัดการศึกษา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดสําหรับการ
กําหนดจุดหมายการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลในการศึกษาอิสลามโดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการทางสติ ปั ญ ญาของ Abdul-Rahman S. Abdullah (1995) ซึ่ งเป็ น แนวคิด ที่ อิ งจาก
คัมภีร์อัลกุรอาน ผลการศึกษาสังเคราะห์พบว่า กรอบแนวคิดสําหรับกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ด้านสติปัญญาและการประเมินผล ประกอบด้วย 7 ระดับ ได้แก่ 1) การรับรู้ (2)การจํา (3)การอนุมาน
(4)การนิรนัย(5)การอุปนัย (6)การประเมิน (7) การคิดไตร่ตรอง
คําสําคัญ: 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
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาเป็นเป้าหมายที่สําคัญประการหนึ่งของการจัด
การศึกษาในทุกระดับ นักการศึกษาได้นําแนวคิดหรือทฤษฎีทางปัญญามาเป็นกรอบในการกําหนด
เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือเนื้อหาเพื่อให้สามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ทางสติปัญญาที่มีระดับแตกต่างๆกัน โดยทั่วไปทฤษฎีทางปัญญาจะจําแนก
ระดับความสามารถทางสติปัญ ญาออกเป็นหลายระดับ(Taxonomy) การนําทฤษฎีเหล่านี้ม าเป็น
กรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการระบุว่าเมื่อ
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้เนื้อหาเหล่านั้นไปแล้ว ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือมีความรู้ความเข้าในเนื้อหา
เหล่านั้นในระดับใด
ระดับขัน้ ทางสติปัญญา(Taxonomy)กับการกําหนดมุ่งหมายการเรียนรู้ (Learning objective)
การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็น กระบวนการที่ สําคัญ ในการจัดการเรียนรู้ในทุ ก
ระดับชั้น เนื่องจากจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของการเดินทาง ถ้าการ
เดินทางแต่ละครั้งสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ แสดงว่าการเดินทางนั้นประสบความสําเร็จ
การจัดการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าการจัดการเรียนแต่ละเนื้อหาหรือหน่วยการเรียนรู้สามารถบรรลุ
จุ ด มุ่ งหมายที่ กํ า หนดได้ ก็ ห มายความว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ ในเนื้ อ หานั้ น ประสบผลสํ าเร็จ การ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้วหรือบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่กําหนดไว้หรือไม่นั้น
ต้องอาศัยกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งยึดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นกรอบในการประเมิน
เพราะฉะนั้นการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทางการศึกษา
อย่างไรก็ตาม จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ มีอยู่หลายด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้แต่ละด้านดังกล่าวจําเป็นต้องยึดหลักแนวคิดหรือทฤษฏีเป็น
กรอบในการกําหนด โดยทั่ วไป ผลการเรียนรู้ด้านสติปัญ ญามีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นการจดจํา
ความหมายของคําศัพท์ ข้อเท็จจริง แนวคิดหลักการ การคิดวิจารณญาณ การใช้เหตุผล และการ
แก้ปัญหา ในการจําแนกผลการเรียนรู้ดังกล่าว นักการศึกษาได้พยายามพัฒนาแนวคิดระดับขั้นทาง
สติปัญญา หรือ Taxonomy ซึ่งเป็นระดับความสามารถทางสติปัญญาที่เรียงลําดับความซับซ้อนของ
การคิดที่เริ่มจากการคิดที่ง่ายไม่ซับซ้อนจนถึงการคิดที่สลับซับซ้อน มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ด้านสติปัญญาและการประเมินผล(Amstrong, 2003 ; Hogan, 2007)
ดังนั้นในมิติของการศึกษา ระดับการคิดแต่ละระดับจะแสดงถึงความลุ่มลึกของความเข้าใจในเนื้อหา
หรือประเด็นต่างๆที่ผู้เรียนได้แสดงออกมาหลังจากการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นความสามารถในการจดจํา
ข้อเท็จจริงต่างๆ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือความสามารถในการคิดค้นวิธีการ
ใหม่ๆ ความสามารถแต่ละระดับเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน แนวคิดระดับขั้นทางสติปัญญาจึงมีความสําคัญอย่างมากในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
และการประเมินผล
ทฤษฎีกระบวนการทางสติปญ
ั ญา (Mental process theory -  )ﻋﻣﻠﻳﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔของ AbdulRahman S. Abdullah
Abdul-Rahman S. Abdullah (1995) ได้ทําการศึกษาแนวคิดกระบวนการทางสติปัญญา
ในคัมภีร์อัลกรุอาน โดยใช้วิธีการประมวลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสติปัญญาที่ได้กล่าว
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ในอัลกุอานทั้งที่เป็นในรูปกริยาและคํานาม โดยทําการวิเคราะห์ความหมายตามหลักภาษาและการ
ตีความตามหลักอรรถาธิบายแล้วทําสังเคราะห์สรุปเป็นระดับความสามารถทางด้านสติปัญญาของ
มนุษย์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กระบวนการทางสติปัญญาประกอบด้วย 8 ระดับ รายละเอียดของ
กระบวนการแต่ละระดับสามารถอธิบายได้ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 อิ ด รอกฮิ ส ซี (Sensory perception- ) ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺣﺳﻲเป็ น กระบวนการ
เริ่มต้นของความสามารถด้านสติปัญญาของมนุษย์ โดยการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ การ
มองเห็น การได้ยิน เป็นต้น จนเกิดการเรียนรู้ขึ้น อัลกรุอานได้กล่าวถึงการมองเห็น และการได้ยิน
ของมนุษย์ต่อ ปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกจนเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางสติปัญญา ดัง
โองการที่ 24 ซูเราะห์อัล-รูม ความว่า “ และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ (อัลลอฮ) คือ
ทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบที่หวาดกลัว และเป็นความหวัง และทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟากฟ้า
และทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากการแห้งแล้งของมัน แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่
ชนผู้ใช้สติปัญญา”(อัลกุรอาน 30:24) โองการนี้ได้ชี้ให้มนุษย์ได้พินิจพิจารณาถึงปรากฏการณ์การเกิด
ฝนที่มีผลทําให้พื้นดินที่แห้งตายกลับมีชีวิติชีวาขึ้นมาโดยมีการงอกเงยของพืชพรรณต่างๆ จึงเกิดการ
รับรู้ว่าน้ําเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพืชพรรณต่างๆ ซึ่งกระบวนรับรู้เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการรู้เห็น
สภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ที่ ส ามารถรั บ รู้ เป็ น ประจั ก ษ์ ผ่ า นการได้ ยิ น ได้ เห็ น หรื อ ผ่ า นประสาทสั ม ผั ส อื่ น ๆ
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายๆโองการในอัลกุรอานที่ได้ ส่งเสริมให้มนุษย์สังเกตสิ่งรอบๆตัว หรือเดินทาง
ไปยังที่ต่างๆเพื่อสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปสู่การรับรู้และเกิดการเรียนรู้ในที่สุด(Abdul-Rahman
Abdullah,1995)
ขั้ น ที่ 2 อิ ด รอกมะนะวี ย์ (Cognitive perception-  ) ﺍ ﻹﺩ ﺭﺍ ﻙ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭ ﻱเป็ น
ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆหรือสภาพการณ์ต่างๆด้วยการสร้างมโนภาพและจินตนาการสภาพ
ของสิ่งต่างๆผ่านการบอกเล่าหรือการอ่านจากข้อเขียนต่างๆ อิดรอกมะนะวีย์ (การรับรู้ด้วยปัญญา)
เป็นความสามารถในการสร้างมโนภาพและจินตนาการนี้เองทําให้มนุษย์สามารถที่จะรับรู้ด้วยปัญญา
ได้โดยไม่จําเป็นที่มนุษย์ต้องมีการประสบพบเห็นเรื่องราวเหล่านั้นด้วยตนเอง มนุษย์ก็สามารถเข้าใจ
หรือรับรู้สภาพการณ์ต่างเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน อัลลอฮ(ซุบฮานาฮุวาตาอาลา)ได้กล่าวในโองการที่ 2
ซูเราะห์ยูซูฟ ความว่า “แท้จริงเรา(อัลลอฮ)ได้ให้อัลกุรอานแก่เขาเป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะใช้
ปัญ ญาคิด” (อัลกุรอาน 12:2) ซึ่งถ้าหากว่าอัลกุอานซึ่งเป็นคําพูดของอัลลอฮที่สื่อสารไปยังมนุษย์
ผ่านศาสนทูต ถุกประทานเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับแก่ชาวอาหรับในขณะนั้น ชาวอาหรับใน
ขณะนั้นย่อมไม่สามารถเข้าใจความหมายของโองการต่างๆที่อัลลออฮแจ้งหรืออธิบายเรื่องต่างๆได้เลย
เพราะหลายโองการในอัลกุรอานได้ยกเหตุการณ์ ในอดีตหรือได้อุปมาอุปมัยเรื่องราวต่างๆเพื่ อให้
มนุษย์ได้ใช้กระบวนการคิดพินิจพิจารณาเรื่องราวเหล่านั้นจนเกิดการรับรู้ด้วยปัญญา สามารถเข้าใจ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆได้อย่างถ่องแท้ ตัวอย่าเช่น เมื่อมนุษย์ได้อ่านอัลกุรอานที่เล่าเรื่องราวใน
สรวงสวรรค์ เขาสามารถเข้าใจความสุขที่จะเกิดขึ้นในสรวงสวรรค์โดยที่เขาไม่เคยเห็นหรือสัมผัสมา
ก่อน (Abdul-Rahman Abdullah,1995)
ขั้นที่ 3 ตะซักกุร ( Remembering- ) ﺍﻟﺗﺫﻛﺭเป็นความสามารถที่มนุษย์จะจดจําเรื่องราว
ที่ได้รับรู้ทั้งทางประสาทสัมผัสหรือรับรู้ด้วยปัญ ญาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์รับรู้
อาจจะถูกลืมได้เมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่ง อัลกุรอานได้กล่าวถึงตะซะกุร(การจดจํา)ไว้ทั้งหมด 275 ครั้ง
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อันเป็นการแสดงถึงความสําคัญของการจํา เพราะฉะนั้นการจําเป็นความสามมารถทางสติปัญญาอย่าง
หนึ่ ง ที่ อิ ส ลามให้ ค วามสํ า คั ญ ขณะเดี ย วกั น อั ล ลออฮฺ ก็ ตํ า หนิ ม นุ ษ ย์ ที่ ป ล่ อ ยให้ เกิ ด การลื ม ดั ง
ตัวอย่างเช่น โองการ 115 ซูเราะห์ตอฮา ความว่า “ และโดยแน่นอน เราได้ให้คํามั่นสัญญาแก่อาดัม
แต่กาลก่ อ นแต่ เขาลื ม และเรา(ฮัล ลอฮ)ไม่พ บความมั่น ใจอดทนในตัวเขา” (อั ล กุรอาน 22:115)
โองการนี้กล่าวถึงกรณีที่อาดัมลืมข้อห้ามที่อัลออฮทรงห้ามกินผลไม้ชนิดหนึ่งในสวรรค์ โดยเขาได้กิน
ผลไม้นั้นจนเป็ นเหตุให้เขาต้องถูกย้ายออกจากสวรรค์มาอยู่บนโลก จะเห็นได้ว่า การลืมอาจจะ
เกิดขึ้นได้ในตัวมนุษย์ อย่างไรก็ตาม อัลกุรอานก็ได้ชมเชยผู้ที่มีการระลึกจําสิ่งที่อัลลอฮทรงใช้ว่าเป็นผู้
ทีมีสติปัญญา ดังเช่นโองการที่ 269 ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ ความว่า “ บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้น
ที่มีการระลึกจํา” (อัลกุรอาน 2 :269) เพราะผู้ที่มีสติปัญญานั้นสามารถระลึกหรือใคร่ครวญโองการ
ต่างของอัลกุอาน ดังอัลกุรอานได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ศ็อด โองการที่ 29 ความว่า “ เราได้ประทานอัลกุ
อานแก่เจ้าซึ่งมีความจําเริญ เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาโองการต่างๆของอัลกุรอาน และเพื่อปวงผู้มี
สติปัญญาจะได้ใคร่ครวญ” เมื่อสังเกตถึงโองการอัลกุรอานที่กล่าวถึงผู้ที่มีสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกา
ระลึกจําหรือการใคร่ครวญ จะเห็นได้ว่า นอกจากผู้ที่มีสติสามารถจะระลึกจําสิ่งที่ได้รับรู้มาแล้วยัง
สามารถที่จะคบคิดพิจารณาจนนําไปสู่การยําเกรงต่ออัลลอฮ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)
ขั้นที่ 4 กิยาส ( Analogy-  )ﺍﻟﻘﻳﺎﺱเป็นความสามารถในการเปรียบเทียบหลักการหรือ
เงื่อนไขของข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งในแง่ความเหมือนหรือความแตกต่าง เพื่ออธิบายเป็นข้อสรุปในทางใด
ทางหนึ่ง ดังนั้น การกิยาส(อนุมาน)จึงถือเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่สูงกว่าการรับรู้และการ
จดจํา การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) พบว่า โองการในอัลกุอานได้ใช้วิธีการ
อนุมานเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 3 ลักษณะ คือ อย่างเช่น โองการที่59 ซูเราะห์อาลลีอิมรอน
ความว่า “ แท้จริงอุปมาอีซานั้น ดั่งอุปมัยของอาดัม อัลลอฮทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงกล่าว
แก่เขาว่า จงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น” (Al-Quraan, โองการนี้อัลกุอานได้อธิบายการบังเกิดขึ้น
ของอีซาที่คล้ายคลึงกับการสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัม เนื่องจากอีซาถูกบังเกิดโดยปราศจากบิดา
ส่วนอาดัมปราศจากทั้งบิดาและมารดา ดังนั้นกรณีของอีซาสามารถอนุมานได้ว่ามีความแปลกแยก
จากกฏทั่วไปเหมือนกรณีของอาดัม บางครั้งการอนุมานอาจเป็นการอนุมานจากความแตกต่างกัน
ดังเช่น โองการที่23 ซูเราะห์ยาซียะหฺ ความว่า “ เจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดถืออารมณ์ต่ําของเขาเป็นพระเจ้า
บ้างไหม และอัลลอฮจะทรงให้เขาหลงทางด้วยการรอบรู้ของพระองค์ และทรงผนึกการฟังของเขา
และหัวใจของเขา และทรงให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขา ดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่เขาหลังจากอัลลอฮ
พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญดอกหรือ” โองการนี้เป็นการเปรียบเทียบผลของผู้ที่ตามแนวทางชี้น้ํากับผู้ที่ตาม
อารมณ์ใฝ่ต่ํา ซึ่งผู้ที่ตามแนวทางชี้นําจะได้รับทางนํา และสามารถอนุมานในทางตรงกันข้ามได้ว่าผู้ที่
ตามอารมใฝ่ต่ําจะประสบกับความมืดมน นอกจากนี้ ยังมีโองการในอัลกุรอานที่อธิบายลักษณะการ
ใช้ วิธี ก ารอนุ ม านในการอธิ บ ายความเป็ น ผู้ พ ระเจ้ าของอั ล ลอฮซุ ฮ านาฮู ว าตาอาลา ดั งเช่ น กรณี
นบี อิบรอฮีม ที่ ได้ สั่งสอนบรรดาประชาชาติของเขา ด้ วยการให้ อธิบ ายเหตุผ ลถึงการที่ ดวงดาวไม่
สามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้ เนื่องจากมันเลือนหายไปเมื่อรุ่งเช้า เพราะคุณสมบัติการเป็นพระเจ้าต้อง
ไม่มีการเลื อนหายไป จากเหตุผลดังกล่ าวจึงสามารถอนุ ม านได้ว่า ดวงอาทิ ตย์หรือดวงจันทร์ก็ไม่
สามารถเป็นพระเจ้าได้ด้วยกรณีเดียวกัน การอธิบายเช่นนี้เป็นการใช้วิธีการอนุมานเพื่อสรุปหลักการ
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ทั่วไปจากการข้อเท็จจริงต่างๆ ดังนั้น การอนุมานจึงเป็นกระบวนที่สามารถนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้
หรือสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)
ขั้นที่ 5 อิสติกรออฺ (Deductive-  )ﺍﻹﺳﺗﻘﺭﺍءในขณะที่การอนุมานเป็นกระบวนการใน
การเที ย บหลั ก การกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ ในทางตรงกั น ข้ า มกั น การอิ ส ติ ก รออฺ (นิ ร นั ย ) เป็ น
กระบวนการเที ย บข้ อ เท็ จ จริ งหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต่ างๆกั บ หลั ก การทั่ ว ไปเพื่ อ เข้ าใจปรากการณ์ ห รื อ
ข้อเท็จจริงเหล่านั้น การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) พบว่า โองการต่างๆในอัลกุ
รอานได้ส่งเสริมให้มนุษย์ใช้กระบวนการนิรนัยในการพิจารณาสิ่งต่างที่พบเห็น ดังเช่น โองการที่ 4 ซู
เราะห์อัรรออดุ ความว่า “และในแผ่นดินมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกันและมีสวนพฤกษานานาพันธุ์
เช่น ต้นองุ่น ต้นทีมีเมล็ด ต้นอินทผลัม ทีมาจากรากเดียวกันและมิใช่รากเดียวกัน ได้รับแหล่งน้ํา
เดียวกัน และเรา(อัลลอฮ)ได้ให้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติ แท้จริงในการนั้น แน่นอน
เป็นสัญญาณสําหรับหมู่ชนผู้ใช้ปัญญา” (Al-Quraan,13:4) โองการนี้ได้อธิบายถึงความแตกต่างของ
พรรณพืชต่างๆที่งอกบนพื้นดินเดียวกัน มีบางชนิดเป็นพืชรากเดี่ยว บางชนิดมีหลายราก และแต่ละ
ชนิ ดมีรสชาติ ที่ แตกต่ างกั นทั้ งที่ ได้ รับ น้ํ าจากแหล่งเดี ยว สิ่งเหล่ านี้อัล กุรอานได้ชี้ให้ม นุษ ย์รู้จั กใช้
สติปัญญาในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อจะได้รู้ถึงความเหมือนหรือความแตกต่างๆของสิ่งเหล่านี้โดย
การสั งเกตและเปรี ย บเที ย บ ซึ่ งการเปรีย บเที ย บปรากฏการณ์ ต่ างๆว่า สอดคล้ อ งกั น หรือ เป็ น สิ่ ง
เดียวกันหรือไม่นั้น สามารถนําไปสู่การสรุปเป็นหลักการทั่วไป ดังนั้น การนิรนัยจึงเป็นความสามารถ
ทางด้ านสติ ที่ สูงกว่าการอนุ มานเพราะการนิรนัยสามารถนําไปสู่การค้น พบหลั กการทั่วไปซึ่งเป็ น
หลักการที่ใช้ในการอนุมานกับข้อเท็จจริงต่างๆ
ขั้นที่ 6 อิสตินบาฏ (Induction-  )ﺍﻹﺳﺗﻧﺑﺎﻁเป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาที่ถัดมา
จากการนิรนัย การศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) พบว่า โองการที่กล่าวถึงการอิส
ตินบาฏ (อุปนัย) ( )ﺍﻹﺳﺗﻧﺑﺎﻁมีอยู่โองการเดียว คือ โองการที่ 83 ซูเราะห์อันนิซาอ์ นักอรรถาธิบายมี
ความเห็นว่า โองการนี้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญ ของวินิจฉัยข้อบัญ ญัติใหม่( )ﺍﻹﺟﺗﻬﺎﺩผู้ที่จะทําการ
วินิจฉัยข้อบัญญัติต้องเป็นผู้ที่สามารถอิสตินบาฏ (อุปนัย)ข้อบัญญัติต่างๆได้ ดังนั้นในสมัยนบีมูฮัมมัด
(ซ.ล.) การวินิจฉัยข้อบัญญัติต่างๆจากอัลกุรอานจึงเป็นสิทธิ์ของท่านเพียงผู้เดียว และในสมัยต่อมา
การออกข้ อ บั ญ ญั ติ ด้ า นศาสนาจึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องปราชน์ ด้ า นศาสนาเท่ า นั้ น Abdul-Rahman
Abdullah ได้อธิบายว่า คนที่สามารถใช้กระบวนการอิสตินบาฏ (อุปนัย)ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ต้องมีความรู้แตกฉานในเรื่องนั้นๆ โดยเข้าใจรายละเอียดย่อยๆของเรื่องนั้นเป็นอย่างดี แล้วทําการ
อนุมานหรือนิรนัยเรื่องเหล่านั้นจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยค้นพบมาก่อน เพราะสิ่งสําคัญที่ได้
จากกระบวนการนี้คือองค์ความรู้ใหม่
ขั้นที่ 7 ตักวีม (Evaluation-  )ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡเป็นกระบวนการด้านสติปัญญาที่เป็นการตัดสิน
คุณค่าในประเด็นต่างๆที่รับรู้โดยสติปัญญา ผลการศึกษาของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) ชี้
ว่า โองการอัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องนี้ชัดเจน ในกรณีนบีดาวูดและนบีสุไลมานที่ได้ตัดสินกรณีที่ฝูง
แพะของชายคนหนึ่งที่เข้าไปกัดกินพืชผักในสวนของชายคนหนึ่งตอนกลางคืน 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)ได้ดลใจให้สุไลมานเข้าใจการตัดสินนั้น และ
เราได้ให้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคน” (Al-Quraan, 21:79) โองการนี้
ชี้ให้เห็นว่า การเข้าใจในประเด็นต่างๆมิใช่เพียงแต่การรู้เท่านั้น แต่ยังรู้ถึงรายละเอียดส่วนย่อยๆต่างๆ
จึงจะสามารถเปรียบเทียบผลดีผลเสียของประเด็นนั้นได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995)
ขั้ น ที่ 8 ตะฟั ก กุ ร ( Reflection-  )ﺍﻟﺗﻔﻛﺭการศึ ก ษาของ Abdul-Rahman Abdullah
(1995) พบว่า ตะฟักกุร (การคิดไตร่ตรอง) เป็นกระบวนเรียนรู้ขั้นสูงสุดด้านสติปัญญาของมนุษย์ใน
การคิดพิจารณาสิ่งต่างๆที่สัมผัสได้รอบๆตัว จนเกิดการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้าง จนเกิด
ความศรัท ธาว่าไม่มีพ ระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่มีการคิดไตร่ตรองคือผู้ที่พิ นิจ
พิจารณาถึงการเกิดชั้นฟ้าและแผ่นดิน และได้ใช้กระบวนการคิดเพื่อพิจารณาประสบการณ์ รวมทั้ง
การรับรู้ถึงการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งเหล่านั้น และถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับการสังเกต
ความยิ่งใหญ่ของผู้ทรงสร้าง จนนําไปสู่การศรัทธาในที่สุด Abdul-Rahman Abdullah ได้อธิบายว่า
หลายโองการในอัลกุรอานได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆทั้งภูเขา แผ่นดิน พืช สัตว์ กลางคืนและกลางวัน ดังเช่น
การกล่าวถึงน้ําผึ้ง( Al-Quraan,16:69 )การกล่าวถึงพืชพรรณต่างๆ เช่น มะกอก องุ่น และอินทผลัม (
Al-Quraan,16:11) การอธิบายการบริหารชั้นฟ้าและแผ่นดินของอัลลอฮ ( Al-Quraan,45:13) การ
เปรีย บเที ย บการนอนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตาย ( Al-Quraan,39:42) อื่ น ๆอื่ น อี ก หลายอย่ า ง การ
กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ได้ไตร่ตรองถึงการมีอยู่ของผู้ทรงสร้าง นั่นก็คือ อัลลอฮ

ภาพที่ 1 แนวคิดกระบวนการทางสติปัญญา (Mental process theory - )ﻋﻣﻠﻳﺔﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
(Abdul-Rahman S. Abdullah,1995)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดสําหรับการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้
และการประเมิลผลในการศึกษาอิสลาม
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีทางปัญญา(cognitive
theory)เพื่อใช้ในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้สําหรับการจัดการเรียนรู้และประเมินผลใน
การศึกษาอิสลาม (Islamic education) โดยนําทฤษฎีกระบวนการด้านสติปัญญาตามแนวคิดของ
Abdul-Rahman Abdullah (1995) ที่จําแนกระดับความสามารถทางสติปัญญาออกเป็นหลายระดับ
(Taxonomy)ที่แตกต่างกันมาเป็นกรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยการระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางปัญญาแต่ละระดับเมื่อ
ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ในระดับนั้นๆ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสังเคราะห์ พบว่า แนวคิดกระบวนการทางสติปัญญาของ Abdul-Rahman
Abdullah สามารถนํ า มาเป็ น กรอบในการกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า น
สติปัญญา เพื่อให้ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของผู้เรียนในระดับขั้นต่างๆได้ ซึ่งใน
การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แต่ละระดับดังนี้
1.ขั้นการรับรู้
Ikwan As-safa (1957 อ้างถึงใน Hassan Abdul-Aal,1985) ได้ยกตัวอย่างการรับรู้ไว้ว่า
เมื่อคนเราได้เห็นผลไม้ลูกหนึ่งในระยะไกลๆเขาสามารถรู้ได้ทันทีว่า ผลไม้นั้นมีรสหวาน เปรี้ยว หรือ
ขม มีกลิ่นหอมหรือเหม็น แห้งหรือแฉะ การรู้คุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่เพียงเพราะผ่านการ
มองเห็นอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความสามารถทางสติปัญ ญาผนวกกับการที่เขาได้เคยเห็นมา ได้
ทดลองชิมหรือได้สัมผัสอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว ดังนั้นนักการศึกษาอิสลามได้ชี้ว่าการรับรู้และการสัมผัส
มีความแตกต่างกัน เพราะการรับรู้เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการสัมผัสด้วยประสาท
สัมผัสสิ่งที่พบเห็นหรือได้ยินรอบๆตัว แต่การสัมผัสเป็นความรู้สึกที่ได้ผ่านประสาทสัมผัส ดังนั้น การ
รับ รู้ให้ ค วามหมายมากกว่าการสั ม ผัส เพราะการรับ รู้เกิ ดจากการใช้ส ติปั ญ ญา (Hassan AbdulAal,1985)
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ อิ งบนพื้ น ฐานแนวคิ ด กระบวนการทางสติ ปั ญ ญาขั้ น การรั บ รู้ นั้ น
สามารถทําได้โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสังเกต ปลูกฝังนิสัยชอบการค้นหา การให้เวลา
แก่ผู้เรียนในการพินิจพิจารณาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถทางสติปัญญาเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ในขั้นการับรู้
ดังนั้นการกําหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรมการรับรู้ควรกําหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการดู 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
ขั้นนี้ ผู้เรียนมีการจดจําความรู้ไว้ และนําความรู้ที่ได้จําไว้นั้นออกมาใช้ได้ด้วยตนเอง รูปแบบของเรียก
ข้อมูลคืนกลับมาใช้นั้นอาจเป็นในรูปของรูปภาพ ข้อความ ความหมาย มโนภาพ ส่วนการจดจําความรู้
เป็ น การรู้ ว่ าสิ่ งที่ พ บเห็ น นั้ น คื อ สิ่ งที่ เคยพบเจอมาแล้ ว ดั งนั้ น สิ่ งนั้ น จึ งไม่ ใช่ เรื่ อ งใหม่ สํ า หรั บ เขา
(Muhamad Al-Khizailah, 2012) การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถในขั้นนี้
ผู้สอนอาจกํ าหนดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจําซึ่งได้แก่ การอธิบาย การให้คํ านิยามหรือ
ความหมาย การทํารายการ เป็นต้น
3.ขั้นการอนุมาน
การอนุมาน(กิยาส)เป็นความสามารถในการอ้างอิงเหตุผล การปรับเปลี่ยนบริบทของการ
เรียนรู้หรือ การขยายองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิมบนพื้นฐานของหลักการเดียวกัน (Richland,
Morrison & Holyoak, 2006) และเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยในสร้างองค์ความรู้ใหม่จากหลักการ
เดิ ม การอนุ ม านมั กจะถู กใช้ ในการอธิบ ายองค์ค วามรู้จ ากแนวคิ ด มโนทั ศ น์ หรือ สถานการณ์ ที่
แตกต่างกัน เป็นส่วนสําคัญของทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผล รวมทั้งมีส่วนช่วยการพัฒนา
ทักษะคิดสร้างสรรค์อีกด้วย (Gentner,1998) การใช้วิธีการอนุมานเพื่อสรุปหลักการทั่วไปจากการ
ข้อเท็จจริงต่างๆจึงเป็นกระบวนที่สามารถนําไปสู่การสรุปองค์ความรู้หรือสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้
ได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995) นักการศึกษาได้อธิบายว่า ความสามารถในการอนุมานจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างสิงต่างๆ( Marzano, 2006) ผลการศึกษา
ของ (Richland, Morrison & Holyoak, 2006) ยืนยันว่า ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอนุมานมี
ความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ดังนั้นในการกําหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความเหมือนหรือความแตกต่าง การหา
ความสัมพันธ์หรือโครงสร้างของสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาในขั้นนี้ได้
พฤติกรรมที่ควรกําหนดในจุดมุ่งหมายการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถในระดับขั้นนี้
ได้แก่ บอกลักษณะความเหมือนความต่าง ชี้ให้ข้อแตกต่าง เปรียบเทียบ แยกแยะ จัดกลุ่ม อ้างอิง
แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น
4 ขั้นการนิรนัย
การนิรนัยเป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาที่มนุษย์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้โดยการ
เปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจกฎหรือหลักการต่างๆที่
เป็ นข้อสงสัย ความสามารถขั้นนี้มีความสําคัญ อย่างยิ่งสําหรับนักภาษาศาสตร์ในการเข้าใจหลัก
ไวยากรณ์ทางภาษา หรือนักกฎหมายในการเข้าใจประเด็นทางกฎหมายหรือนักเคมีในการสร้างกฎ
ทางเคมี(Abdul-Rahman Abdullah,1995) ดังนั้นความสามารถในการสังเกตและเปรียบเทียบความ
เหมื อ นหรื อ ข้ อ แตกต่ า งของข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆเพื่ อ สรุ ป เป็ น หลั ก การทั่ ว ไปในประเด็ น ต่ า งๆ คื อ
กระบวนการสําคัญของพฤติกรรมขั้นนี้ ดังนั้นในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้จักใช้
เหตุผลในการสรุปความรู้ต่างๆ โดยการเปรียบความเหมือนหรือความแตกต่างของประเด็นเนื้อหา
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ต่างๆสามารถส่งเสริมความสามารถการคิดในระดับขั้นนี้ พฤติกรรมที่ควรปรากฏในจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ที่ เกี่ยวข้ องกับ ความสามารถขั้นนี้ ได้แก่ ให้เหตุผล ชี้ให้ เห็ นประเด็ นสําคัญ ระบุ คุณ สมบั ติ
เปรียบเทียบ สรุป อ้างอิง เป็นต้น
5. ขั้นการอุปนัย
การอุปนัยเป็นกระบวนการทางด้านสติปัญญาที่อิงบนพื้นฐานการนิรนัยและการอนุมาน
เพื่อค้นหาความจริงใหม่ที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน การอุปนัยอาจได้มาจากการอนุมานหรือการนิรนัย
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจเกิดจากกระบวนการทั้งสองก็ได้ คนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่มี
การค้น พบมาก่อนนับเป็นผู้ ที่ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยแท้จริง(Abdul-Rahman Abdullah,1995)
ดั ง นั้ น ความสามารถขั้ น นี้ เป็ น ความสามารถในการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆโดยการประมวล
รายละเอียดต่างๆมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการนี้
เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆมาเป็นข้อสรุป ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ความสามารถต่างๆในการสรุปหรือสร้างความรู้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในขั้ น นี้ ได้ ดั งนั้ น พฤติ ก รรมที่ ค วรใช้ ในการกํ าหนดจุ ด มุ่ งหมายการเรีย นรู้มั ก จะ
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้เหตุผลและการสรุปอ้างอิง อย่างเช่น ให้เหตุผล สรุปความรู้
อ้างอิง สร้างระบบโครงสร้าง สร้างรูปแบบ เป็นต้น
6. ขั้นการประเมิน
การประเมินเป็นกระบวนการในการตัดสินคุณค่าสภาพที่แท้จริงของเรื่องต่างๆเป็นกระบวนการที่เกิด
จากรู้สภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นและสามารถเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นหรือเกี่ยวโยงในเรื่องที่บุคคลสามารถ
ตัดสินคุณค่าได้ เพราะบางทีบุคคลหนึ่งสามารถที่จะค้นพบความรู้ต่างๆด้วยกระบวนการต่างๆทั้งการ
อนุมานหรือนิรนัย แต่ไม่อาจตัดสินคุณค่าของความรู้นั้นได้ (Abdul-Rahman Abdullah,1995) การ
ตัดสินคุณค่าความรู้หรือข้อเท็จจริงต่างๆโดยการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย การวิพากษ์วิจารณ์ การ
เสนอแนะหรือชี้แนะว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นความสามารถด้านสติปัญญาขัน้ ประเมิน ในการกําหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนที่จะช่วยพัฒนาสามารถเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลในการสรุปตัดสิน
ข้อดีข้อเสียหรือการวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ดังนั้น ในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ควรระบุ
พฤติกรรมที่ทแี่ สดงถึงความสามารถในการประเมิน ได้แก่ ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะ ชี้แนะ เป็นต้น
7. ขั้นการคิดไตร่ตรอง
Abdul-Rahman Abdullah (1995) ได้ชี้ว่า กระบวนการไตร่ตรองจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยกระบวนการทางสติปัญญาในขั้นต่างๆตั้งแต่ต้น ทั้งการรับรู้ผ่านกระบวนการสังเกต ตลอดจน
กระบวนการคิดขั้นต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถแยกแยะจนนําไปสู่การศรัทธาที่นัก
แน่นในทีส่ ุด ตามแนวคิดนี้ การคิดไตร่ตรองเป็นความสามารถด้านสติปัญญาขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่
สามารถพินิจพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆผ่านการสังเกตแล้วเกิดการไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามี
เหตุผล มีความเป็นมาความเป็นไปอย่างไร เกิดเป็นข้อคิดนําไปสู่การเพิ่มการศรัทธาต่อเจ้าของความรู้
ทั้งมวลนั่นคือ องค์อัลลอฮ(ซ.บ.) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ในอิสลาม ดังนั้นในการ
กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนที่จะส่งเสริมให้เกิดการคิดไตร่ตรองจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งในการ
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จัดการเรียนรู้ พฤติกรรมที่สามารถใช้ในการกําหนดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมระดับ
นี้ ตัวอย่างเช่น การให้ข้อคิด การใช้วิจารณญาณ การพิจารณาเหตุผล เป็นต้น
ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารด้านสติปัญญาตามแนวคิด Abdul-Rahman
Abdullah
ความสามารถสติปัญญา
พฤติกรรม
1.การรับรู้
ดู ฟัง สัมผัส สังเกต พิจารณา บอกลักษณะ ฯลฯ
2. การจํา
บอกนิยาม ให้คําจํากัดความ ให้ความหมาย ระบุชื่อ
ระบุ-ตําแหน่ง อธิบาย เลือก ท่องจํา จับคู่ รู้จัก ทํา
รายการ แปลความหมาย ฯลฯ
3. การอนุมาน
บอกลักษณะความเหมือนหรือความต่าง
ชี้ให้ข้อ
แตกต่าง เปรียบเทียบ แยกแยะ จัดกลุ่ม อ้างอิง
แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ บอกหลักการ ตีความ
ถอดความ ยกตัวอย่าง ฯลฯ
4. การนิรนัย
ให้เหตุผล ชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญ ระบุคุณสมบัติ
เปรียบเทียบ สรุป อ้างอิง ฯลฯ
5. การอุปนัย
แสดงเหตุผล ให้เหตุผลโต้แย้ง สรุปความรู้ อ้างอิง
สร้าง-ระบบโครงสร้าง สร้างรูปแบบ ฯลฯ
6.การประเมิน
วิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะ ชี้แนะ ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ฯลฯ
7. การคิดไตร่ตรอง
ให้ข้อคิด ใช้วิจารณญาณ พิจารณาเหตุผล เชื่อมั่น
ยอมรับ ฯลฯ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
กรอบแนวคิดสําหรับการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวคิด
กระบวนการทางสติปัญญา(Mental process theory) ของ Abdul-Rahman Abdullah (1995) ซึ่ง
เป็ น แนวคิ ด หนึ่ งที่ มุ่ งเน้ น อธิ บ ายถึ งความแตกต่ า งของสามารถทางสติ ปั ญ ญาในระดั บ ขั้ น ต่ า งๆ
(Taxonomy) ที่ อิงมาจากอั ลกุ รอาน แนวคิดนี้ ถือว่าความสามารถในการรับ รู้ผ่ านการสังเกตเป็ น
พฤติกรรมทางสติปัญญาขั้นแรกที่มนุษย์ใช้ เกิดการจดจําความรู้ การใช้เหตุผล การอนุมาน การนิร
นัย การอุปนัย และการประเมิน จนนําไปสู่การคิดไตร่ตรองซึ่งเป็นความสามารถขั้นสูงสุดของมนุษย์
แนวคิดนี้สามารถนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้และการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาโดยเฉพาะการศึ ก ษาอิ ส ลาม (Islamic education) ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาอิสลาม
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บทคัดย่อ
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นภาษาอาหรับ โดยใช้การจั ดการเรียนรู้แ บบ Ta‘leem
Ta‘awuni ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนภาษาอาหรับ ชั้น
อิสลามศึกษาตอนกลางปี ที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิท ยา ที่ได้เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้ภาษาอาหรับโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง อาพาร์ทเมนท์ 2)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อาพาร์ทเมนท์ 3)
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารจั ด การเรีย นรู้แ บบ
Ta‘leem Ta‘awuni ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 7.35 คิดเป็น
ร้อยละ 36.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 16.20 คิดเป็นร้อยละ 81.00 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดยมีการพัฒนาการของคะแนนระหว่าง 6-13
คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00-65.00 ส่วนความพึงพอใจพบของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni, อิสลามศึกษา
ตอนกลาง
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 การอ่านเป็ นโองการแรกที่ ถูกประทานในคัมภีร์อัล-กุรอาน “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระ
เจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด” (อัล-อะลัก : 1) ภาษาอาหรับจําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้อย่างชัด
แจ้ง การเรียนรู้ภาษาอาหรับช่วยให้มุสลิมเข้าใจหลักคําสอนในคัมภีร์อัล-กุรอาน และสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจอื่นๆได้อย่างถูกต้อง ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางราชการของสมาชิก สันนิบาตอาหรับที่มี
สมาชิกจากภูมิภาคเอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นภาษาที่
สองในประเทศมุสลิมอีกหลายประเทศ ทั้งในแอฟริกาและเอเชีย ปัจจุบันภาษาอาหรับเป็นภาษาหนึ่ง
ในภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่มีบทบาทอย่างสูงในวงการธุรกิจ การศึกษา
การทูต และการท่องเที่ยว การเข้าใจภาษาอาหรับสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสารแห่งอัล-กุ
รอานอันชัดแจ้งแล้วนําไปตริตรองอย่างมีวิทยปัญญาสามารถยุติปัญหาต่างๆได้ “เราได้ให้อัล-กุรอาน
ลงมาเป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาตริตรอง” (อันนะหลุ : 103) ภาษาอาหรับมาพร้อม
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กับศาสนาอิสลาม ดังนั้นผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจึงต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับเพื่ออ่านในพิธีทาง
ศาสนา การละหมาดเป็นศาสนกิจหนึ่งที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นเงื่อนไขของกระบวนการละหมาดตั้งแต่
เริ่มจนจบ เสมือนเป็นภาษาสื่อสารระหว่างบ่าวกับพระเจ้า เพื่ อแสดงออกซึ่งความเคารพภั กดีต่อ
พระองค์ การทํางานเป็นกลุ่ม และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อิสลาม
ส่งเสริมให้มุสลิมทุกระดับชั้นถือปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni
ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ถอดบทเรียนจากการละหมาดประจําวันสู่ห้องเรียนได้อย่างกลมกลืนเป็นอย่าง
ยิ่ง ผู้สอนควรรู้ภูมิหลัง และความสมรรถนะของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี ก่อนที่จะมีการแบ่งกลุ่ม
รับผิดชอบ มิฉะนั้นแล้ว การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni จะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่า
ทีควร
โรงเรียนสวนพระยาวิท ยา เป็ นโรงเรียนมัธยมศึก ษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 เป็นชั้นที่มีผล
การเรียนสาระการเรียนรู้ภาษอาหรับต่ําสุด ผู้เรียนมีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระ
การเรียนภาษาอาหรับระดับอิสลามศึกษาตอนกลางที่แตกต่างกัน (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสวนพระยา,
2558) คือ กลุ่มที่มีทักษะทางด้านภาษาอ่อน และกลุ่มที่มีทักษะทางด้านภาษาอาหรับสูง จึงเห็นควร
ให้ทั้งสองกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านภาษาอาหรับสูงได้
พัฒนาพฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนที่มีทักษะภาษาอาหรับสูงเป็นครูสอนให้แก่นักเรียนที่มีทักษะในการทํางานค่อนข้างน้อย โดย
ใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในวันต่อๆไป ผู้สอนต้อง
ย้ําเตือนผู้เรียนอย่างสม่ําเสมอว่า ผู้ใดก็ตามหากเขาได้เข้าร่วมทํางานเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือเพื่อน
สมาชิดด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) เสมือนว่าเขากําลังปฏิบัติศาสนกิจ และจะได้รับความ
โปรดปรานและผลตอบแทนเป็นผลบุญจากพระองค์ ด้วยความตระหนักดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเจตณารมณ์
แห่งอิสลาม มีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง มีเหตุผลในการแก้ปัญ หา รักและมี
ทั ก ษะการทํ า งานเป็ น กลุ่ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เต็ ม ใจช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ในทุ ก
กระบวนการเรียนรู้ โดยไม่เลือกศาสนาหรือชาติพันธิ์ รู้คุณค่าการเป็นผู้นําที่ดีและผู้ตามที่ดี ประการ
ทั้งปวง เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ลุล่วงไปด้วยดี
เป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านการเรียนรู้ภาษาอาหรับและวิชา
อื่นๆ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอน และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิด
การประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ภาษาอาหรับ ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปี
ที่ 3 ที่ได้เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem
Ta‘awuni
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1.การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni คือ การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ชั้น
อิส ลามศึ ก ษาตอนกลางปี ที่ 3 โดยการจับ คู่ ผู้เรียน ซึ่ งแต่ ละคู่ จะมีทั กษะทางด้ านภาษาอาหรับ ที่
แตกต่างกัน ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันทําใบงานตามที่ผู้สอนกําหนด ซึ่งจะมอบหมายให้นักเรียนที่มีทักษะ
ทางด้านภาษาอาหรับระดับดี/ดีมากช่วยแนะนําและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนที่มีทักษะอ่อนกว่า
2.โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส คือ โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
และ อิสลามศึกษาตอนกลาง (ม.1-ม.3) ถึงระดับ อิสลามศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เป็นสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร (ลักสูตรสามัญ และหลักสูตรอิสลามศึกษา)
3.ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 คือ ชั้นเรียนสําหรับนักเรียนที่เรียนสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา มีชื่อเรียกตามภาษาอาหรับว่า“ชั้นมุตะวัซซิต 3” ฉะนั้น ชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 3 (ชั้นมุตะวัซซิต 3) เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
แนวคิดและทฤษฎี
อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญกับการงานที่เป็นกระบวนการกลุ่ม ไม่สนับสนุนให้มุสลิม
ปฏิบัติศาสนกิจใดๆโดยเดียวลําพัง เช่น การละหมาด และการประกอบพิธีฮัจย์ มุสลิมได้ถูกสั่งให้ทํา
การละหมาดวันละ 5 เวลา ในขณะละหมาดได้บังคับให้อ่านบท“เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้า
พระองค์เคารพอิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ ขอพระองค์
ทรงแนะนําพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง”(อัลฟาติฮะฮฺ : 5-6) คําว่า“พวกข้าพระองค์” เป็นคํา
พหูพจน์ บ่งบอกถึงจํานวนสองคนขึ้นไป ตามหลักการศาสนาอิสลาม การงานใดก็ตามหากปฏิบัติด้วย
ความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระเจ้า(Ikhlas) และสอดคล้องกับแบบอย่างท่านศาสนฑูตมูฮําหมัด(ซ.ล.)(Ittiba‘)
ถือว่าการงานนั้นเป็ นศาสนกิจและได้ผลบุญ โดยปริยาย เฉกเช่นการจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem
Ta‘awuni หากผู้สอนหรือบรรดาผู้เรียนบริสุทธิ์ใจดําเนินกิจกรรมเรียนรู้นี้เพื่อพระเจ้า และสอดคล้อง
กับแบบอย่างท่านศาสนฑูตมูฮําหมัด(ซ.ล.) ถือว่าพวกเขากําลังปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งที่จะได้รับผลบุญ
จากพระเจ้า อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้กล่าวไว้คัมภีร์อัล-กุรอาน ความว่า “และพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่
เป็นคุณธรรม และความยําเกรง และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาป และการเป็นศัตรูต่อกัน” (อัลมาอิดะฮฺ : 12)
การจั ด การจั ด เรีย นรู้ โดยใช้ ก ารจั ดการเรีย นรู้แ บบ Ta‘leem Ta‘awuni เป็ น การจั ดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง เนื่องจาก
นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ ตั้ ง เจตนา(Ikhlas)เพื่ อ พระเจ้ า และได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (ศาสนกิ จ )ที่
สอดคล้ อ งกั บ แบบอย่ า งที่ ดี ข องศาสนฑู ต มู ฮํ า หมั ด (ซ.ล.) (Ittiba‘) ที่ ย้ํ า เตื อ นให้ มี ก ารดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันผ่านกระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยาก ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมาก
ขึ้น เนื่องจากนักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของการทําความดีที่มีผลบุญเป็นรางวัลตอบแทน ส่วนครูจะ
เป็ นเพี ยงผู้ให้ คําแนะนํ า ให้ คําปรึกษา (Murshid) การเรียนการสอนที่ รวมเอาหลักการเรียนแบบ
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ร่วมมือเข้าร่วมกับการเรียนเป็นรายบุคคลมาเป็นการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ เป็นลักษณะเก่งช่วย
อ่อน โดยนักเรียนในกลุ่มทําการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระภายใต้การดูแล
ของครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับแบบ Ta‘leem Ta‘awuni เป็นการจัดการเรียนรู้ที่คล้ายคลึง
กับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทีเ่ รียนเก่งได้มีโอกาสช่วยสอนและ
ฝึกฝนเพื่อนในกลุ่มที่เรียนอ่อนกว่าด้านภาษาและการพัฒนาทักษะต่างๆ
เป็นการกระจายและลด
บทบาทการสอนของครูไปสู่นักเรียน สร้างความมั่นใจโดยการให้เพื่อนที่มีความสามารถในการใช้ภาษา
ช่วยเพื่อนที่มีการบกพร่องในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอโครงงาน (เฉลียว ปัทมาลัย,
2553: 10)
กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวน
พระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังภาพด้านล่าง
หลักการ
การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอาหรับ

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni
:
-บริสุทธิ์ใจ(Ikhlas)
-ตามแบบอย่าง

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
โดยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้
แบบTa‘leem Ta‘awuni :

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการทําวิจัย ดังนี้
1.ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากร
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยู่ โรงเรียนสวนพระยาวิท ยา ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวนทั้ งสิ้น 70 คน เป็ น
นักเรียนชาย 12 คน และนักเรียนหญิง 58 คน (ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา, 2558)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียน
สวนพระยาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 20 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลวิจัย มีดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาพาร์ทเม้นท์
2. แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 20 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ก่อน
การเรี ย นโดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Ta‘leem Ta‘awuni ว่ า มี ค วามรู้ ม าก-น้ อ ย
เพียงใด
3. แบบทดสอบหลังเรียน ใช้แบบหลายตัวเลือก ซึ่งมีอยู่ 20 ข้อ เพื่อประเมินพัฒนาการหลัง
การเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นหรือไม่
4. แบบประเมินความพึงพอใจ ทางผู้วิจัยได้จัดทําแบบประเมินความพึ งพอใจขึ้นเพื่อให้
ทราบถึ ง ความรู้ สึ ก ชอบหรื อ ไม่ ช อบต่ อ การใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Ta‘leem
Ta‘awuni
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการประเมินจาผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC .05 ขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดไว้
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน ผู้สอนได้เตรียมทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni
2. ขั้นสอน มีการนําเข้าสู่บทเรียน การสอนตามบทเรียน
3. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
4. ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามลํ า ดั บ คื อ ทดสอบก่ อ นเรี ย น บั น ทึ ก ผล(คะแนน) จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทดสอบหลังเรียน บันทึก
ผล(คะแนน)
5. วิเคราะห์ผลทดสอบ สรุปผลการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนวิชาภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัด
นราธิวาส สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni โดยแสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่ ว นที่ 1 วิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบTa‘leem
Ta‘awuni :
ในการวิ เคราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบTa‘leem
Ta‘awuni ดังตารางข้างล่าง :
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
คนที่ 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

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

703

จากตารางที่ 1 พบว่ า ค่ าเฉลี่ ย คะแนนก่ อ นเรีย นของนั ก เรีย นมี ค่ าเท่ ากั บ 7.35 และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.2 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน โดย มีการพั ฒ นาการของคะแนนระหว่าง 6-13 คะแนน คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.00-65.00
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni

N
20

หลังเรียนรู้แบบ
20
Ta‘leem Ta‘awuni
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Mean
7.35

S.D.
1.90

16.20

1.43

T
-19.71

Sig.
.000

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าสถิติทดสอบ t-test มีค่าเท่ากับ -19.71 ที่ระดับสําคัญ .001 แสดง
ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ส่ ว นที่ 2 ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนโดยการใช้ ก ารจั ด การเรีย นรู้แ บบTa‘leem
Ta‘awuni
ทางผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni สําหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระ
ยาวิทยา โดยการนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตาราง ดังรายละเอียดตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni
รายการประเมิน
ข้อ
S.D. แปลผล
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni สามารถทําให้
3.55 1.10 พึงพอใจมาก
1
เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ช่วยทําให้มี
3.75 0.91 พึงพอใจมาก
2
ความรู้มากขึ้น
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ทํางานได้ 3.85 0.88 พึงพอใจมาก
3
เร็วขึ้นกว่าเดิม
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้ส่งชิ้นงานได้ 3.80 0.95 พึงพอใจมาก
4
อย่างมีคุณภาพ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการประเมิน
ข้อ
มีความรู้สึกสนุกกับการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem
5
Ta‘awuni
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้มมี นุษย์
6
สัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการ
7
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการ
8
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน
การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้นักเรียนมี
9
ส่วนร่วมในกิจกรรม/ใบงาน
10 นักเรียนรู้สึกชอบการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni
รวม

S.D. แปลผล
3.50 1.15 พึงพอใจมาก
3.60 1.05 พึงพอใจมาก
3.90 1.12 พึงพอใจมาก
3.90 1.02 พึงพอใจมาก
3.95 1.00 พึงพอใจมาก
3.70 0.92 พึงพอใจมาก
3.75 0.09 พึงพอใจ
มาก

จากตารางที่ 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
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยา
วิทยา จังหวัดนราธิวาส สามารถทําการอภิปรายผล ดังนี้
1.การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอาหรับโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
Ta‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัด
นราธิวาส สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni
ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 7.35 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.75 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนในเรื่องอาพาร์ท
เม้นท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 16.20 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 81.00 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (รุ่งตะวัน
บัวดอก และคณะ, 2551 : บทคัดย่อ) ที่ พ บว่า นั กเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ที่
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กําหนดไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (พรสวรรค์ ศิริสุข,
2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.65
2. นั กเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องมีส่วนช่วยในกิจกรรม/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)
ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเพื่อซ่อมเสริมทักษะการคิดคํานวนด้วยเทคนิคกลุ่มการ
จัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ในระดับมากที่สุด
3. โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเรื่องอาพาร์ทเม้นท์ โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni อยู่ในระดับมาก (x = 3.75) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
แล้วพบว่า นักเรียนมีความพึ งพอใจในเรื่องมีส่วนช่วยในกิจกรรม/ใบงาน ( ̅ = 3.95) รองลงมามี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni ทําให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานซึ่งกันและกัน มีค่าเท่ากัน ( ̅ = 3.90) และมีความ
พึ งพอใจในการจัดการเรียนรู้แ บบTa‘leem Ta‘awuni ทํ าให้ ทํางานได้ เร็วขึ้ นกว่าเดิม มีค่ าเท่ ากัน
(x = 3.85) ตามลําดับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (พรสวรรค์ ศิริสุข, 2545 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า
เจตคติของนักเรียนต่อการใช้การจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.04
อยู่ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรส่งเสริมการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ในการเรียนใน
รายวิชาทั่วๆไป เพราะการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni จะทําให้นักเรียน
ได้ ศึ ก ษาเนื้ อ หาด้ ว ยตนเอง และนั ก เรี ย นมี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ทํ า ให้ นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
2. ก่อนทําการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni ควรมีการ
แนะนํ า ให้ นั ก เรี ย นจั บ กลุ่ ม การเรี ย นก่ อ น เพราะนั ก เรี ย นอาจเกิ ด ความสั บ สนหรื อ ไม่ เข้ า ใจใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบTa‘leem Ta‘awuni และอาจส่งผลให้ไม่
ประสบผลสําเร็จในการเรียนได้
3. ควรแนะนํ า ข้ อ ดี ข องการจั ด การเรี ย นการสอนโดยการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Ta‘leem
Ta‘awuni ก่อน เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นบ่าวที่ดีต่อตนเอง และต่อเพื่อนมนุษย์ใน
การทํากิจกรรมมากขึ้น จะส่งผลให้การจัดกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จ
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
1. ควรประยุกต์การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Ta‘leem Ta‘awuni
ในรายวิชาสามัญต่อไป เช่น ภาษาไทย จีน และภาษาอังกฤษ
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ทั้ง
รายวิชาอิสลามศึกษา และรายวิชาสามัญ ต่อไป
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รุ่งตะวัน บัวดอก และคณะ. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเพื่อซ่อมเสริมทักษะการคิด
คํานวนด้วยกลุ่มเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมการกําลัง
สองตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย. (มปป). พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมคําแปลเป็น
ภาษาไทย. มาดีนะฮฺ : ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน
เฉลียว ปัทมาลัย. (2553). การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอังกฤษในการนําเสนอโครงงาน
แนะนํา แหล่ งท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเพื่ อนช่วยเพื่ อนของ นั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา. (2558). ข้อมูลฝ่ายวิชาการโรงเรียนสวนพระยาวิทยา. สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 จังหวัดนธิวาส
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บทคัดย่อ
ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเพื่อสื่อถึงความต้องการของผู้พูดต่อ
ผู้ฟัง ภาษาในโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วน ในจํานวนภาษาดังกล่าวนั้นภาษาอาหรับถือว่ามีความสําคัญ
อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ มุ ส ลิ ม เนื่ อ งจากอั ล ลอฮได้ ท รงเลื อ กภาษาอาหรั บ ใหั เป็ น ภาษาทางการในการ
ประทานอัลกุรอานเพื่อเป็นธรรมนูญในการดําเนินชีวิต แต่ปัจจุบันมีผู้คนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจในภาษา
อาหรับ ทําให้ไม่สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อนําเสนอเทคนิคการเรียนรู้
เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย 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
ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเพื่อสื่อถึงความต้องการของผู้พูดต่อ
ผู้ฟัง ภาษาในโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วน ในจํานวนภาษาดังกล่าวนั้นภาษาอาหรับถือว่ามีความสําคัญ
อย่ า งยิ่ ง สํ า หรั บ มุ ส ลิ ม เนื่ อ งจากอั ล ลอฮได้ ท รงเลื อ กภาษาอาหรั บ ใหั เป็ น ภาษาทางการในการ
ประทานอัลกุรอานเพื่อเป็นธรรมนูญ ในการดําเนินชีวิต และมีความสําคัญ อย่างมากสําหรับบุคคล
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ทั่วไป เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในด้านต่างๆเช่นด้านธุรกิจ การแพทย์
การศึ ก ษา การท่ อ งเที่ ย ว สั งคมและการเมื อ งเป็ น ต้ น (มั ฮ มู ด อุ ก าซะฮ์ , 2006) สํ าหรั บ บทความ
วิชาการครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนําเสนอเทคนิคการสอนด้วยรูปแบบใหม่ โดยได้นําหลักไวยากรณ์ภาษา
อาหรับที่สําคัญ 9 ตัวหลักเป็นฐาน ได้ถูกตั้งชื่อว่า เทคนิค 9 ประจัญบาน
การกําเนิดหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)
ชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในแถบตะวันออกกลางในสมัยโบราณนั้นได้ใช้ภาษาอาหรับในการ
สื่อสารทั้งในชีวิตประจําวัน การค้าขาย การศึกษาและวัฒนธรรม ส่วนภาษาอาหรับที่ดีที่สุดนั้นคือ
ภาษาอาหรับของชาวเผ่ากุรอยช์ พวกเขาใช้ภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้อง จนกระทั่งอัลกุรอานได้ถูก
ประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดด้วยภาษาอาหรับทําให้ชาวอาหรับในแถบนั้นและบริเวณใกล้เคียงเข้า
รับอิสลาม จนกระทั่งศาสนาอิสลามได้เติบโตตามลําดับทําให้กลุ่มชนอื่นๆนอกจากอาหรับต่างก็ทยอย
เข้ารับอิสลาม เขาเหล่านั้นเริ่มเรียนรู้ภาษาอาหรับทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนโดยเฉพาะการอ่านอัล
กุรอาน เป็นเหตุให้บางครั้งการอ่านอัลกุรอานนั้นผิดพลาด ซื่งทําให้ความหมายก็ผิดตามไปด้วย ด้วย
เหตุนี้ทําให้ผู้รู้ในสมัยนั้นได้คิดค้นวิธีการเพื่อปกป้องและป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในการ
อ่านอัลกุรอานจนเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(วิชานะฮู)จวบจนปัจจุบันนี้
(อับดุลรอฮมาน ญะลาลุดดีน อัสสุยูตีย์, 1987)
ทําไมต้องเรียนวิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)
ในฐานะที่เป็นมุสลิมซื่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของอิสลามเช่นการปฎิญานตน
เพี่อเข้าอิสลาม การละหมาด การขอพรเป็นต้น ประกอบกับมุสลิมทุกคนนั้นมีความจําเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้อัลกุรอานและวจนะของท่านศาสดาเพื่อนําไปสู่การปฎิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งหมายความว่า
มุสลิมทุกคนจําเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาอาหรับตามสมควร ภาษานี้เป็นภาษาที่มีความแตกต่าง
จากภาษาอี่นๆเช่นสระในภาษาอาหรับนั้นสามารถบ่งบอกถึงความหมายในแต่ละประโยคได้ และสระ
นั้นสามารถตัดออกได้โดยที่ความหมายของประโยคนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ฉนั้นการอ่านโดยไม่มีสระ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(วิชานะฮู)พอสมควรอย่างน้อยที่สุดคือการ
อ่านและเขียนอย่างถูกต้องซึ่งจะนํามาถึงความเข้าใจที่ถูกต้องในที่สุด (ฏอฮา อาลี ฮูเซ็น, 2004)
วิชาหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)ยากหรือง่าย
วิชาหลักไวยากรณ์ ภาษาอาหรับ(นะฮู)นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยเหตุผลง่ายๆคือบรรดาผู้รู้
ทั้งหลายที่คิดค้น ค้นคว้า วิจัยวิชานะฮูก็เพื่อเป็นอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการอ่านและเขียนภาษาอาหรับ
ให้มีความง่ายยิ่งขึ้น เพราะฉนั้นเป็นไปไม่ได้ที่มันจะยากเหมือนที่หลายคนเข้าใจกัน เพียงแต่ว่าอาจมี
การบอกต่อๆกันว่าการเรียนวิชานะฮูนั้นยากหรืออาจจะมาจากสาเหตุการเรียนการสอนที่ไม่ถูกวิธีหรือ
สาเหตุ อื่ น ๆ เมื่ อ ตอนสมั ย ที่ ผู้ เขี ย นเรี ย นอยู่ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (มู ต าวั ส สิ ต )นั้ น ก็ เคยมี
ความรู้สึกว่าการเรียนวิชานะฮูนั้นยากมาก สับสน เวลาเรียนในห้องเข้าใจแต่พอออกนอกห้องความ
เข้าใจนั้นหายไป ก็เลยจับหัวจับหางไม่ถูก ทุกครั้งที่สอนนักศึกษาจะถามเสมอว่าวิชานะฮูยากหรือง่าย
นักศึกษาเกือบทุกคนจะตอบว่ายากมากๆ จนผู้สอนพยายามคิดค้นวิธีและเทคนิคการเรียนรู้แบบใหม่ๆ
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เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจง่าย ไม่สับสนและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
ต่อไป
หลั กไวยากรณ์ ภ าษาอาหรับ (นะฮู)นั้ น มีม ากมายพอสมควร แต่ในระดั บ แรกเราควรสอน
ผู้เรียนให้เรียนรู้หลักเบื้องต้นต่างๆที่มีความสําคัญและเป็นพื้นฐานสําหรับการต่อยอดในระดับสูงต่อไป
ดังนี้
1. คําในภาษาอาหรับนั้นแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ (อัฮหมัด มุฮัมหมัด มุตาวัลลีย,์ 2008)
-(คํานาม) ﺍﺳﻡ
-(คํากริยา) ﻓﻌﻝ
-(คําสันธาน) ﺣﺭﻑ
2. สัญลักษณ์ของคํานาม ( )ﺍﺳﻡที่สําคัญมีดังนี้
2.1 มีพยัญชนะ อลิฟและลาม ( )ﺍﻝด้านหน้าเช่น ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
2.2 มีสระ  ﺗﻧﻭﻳﻥตรงพยัญชนะสุดท้ายของคําเช่น  ﻣﺩﺭﺳ ٍﺔ، ً ﻣﺩﺭﺳﺔ، ٌﻣﺩﺭﺳﺔ
َﺏ ﱠ
2.2 มีคํา  ﺣﺭﻑ ﺍﻟﺟﺭนําหน้าเช่น ﺳ ِﺔ
ُ ﺍﻟﻁﺎ ِﻟ
َ ﺫَﻫ
َ ﺏ ِﺇﻟَﻰ ْﺍﻟ َﻣ ْﺩ َﺭ
2.4 มีคําที่บ่งถึงการเรียก  ﺣﺭﻑ ﺍﻟﻧﺩﺍءนําหน้าเช่น ﺳ ِﺔ
َ ﻳَﺎ ُﻣ َﺣ ﱠﻣ ُﺩ ﺍ ْﺫﻫَﺏْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟ َﻣ ْﺩ َﺭ
2.5 มีพยัญชนะ  ﺗﺎءﻣﺭﺑﻭﻁﺔด้านหลังเช่น ﺎﻣﻌَﺔ
ِ ﺍﻟ َﺟ
2.6 คําที่ให้ความหมายการเป็นเจ้าของ  ﺍﻹﺿﺎﻓﺔเช่น  ﺑَ ْﻳﺗِ ْﻲหมายถึง บ้านของฉัน
3. คํากริยา( )ﻓﻌﻝมี 3 ประเภทดังนี้ (มูฮํามัด, 1989)
3.1 คํากริยาที่เป็นอดีต  ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲมีสัญลักษณ์ทสี่ ําคัญดังนี้
‐ มีสระ  ﻓﺗﺣﺔตรงพยัญชนะสุดท้ายของคํา เช่น ﺏ
َ ﺫَ َﻫ
ْ : )ﺗﺎء ﺍﻟﺗﺄﻧﻳﺙ ﺍﻟﺳﺎﻛﻧﺔเช่น ﺕ
ْ َﺫَ َﻫﺑ
‐ เชื่อมด้วย (ﺕ
‐ เชื่อมด้วย (ﺕ
ِ ،ﺕ
ِ  ﺫَ َﻫ ْﺑ،ﺕ
َ ، ُ ﺕ: )ﺗﺎء ﺍﻟﻔﺎﻋﻝเช่น ﺕ
َ  ﺫَ َﻫ ْﺑ، ُﺫَ َﻫ ْﺑﺕ
ْ ﻗَ ْﺩ ﻗَﺎ َﻣ
‐ นําหน้าด้วย ( )ﻗَ ْﺩที่ให้ความหมายเน้นย้ําเช่น ُ ﺻﻼَﺓ
ﺕ ﺍﻟ ﱠ
3.2 คํากริยาที่เป็นปัจจุบันและอนาคต  ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﻉมีสัญลักษณ์ที่สําคัญดังนี้
‐ นําหน้าด้วย ( ﺗــ )ﺃﻧﻳﺕ،  ﻳــ،  ﻧـ،  ﺃเช่น َﺏ
ُ  ﺗ َ ْﺫﻫ،َﺏ
ُ  ﻳَ ْﺫﻫ،َﺏ
ُ  ﻧَ ْﺫﻫ،َﺏ
ُ ﺃ َ ْﺫﻫ
ﻗَ ْﺩ ﻳَ ْﺟﺗ َ ِﻬ ُﺩ ﱠ
‐ นําหน้าด้วย ( )ﻗَ ْﺩทีใ่ ห้ความหมายบางครั้งบางคราวเช่น ﺏ
ُ ﺍﻟﻁﺎ ِﻟ
‐ นําหน้าด้วย (ﺳــــ
ﺳﻳَﻘُ ْﻭ ُﻝ ﺍﻟ ﱡ
َ ) เช่น ﺳﻔَ َﻬﺎ ُء
َ
َ
‐ นําหน้าด้วย (ﻑ
َ ) เช่น ﻑ ﺗ َ ْﻌﻠ ُﻣ ْﻭﻥ
َ َﻛﻼﱠ
َ ﺳ ْﻭ
َ ﺳ ْﻭ
3.3 คํากริยาที่เป็นคําสั่ง  ﻓﻌﻝ ﺍﻷﻣﺭมีสญ
ั ลักษณ์ที่สําคัญมีดังนี้
‐ มีสระ  ﺳﻛﻭﻥตรงพยัญชนะสุดท้ายของคําเช่น ْﺍ ْﺫ َﻫﺏ
‐ เชื่อมด้วย ( َ ﻳْﻥ، َ ْﻭﻥ، )ﺍْ ِﻥด้านหลังโดยตัด ( )ﻥออกเช่น ،× ﺍ ْﺫ َﻫﺑُﻭﺍ،×ﺍ ْﺫ َﻫﺑَﺎ
×ﺍ ْﺫ َﻫﺑِ ْﻲ
บทบาทหน้าทีข่ องคําในประโยค
คํา  ﺣﺭﻑ، ﻓﻌﻝ، ﺍﺳﻡเมื่อประกอบกันเป็นประโยคแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะคํานามจะมีบทบาทมากที่สุด จะสังเกตได้ว่าสระของพยัญชนะสุดท้ายของคํานามในแต่ละ
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ประโยคนั้นสามารถรู้ได้ว่าคํานามนั้นๆมีบทบาทหน้าที่อะไรในประโยค หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับมี
มากมาย แต่ผู้สอนสามารถสรุปหลักไวยากรณ์เบื้องต้นมีทั้งหมด 9 ตัว ซึ่งเป็นหลักที่มีความสําคัญ
ที่สุดและพบบ่อยที่สุด ถ้าผู้เรียนเข้าใจทั้งหมดได้จะทําให้รู้สึกว่าเรียนวิชานี้ไม่ยากอย่างที่เข้าใจกัน
เพื่ อเป็น การดึงดูดความสนใจผู้ เรียนในการเรียนรู้ม ากขึ้ นผู้เขียนตั้งชื่ อวิธีการสอนนี้ว่า เทคนิค 9
ประจัญบาน: สู่การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับอย่างง่าย ซึ่งความถึงว่าหลักไวยากรณ์ทั้ง 9 ตัว
นี้เป็นตัวหลักที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้เรียนที่จะนําไปใช้ในการอ่านและเข้าใจประโยคภาษาอาหรับได้
อย่างถูกต้อง
เทคนิค 9 ประจัญบาน: สู่การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับอย่างง่าย
1. หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับพื้นฐานที่สําคัญมี 9 ตัวดังนี้
 ﻓﻌﻝ.1
 ﺍﻟﻔﺎﻋ ُﻝ.2
 ﺍﻟﻣﻔﻌﻭ َﻝ.3
 ﺍﻟﻣﺑﺗﺩﺃ.4
ﺧﺑﺭ
.5
ٌ
 ﺟﺎﺭ.6
ﺍﻟﻣﺟﺭﻭﺭ
.7
ِ
 ﻣﺿﺎﻑ.8
 ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ ﺇﻟﻳ ِﻪ.9
2. ทั้งหมดนี้สามารถจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
( ﺍﻟﻣﻔﻌﻭ َﻝ3) + ( ﺍﻟﻔﺎﻋ ُﻝ2) + ( ﻓﻌﻝ1)
-1
ﺎﻡ ﱠ
ﺏ
ُ ﺍﻟﻁﺎ ِﻟ
َ َ ﻗ
ﺕ ﱠ
ُﺍﻟﻁﺎ ِﻟﺑَﺔ
ْ  ﻗَﺎ َﻣ
 ﻗَ َﺭﺃ َ ﱠ
ﺎﺏ
ُ ﺍﻟﻁﺎ ِﻟ
َ َ ﺏ ْﺍﻟ ِﻛﺗ
ﱠﺎﻙ ﻧَ ْﻌﺑُ ُﺩ
َ  ِﺇﻳ
ﺧﺑﺭ
ٌ (5) + ُ ( ﺍﻟﻣﺑﺗﺩﺃ4)
ﺻﺎ ِﻟ ٌﺢ
َ  ْﺍﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠ ُﻡ
ﺎﻥ
ِ ﺎﻥ
ِ ﺻﺎ ِﻟ َﺣ
ِ  ْﺍﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠ َﻣ
َﺻﺎ ِﻟ ُﺣ ْﻭﻥ
َ َ ْﺍﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠ ُﻣ ْﻭﻥ
ٌﺻﺎ ِﻟ َﺣﺔ
َ ُ ْﺍﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠ ِﻣﺔ
ﺎﻥ
َ ﺎﻥ
ِ َ ﺻﺎ ِﻟ َﺣﺗ
ِ َ  ْﺍﻟﻣﺳﻠ َﻣﺗ
ٌ ﺻﺎ ِﻟ َﺣ
ﺎﺕ
َ ُ ْﺍﻟ ُﻣﺳﻠ َﻣﺎﺕ
 ْﺍﻟﻣﺳﻠ ُﻡ ِﻋ ْﻠ ُﻣﻪُ َﻛﺛِﻳ ٌْﺭ
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 ْﺍﻟﻣﺳﻠ ُﻡ ﻳَ ْﻌﺑُ ُﺩ ﷲَ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺕ
ِ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺑﻳ
َ  ْﺍﻟ ُﻣﺳﻠ ُﻡ
ﺳﺟ ِﺩ
ِ  ْﺍﻟﻣﺳﻠ ُﻡ ﻓﻲ ْﺍﻟ َﻣ
ﺍﻟﻣﺟﺭﻭﺭ
(7) + ( ﺟﺎﺭ6)
ِ
 َﺧﻠَﻖَ ﷲُ ﺁ َﺩ َﻡ ِﻣ ْﻥ ِﻁﻳ ٍْﻥ
ﻕ
َﺏ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟ ﱡ
ُ  ﺃ ْﺫﻫ
ِ ﺳ ْﻭ
ﺎﻡ
ّ ِ ﻋﻠَ ْﻳﻧَﺎ ﺍﻟ
َ ُﺽ ﷲ
َ  ﻓَ َﺭ
َ َﺻﻳ
ﱡ
ﺻ ِﻝ

ُ ﺍﻟﻁ ﱠﻼ
ْ َﺏ ِﻓﻲ ﺍﻟﻔ
( ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ ﺇﻟﻳ ِﻪ9) + ( ﻣﺿﺎﻑ8)
 ٰﻫﺫﺍ ﺑَﻳْﺕُ ْﺍﻟ ُﻣﻌَ ِﻠّ ِﻡ
ﱠﺎﺭﺓ ُ ﺍﻷ ُ ْﺳﺗَﺎ ِﺫ
َ  ٰﻫ ِﺫ ِﻩ
َ ﺳﻳ
ﺍﻥ ﺑَ ْﻳﺗَﺎ ْﺍﻟ ُﻣﻌَ ِﻠّ ِﻡ
ِ َ ٰﻫﺫ
ﱠﺎﺭﺗَﺎ ﺍﻷ ُ ْﺳﺗَﺎ ِﺫ
َ ﺎﻥ
َ ﺳﻳ
ِ َ  ٰﻫﺎﺗ
 ٰﻫﺅ َُﻻ ِء ُﻣ ْﺳ ِﻠ ُﻣ ْﻭ ﺑَﺎ ْﻧ ُﻛﻭﻙ
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3. ขั้นตอนและวิธีการสอน
ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้
1. อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่าคําในภาษาอาหรับมี 3 ประเภทคือ คํานาม คํากริยาและ
คําสันธาน โดยอธิบายให้ผู้เรียนรู้จักสัญลักษณ์ของแต่ละคําโดยใช้ตัวอย่างประกอบ
อย่างละเอียดและชัดเจน
2. อธิบายว่าเมื่อคําดังกล่าวมาประกอบกันเป็นประโยคแล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่
แตกต่างกัน
3. อธิบายให้ผู้เรียนรู้จักหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับพื้นฐาน 9 ตัวที่สําคัญ
4. อธิบายให้ผู้เรียนได้รู้จักหลักและวิธีการจําแบบง่ายๆคือ
4.1 เมื่อผู้เรียนพบคําในประโยคที่อยู่ในตําแหน่ง ( ﻓﻌﻝ1) จําเป็นต้องมีคําที่มีหน้าที่
เป็น ( ﺍﻟﻔﺎﻋ ُﻝ2) และบางครั้งต้องมีคําที่มีหน้าที่เป็น ( ﺍﻟﻣﻔﻌﻭ َﻝ3)
4.2 เมื่อเจอคําที่อยู่ในตําแหน่ง ُ ( ﺍﻟﻣﺑﺗﺩﺃ4) จําเป็นต้องมีคําที่อยู่ในตําแหน่ง
(ﺧﺑﺭ5)
ٌ
4.3 เมื่อเจอคําที่อยู่ในตําแหน่ง ( ﺟﺎﺭ6) จําเป็นต้องมีคําที่อยู่ในตําแหน่ง ﺍﻟﻣﺟﺭﻭﺭ
ِ
(7)
4.4 เมื่อเจอคําที่อยู่ในตําแหน่ง ( ﻣﺿﺎﻑ8) จําเป็นต้องมีคําที่อยู่ในตําแหน่ง
( ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ ﺇﻟﻳﻪ9)
4.5 ผู้สอนนําประโยคภาษาอาหรับที่มีสระแล้วชี้ให้ผู้เรียนได้เห็นพร้อมด้วย
สัญลักษณ์ทสี่ ามารถจําได้ง่ายเช่น
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ﺻﻼَﺓ ُ ْﺍﻟﻔَ ْﺟ ِﺭ
َ
ُ
ْ
ْ
ﻳَ ْﺳﺗ َ ْﻳ ِﻘ ُ
ْ
ﻅ َ
َ
َﺏ ِﺇﻟﻰ َﻣﺳ ِْﺟ ِﺩ ﺍﻟﻘَ ْﺭﻳَ ِﺔ،
ﻁﺎ ِﻫ ٌﺭ ِﻋ ْﻧ َﺩ ْﺍﻟﻔَ ْﺟ ِﺭَ ،ﻭﻳَﺗ َ َﻭﺿﱠﺄ ﻓِ ْﻲ ﺍﻟﺑَ ْﻳﺕَِ ،ﻭﻳَﺫﻫ ُ
ﺻ ِﻠّ ْﻲ ْﺍﻟﻔَ ْﺟ َﺭ ِﻓ ْﻲ ْﺍﻟ َﻣﺳ ِْﺟﺩَِ ،
ﺻﻼَ ِﺓ.
ﻁﺎ ِﻫ ٌﺭ ﻳَ ْﻘ َﺭﺃ ُ ْﺍﻟﻘُ ْﺭﺁﻥَ َ ،ﻭﻻَ ﻳَﻧَﺎ ُﻡ ﺑَ ْﻌ َﺩ ﺍﻟ ﱠ
ﻭﻳُ َ

-1
-3

้ี1- ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดต่อไปน
คําสั่ง ให้ผู้เรียนใส่ตัวเลข (1-9) ในตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ﺧﺑﺭ(.
) =1ﻓﻌﻝ =2 ،ﺍﻟﻔﺎﻋ ُﻝ =3 ،ﺍﻟﻣﻔﻌﻭ َﻝ( =4) -2 .ﺍﻟﻣﺑﺗﺩﺃ ٌُ =5 ،
 =8) -4ﻣﺿﺎﻑ =9 ،ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ
ﺍﻟﻣﺟﺭﻭﺭ(.
) =6ﺟﺎﺭ=7 ،
ِ
ﺇﻟﻳ ِﻪ(

ﺍﻻ ْﻟﺗِ َﺣ ُ
ﺎﻣﻌَ ِﺔ
ِ
ﺎﻕ ﺑِﺎﻟ َﺟ ِ
َ
ﺎﺭ ٌﻙ ُ :ﺯ ْﺭﺗ ُ َﻙ ﺃ َ ْﻣ ِﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺑَ ْﻳﺕَِ ،ﻭﻟَ ْﻡ ﺃ ِﺟ ْﺩ َﻙ.
ُﻣﺑَ َ
ﺕُ
ُﺯ ْﺭ
َﻙ
ﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺑَ ْﻳ ِ

ﺃ َ ِﺟ ْﺩ

َﻙ

ﺳﺎ ِﻟ ٌﻡ  :ﺫَ َﻫﺑْﺕُ َﻣ َﻊ ﺍ ْﺑﻧِ ْﻲ َ
ﺳ ِﺔ.
ﻕ ِﺇﻟَﻰ ﺍﻟ َﺟ ِ
ﺎﻣﻌَ ِﺔ؛ ِﻟﻳُﻘَ ّﺩ َِﻡ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻗَﻪُ ِﺇﻟَﻰ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ﺍﻟ َﻬ ْﻧ َﺩ َ
َ
ﻁ ِ
ﺎﺭ ٍ
ﺳ ِﺔ
ﻱ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟ َﺟ ِ
ﺎﻣﻌَ ِﺔ ﻳُﻘَ ّﺩ َِﻡ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻕَ ــﻪُ ﺇِﻟَﻰ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ﺍﻟ َﻬ ْﻧ َﺩ َ
ﺫَﻫَﺏْ ﺕُ َﻣ َﻊ ﺍﺑ ِْﻥ ْ
ﺳﻳُ ْﻘﺑَ ُﻝ َ
ﺳ ِﺔ – ﺇِ ْﻥ ﺷَﺎ َء ﷲُ ،-ﻓَﺗ َ ْﻘ ِﺩﻳ ُْﺭﻩُ َﻣ ْﻣﺗ َ ٌ
ﺎﺯ ﻓِﻲ ﺍﻟﺛﱠﺎﻧَ ِﻭﻳﱠ ِﺔ.
ﺎﺭ ٌﻕ ﻓِﻲ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ﺍﻟ َﻬ ْﻧ َﺩ َ
ﻣﺑﺎﺭﻙ َ :
ﻁ ِ
َ
ﺳﻳُ ْﻘﺑَ ُﻝ
ﺳ ِﺔ ﺷَﺎ َء ﷲُ ﺗ َ ْﻘ ِﺩﻳ ُْﺭ ــﻪُ َﻣ ْﻣﺗَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺛﱠﺎﻧَ ِﻭﻳﱠ ِﺔ
َ
ﺎﺭ ٌﻕ ﻓِﻲ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ﺍﻟ َﻬ ْﻧ َﺩ َ
ﻁ ِ
ٌﺯ
ﺳﺎﻟﻡ  :ﻫ َْﻝ ﻗَﺩ َﱠﻡ ﺍ ْﺑﻧُ َﻙ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻗَﻪُ ِﺇﻟَﻰ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ِ ّ
ﺍﻟﻁﺏّ ِ؟
ـــﻪُ
َﻙ
ﺍﺑ ُْﻥ
ﻗَﺩ َﱠﻡ
ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻕَ

ِﺇﻟَﻰ

ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ

ِّ
ﺍﻟﻁﺏّ ِ

ﻣﺑﺎﺭﻙ َ :ﻻ ،ﻟَ ْﻡ ﻳُﻘَ ِ ّﺩ ْﻡ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻗَﻪُ ِﺇﻟَﻰ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ِ ّ
ﺳ ِﺔ ِ ّ
ﺍﻟﻁﺏّ ِ.
ﺍﻟﻁﺏّ ِ؛ ِﻷَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَ ْﺭﻏ ُ
َﺏ ﻓِﻲ ﺩ َِﺭﺍ َ
ِّ
ِّ
ﻳُﻘَ ِ ّﺩ ْﻡ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻕَ ــــﻪُ
ﺳ ِﺔ
ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ
ِﺇﻟَﻰ
ﺍﻟﻁﺏّ ِ ﻳَ ْﺭﻏ ُ
ﺍﻟﻁﺏّ ِ
َﺏ ﻓِﻲ ﺩ َِﺭﺍ َ
ﺳ ِﺔ ِ ّ
ﺎﺯ ﻓِﻲ ﺍﻟﻌُﻠُ ْﻭ ِﻡ.
ﺳﺎﻟﻡ َ :ﻻ ﻳَ ْﺭﻏ ُ
ﺻ َﻝ َ
َﺏ ﻓِﻲ ﺩ َِﺭﺍ َ
ﻋﻠَﻰ ﺗ َ ْﻘ ِﺩﻳ ِْﺭ ُﻣ ْﻣﺗ َ ٍ
ﺍﻟﻁﺏﱠ ! ﻟَﻘَ ْﺩ َﺣ َ
ﺗ َ ْﻘ ِﺩﻳ ِْﺭ
ﺍﻟﻌُﻠُ ْﻭ ِﻡ
ﻓِﻲ
ﺎﺯ
ﻋﻠَﻰ
ﺻ َﻝ
َ
ُﻣ ْﻣﺗ َ ٍ
َﺣ َ
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َﺳﺔ
ُ  ٰﻟ ِﻛﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﺭﻏ،ﺻ ِﺣ ْﻳ ٌﺢ
َ ﻕ ِﺑ ِﻘﺳ ِْﻡ ﺍﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ ﺍﻟﻌَ َﺭ ِﺑﻳﱠ ِﺔ؛ ﺃ َ ْﺣ َﻣ ُﺩ ﻳ ُِﺣﺏﱡ ﺩ َِﺭﺍ
َ  ٰﻫﺫَﺍ: ﻣﺑﺎﺭﻙ
ِ َﺏ ﻓِﻲ ِﺍﻻ ْﻟﺗِ َﺣﺎ
.ﺍﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ ﺍﻟﻌَ َﺭﺑِﻳﱠ ِﺔ
َٰﻫﺫ
َﺳ ﺍﻟﻠﱡﻐ
َ ﺻ ِﺣ ْﻳ ﻳَ ْﺭ
ِﻏ ﻓ
َ ِﺍﻻ ْﻟﺗِ َﺣﺎ ﺑِــــــ ﻗِ ْﺳ ﺍﻟﻠﱡﻐَ ﺃ َ ْﺣ َﻣ ﻳ ُِﺣ ﺩ َِﺭﺍ
َ
َﺓ
ِﻡ
ﺍ
ُﺩ
ـ
ﻕ
ﺏ ﻱ
ٌﺡ
ﺏﱡ
ُ
ِﺓ
ِﺓ
ِ
ﺳﻳُ ْﻘ ِﺑ ُﻝ ِﻓﻲ ِﻗﺳ ِْﻡ ﺍﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ
َ  َﻻ: ﺳﺎﻟﻡ
َ ﻋ َﺟ
َ  َﻭ ٰﻟ ِﻛ ﱠﻥ ﻫ َْﻝ،ﺁﻥ ﺍﻟ َﻛ ِﺭﻳ ِْﻡ
ِ ﺏ ِﻓﻲ ٰﺫ ِﻟ َﻙ؛ ﻓَ ْﺎﻟﻌَ َﺭ ِﺑﻳﱠﺔُ ﻟُﻐَﺔُ ﺍﻟﻘُ ْﺭ
ﺍﻟﻌَ َﺭ ِﺑﻳﱠ ِﺔ؟
ُﻟُﻐَﺔ
ُْﺍﻟﻌَ َﺭﺑِﻳﱠﺔ
ﻗِﺳ ِْﻡ
ﺳﻳُ ْﻘﺑِ ُﻝ
ﺍﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ
ﻓِﻲ
ﺁﻥ
َ
ِ ﺍﻟﻘُ ْﺭ
.ﻋﻠَﻰ ﻗَﺑ ُْﻭ ِﻟ ِﻪ
ِ ﻋ ِﻣ ْﻳ َﺩ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ﺍﻵ َﺩﺍ
َ َ َﻭ َﻭﺍﻓَﻖ،ُﺱ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻗَﻪ
َ ُ ﻗَﺎﺑَ ْﻠﺕ: ﻣﺑﺎﺭﻙ
َ  َﻭ َﺩ َﺭ،ﺏ
ُﻗَﺎﺑَ ْﻝ ﺕ
ﻋﻠَﻰ ﻗَﺑ ُْﻭ ِﻝ ـــ ِﻪ
ِ ﻋ ِﻣ ْﻳ َﺩ ُﻛ ِﻠّﻳﱠ ِﺔ ﺍﻵ َﺩﺍ
َ َﺱ ﺃ َ ْﻭ َﺭﺍﻕَ ـــﻪُ َﻭﺍﻓَﻖ
َ
َ ﺏ َﺩ َﺭ

ﺍﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ

ﺳ ِﺔ
َ ﺍﻟ َﻬ ْﻧ َﺩ

ﺳ ِﺔ
َ ﺩ َِﺭﺍ

ﺳ ِﺔ
َ ﺩ َِﺭﺍ

ﻓِﻲ

.ﺳ ِﺔ ﺍﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ ﺍﻟﻌَ َﺭﺑِﻳﱠ ِﺔ
َ  َﻭﻓﱠﻘَﻪُ ﷲُ ﻓِﻲ ﺩ َِﺭﺍ: ﺳﺎﻟﻡ
ُـــــﻪ
ََﻭﻓﱠﻖ
ُﷲ

.ﺿﺎ
ً ﺳ ِﺔ ﺃ َ ْﻳ
َ ﺳ ِﺔ ﺍﻟ َﻬ ْﻧ َﺩ
َ ﷲُ ﺍ ْﺑﻧ ََﻙ ﻓِﻲ ﺩ َِﺭﺍ
َﻙ
ﻓِﻲ
َﺍﺑْﻥ
ُﷲ

ُ : ﻣﺑﺎﺭﻙ
َ َﻭ َﻭﻓﱠﻖ،ﺷ ْﻛ ًﺭﺍ ﻟَ َﻙ
َﻝ
َﻙ
ََﻭﻓﱠﻖ

ความสําคัญของแบบฝึกหัด
หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ(นะฮู)ไม่ใช่วิชาที่เน้นทฤษฎีหรือท่องจํามากจนเกินไป ถ้าผู้สอน
สอนแบบเน้นทฤษฎีมากเกินความจําเป็นก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาแบบไม่ลึกซึ้งและไม่สามารถ
ปฏิบัติใช้ได้จริง ฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 (ฟัง
พูด อ่านและเขียน) ให้มากที่สุดโดยใช้แบบฝึกหัดและการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน
ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้
บทสรุป
การเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ายากนั้น จะไม่ยากอีก
ต่อไปถ้าหากว่าผู้สอนใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษานั้นๆ
และผู้สอนพยายามหาวิธีการสอนใหม่ๆเพื่อกระตุ้นผู้เรียนในการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
การวิ จัย มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาบทเรีย นผ่ านเครือ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่อ ง
โครงสร้างผังงาน ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับ
หลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ทบทวน กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั กเรี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2559 ที่ ได้ ม าจากการสุ่ ม อย่ า งง่า ยโดยการจั บ สลากมา 1 ห้ อ งเรี ย น จํ า นวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้าง
ผังงาน แบบประเมินคุ ณ ภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.80
ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อถือได้ (KR-20) เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x)
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S) และการทดสอบค่ า ที (t–test) ชนิ ด สองกลุ่ ม ไม่ เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น
ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (x = 4.47, S = 0.51) และคุณภาพด้าน
เทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ อยู่ ใ นระดั บ ดี (x = 4.36, S = 0.64) มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2) เท่ า กั บ
81.11/82.67 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: : บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ; 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 ได้พัฒ นาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการ
พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาจนกลายเป็น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ ซึ่งทําให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน รวมถึง
ด้านการศึกษา ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อินเทอร์เน็ตได้
กลายเป็นสื่อการศึกษาของโลกยุคใหม่ ซึ่งสาเหตุของความนิยมในการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แพร่กระจาย
เข้าไปมีบทบาทในสถานศึกษาเป็นจํานวนมาก ซึ่งลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้จะสนองตอบต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุ คคล อี กทั้งได้มีการออกแบบและพั ฒ นาบทเรียนให้สามารถมีปฏิสัมพั นธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทั่วโลกโดยไม่จําเป็นว่า
ข้อมูลนั้นจะมาจากส่วนใด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่หลากหลาย ในลักษณะที่สื่อประเภทอื่น
ไม่สามารถกระทําได้ ผู้เรียนจะมีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เช่น การค้นหา
หนังสือหรืออ่านบทคัดย่อจากห้องสมุดออนไลน์, การเข้าไปอ่านหนังสือนิตยสารต่าง ๆ วรรณกรรม,
ตํารา, วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือข่าย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด ก็สามารถเข้าไปใช้
เครือข่ายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งในปัจจุบันนานาประเทศต่าง ๆ ให้ความสําคัญของการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรถือได้ว่าเป็นกําลังสําคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดการแข่งขันได้กับประเทศอื่น ๆ จึงต้องการบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดยได้รับการศึกษาที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน
ประกอบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และแพร่กระจายเข้าถึง
ชุมชนมากขึ้น ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะของอีเลิร์นนิ่ง
(e-learning) จึงเกิดขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ จากจุดเด่นของการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ จึงได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก ๆ ระดับ
การศึกษา ในสถานศึกษาได้เริ่มใช้การสื่อสารทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนั กเรียน อินเทอร์เน็ตมีบริการที่กว้างขวางหลายประเภท และแต่ละประเภทก็เหมาะสมที่จะ
นํามาใช้ในงานการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักเรียนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาเรียนวิชาที่กําหนดขึ้นได้โดยไม่
ต้องเข้าชั้นเรียน
จากความสําคัญและความจําเป็นของการเรียน เรื่องโครงสร้างผังงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นของการ
สอนในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาโจทย์
และเขียนลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมได้ ทําให้เสียเวลาและดําเนินการช้าไปกว่าแผนการ
สอนที่กําหนดไว้นอกจากนั้นบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะให้ผลย้อนกลับได้อย่าง
รวดเร็ว และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจกับการเรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวน
ได้ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีหลายอย่างมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างแท้จริงสําหรับผู้เรียน และทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าขึ้น อันเป็น
ผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ดังนั้น จึงทําให้ผู้วิจัยเห็นความสําคัญและความจําเป็นที่จะพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องโครงสร้างผังงาน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและเป็นสื่อประกอบการสอน โดยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่พัฒนาขึน้ สามารถอธิบายเนือ้ หาในบทเรียนได้เหมือนการสอนปกติ โดยมีคําบรรยาย รูปภาพ เสียง
และภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นการนําบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปใช้ในเพื่อทบทวนทําให้ผู้เรียนมี
อิสระในการเรียนและสามารถควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่องโครงสร้างผังงาน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 ห้อง รวม
ทั้ งสิ้ น 120 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ จ ากการสุ่ ม อย่ างง่ายด้ ว ยการจับ สลากมาจํานวน 1 ห้ อ งเรีย น มี
นักเรียนที่มีทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน ปนกัน เป็นนักเรียนจํานวน 30 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1. ตัวแปรเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ประกอบด้วย
1.1 คุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
1.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
2. ตัวแปรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้าง
ผังงาน จําแนกเป็นก่อนเรียนกับหลังเรียน
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
ด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผังงาน
หน่วยที่ 2 โครงสร้างผังงานแบบเรียงลําดับ
หน่วยที่ 3 โครงสร้างผังงานแบบมีทางเลือก
หน่วยที่ 4 โครงสร้างผังงานแบบทําซ้ํา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อ
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง โครงสร้ า งผั ง งาน ซึ่ ง มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r)
ตั้งแต่ 0.20-0.80 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อถือได้ (KR-20) เท่ากับ 0.93
การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ คือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง ดังนี้

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

กลุ่ม
E

วัดก่อน
T1

สิ่งทดลอง
X

719

วัดหลัง
T2

ภาพที่ 1 การทดลองแบบกลุ่มเดียวมีการวัดก่อนและหลังให้สิ่งทดลอง
1. สุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการจั บ สลากมา 1 กลุ่ ม ใช้ เ ป็ น กลุ่ ม ทดลอง คื อ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559
2. แนะนํากลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวน โดยให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง 1 คนต่อ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์
3. วัดตัวแปรตามก่อนให้สิ่งทดลอง T1 คือ ให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
4. ให้สิ่งทดลอง X คือให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ศึกษาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โครงสร้างผังงาน จํานวน 4 หน่วยการเรียน ซึ่ง
เป็นสิ่งทดลอง เมื่อศึกษาเนื้อหาจบในแต่ละหน่วยการเรียน ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
5. วัดตัวแปรตามหลังให้สิ่งทดลอง T2 คือ ให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
ซึ่งได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้าง
ผังงาน ใช้สูตร E1 / E2
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) ชนิดสอง
กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อคําแนะนํา จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เมื่อศึกษาจบแต่ละบทเรียนให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ เมื่อดําเนินการศึกษาบทเรียนครบทุกหน่วยแล้ว ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดย
ใช้ แ บบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น ซึ่ งเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ การทดสอบก่ อ นเรีย น เพื่ อ วั ด
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นหลังเรีย นผลการพั ฒ นา โดยสามารถเข้ าใช้งานที่ gg.gg/comtvc-home
ดังภาพที่ 1 หน้าหลักเว็บไซต์การใช้งานซึ่งเป็นในส่วนของเนื้อหาบทเรียน
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ภาพที่ 2 หน้าหลักเว็บไซต์ใช้งาน
ผลการหาคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
การวิเคราะห์หาคุณภาพบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ซึ่งผลการประเมินแสดงในตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ คุ ณ ภาพของบทเรี ย นบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
รายการประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหา
ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.47
4.36
4.42

S
0.51
0.64
0.58

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
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จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน มี
คุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (x = 4.42, S = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทั้งด้าน
เนื้อหา (x = 4.47 , S = 0.51) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อ (x = 4.36 , S = 0.64) อยู่ในระดับดี
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
การทดสอบ
ระหว่างเรียน
หลังเรียน

คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
30
24.33
30
24.56

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
81.11(E1)
82.67(E2)

เกณฑ์ที่
กําหนด
80(E1)
80(E2)

จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.11 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.67
แสดงว่าบทเรียนผ่า นเครือ ข่ ายอิ น เทอร์เน็ ต เพื่ อ ทบทวน เรื่อ ง โครงสร้างผังงาน มี ป ระสิท ธิภ าพ
(E1/E2) เท่ากับ 81.11/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นกั บ หลั งเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ตารางที่ 3 แสดงเปรีย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก่ อ นเรีย นกั บ หลั งเรีย นด้ ว ยบทเรีย นผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
คะแนน
การทดสอบ
S
t
Sig.
x
เต็ม
หลังเรียน
30
24.56 2.04
19.75*
.00
ก่อนเรียน
30
14.71 2.45
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั งเรีย นด้ ว ยบทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน มีคุณ ภาพด้าน
เนื้อหา ด้านเทคนิคการผลิตสื่อ และภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47, 4.36 และ
4.42 ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะในการพัฒนาบทเรียนได้ดําเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้ โดย
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เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาที่ควรจะมีในบทเรียน กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเนื้อหา และวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้จัดการเรียนการสอนในสภาพ
ปัจจุบัน เพื่อให้บทเรียนมีความทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด โดยได้
พั ฒนาบทเรี ยนตามแนวคิ ดในการพั ฒนาบทเรี ยนของ ณั ฐกร สงคราม [5] ซึ่ งเริ่ มต้ นจากการวางแผน
การออกแบบ การพัฒนา การประเมินผลและการปรับปรุง ทําให้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบในการ
จัดแบ่งหน้าจอ การจัดวางอักษร ภาพ ปุ่มควบคุมเหมาะสม มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา การปฏิสัมพันธ์
การให้ ผลป้ อนกลั บ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของสุ พิ น วรรณรส [18] ได้ พั ฒนาบทเรี ยนผ่ านเครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต วิชาวงจรพัลส์และดิจิตอลเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ลอจิกเกต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี เพราะมีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ปริญญารัตน์ แสงเป๋า [8] ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ ตเพื่ อทบทวน เรื่องอุ ปกรณ์ อิเล็ กทรอนิ กส์ และการตรวจสอบเบื้ องต้ น สํ าหรับนั กเรียนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีคุณภาพเนื้อหาในระดับดีมาก
และคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี
2. บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ 81.11/82.67 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนตามแนวคิดของนักวิชาการ โดยมี
การนํ า บทเรี ย นผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การทบทวนไปหาคุ ณ ภาพโดยการประเมิ น จาก
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่งพบว่ามี คุณ ภาพด้านเนื้อหา ด้ านเทคนิคการผลิตสื่อ และภาพรวม อยู่ในระดับดี
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ย่อย 3 คน และ 6 คน (ประกอบด้วยคนเก่ง อ่อน ปานกลาง กลุ่มละเท่าๆ กัน) ก่อนนําไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ สุจิตรา ศรีฮาด [17] ที่ได้พัฒนาบทเรียนผ่าน
เครือข่ ายอิ น เทอร์เน็ ตเพื่ อทบทวน เรื่อ งระบบคอมพิ วเตอร์ ระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิชาชี พ ชั้ น สู ง
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิท ธิภาพเท่ากับ 80.67/81.78 และมี
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลังเรีย นสูงกว่าก่ อ นเรียน อย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 และ
สอดคล้ องกั บการวิจั ยของ กั ล ยา คํ ายอด [2] ที่ ได้พั ฒ นาบทเรียนผ่ านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ตเพื่ อ
ทบทวน เรื่องการสร้างและใช้งานตาราง ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25 80.63
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวน เรื่อง โครงสร้างผังงาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะใน
การทําแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน การตอบคําถามจึงเป็นไป
แบบเดาคําตอบ หลังจากเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว นักเรียนจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่ง
ในขณะนั้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จึงสามารถทําคะแนนสอบได้มากขึ้น ประกอบกับบทเรียนผ่าน
เครือข่ายอิ นเทอร์เน็ ตเพื่ อทบทวน ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างและพัฒ นาให้มีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างมีระบบ ส่งผลให้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน มีคุณภาพดีและ
ประสิทธิภาพสูง สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ นนตระอุดร [3] ที่ได้พัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เพื่อการทบทวน เรื่องการใช้งาน ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เบื้องต้น วิชาไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้
งาน 1 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับการวิจัยของ บุญส่ง บุญ สืบ [7] บทเรียนผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต เรื่อ ง วงจรระบบนิ วเมติ ก ส์ เบื้ อ งต้ น สํ าหรับ นั กเรีย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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