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บทคัดย่อ 

 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่มี อิทธิพลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน 
ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน คือ ประสิทธิผลการ
บริหารงานตามการรับรู้  ความพึงพอใจในงานของครู คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ผลการวัดระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนเอกชน ความพึง
พอใจในงานของครู คูณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  ความสามารถในการแก้ปัญหา ในทัศนคติ
ของผู้บริหารและครูผู้สอนไม่มีความแตกต่างกันคือ ระดับประสิทธิผลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนในทัศนะของครูพบว่าด้านความพึงพอใจในการท างานของครูมีระดับประสิทธิผลมาก
ที่สุด 2) องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
องค์ประกอบด้านผู้บริหารได้แก่ ประสบการณ์ทางการบริหาร การฝึกอบรมทางการบริหาร ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครูได้แก่ คุณลักษณะของครู วุฒิการศึกษาของครู  พฤติกรรมการสอน
ของครู องค์ประกอบด้านนักเรียนได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน เจตคติของผู้เรียน  
ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอ การวิเคราะห์รูปแบบขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
โรงเรียนเอกชน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะบางประการ ส าหรับการก าหนดนโยบาย การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการวิจัยต่อไปในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: องค์ประกอบที่ส่งผล องค์ประกอบที่ส่งต่อโรงเรียนเอกชนปัจจัยที่ส่งผล 
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ABSTRACT 
The research found that Factors influencing the management of private 

schools: 1) the elements that influence the effectiveness of private schools is 
administered by the recognition. The job satisfaction of teachers. The desirable 
characteristics of students and their ability to solve problems. To measure the 
effectiveness of the management of private schools. The job satisfaction of teachers. 
Multiply the desirable traits of the students. The ability to solve problems the attitude 
of the administrators and teachers are no different. The overall level of effectiveness 
and side at a high level. The attitude of teachers found satisfaction in the work of the 
teachers are the most productive two) elements that influence the management of 
private schools is composed of three elements, namely the management. 
Management experience Training administration Executive Leadership Components 
include teacher Teacher Feature Qualification of Teachers Behavior of Teachers 
Components include student Behavior of students The attitude of the students The 
results of such research Researchers have proposed The analysis of the elements that 
influence the management of private schools. And provide feedback to some. For 
policy makers Bringing into action and further research in the future. 
 
Keywords: Factors Affecting, Factors Affecting of Private School 
 

บทน า 

 การศึกษาถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพลเมืองของประเทศดังนั้นการศึกษาเป็น
กระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา การเจริญเติบโต เพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ ให้คนในชาติได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้น านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค ทศวรรษที่ 21 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยก าหนดรายละเอียดการ
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จัดระบบการศึกษาไว้ในมาตรา 9(6) ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และ กระบวนการจัดการศึกษา 
เน้นการมีส่วนร่วม ของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคม โดยได้มีการ
ก าหนดบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษาไว้ในหมวดที่ 5 ส่วนที่ 3 มาตราที่ 43 สาระส าคัญคือ 
“ให้การศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารและการจัด โดยมีการก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นไปตามระเบียบ 
 ในสภาพปัญหาและวิธีการด าเนินการแก้ไข เพ่ือให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงเป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะต้องใช้หลักการบริหารที่เหมาสม ผู้บริหารจะต้องมีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพ ภาวะผู้น า มีทักษะ มีประสบการณ์ การวางแผนที่ดี การแก้ปัญหารวดเร็ว 
การพัฒนาคนและงาน การบริหารเชิงรุก ผู้บริหารนั้นถือได้ว่าเป็นหลักของหน่วยงาน ต้องดูแลและ
รับผิดชอบการบริหารงานภายในโรงเรียนดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารและพฤติกรรมการบริหาร
งานจึงมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและสามารถน าพาให้โรงเรียนนั้น ประสบความส าเร็จในการ
บริหารได้ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2552) การบริหารการสถานศึกษาโดยมี การจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดการบริหารงาน
ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ อาทิ องค์ประกอบของผู้บริหาร องค์ประกอบของครู องค์ประกอบ
ของนักเรียน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536:56)   
 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนที่ผ่านมา ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร มีอุปสรรคหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาด้านการบริหารจัดการ จ านวนประชากรที่ลดลง  ครูไม่ครบชั้น หลักสูตร แผนการ
เรียนการสอนไม่สอดคล้องกับนักเรียน ครูไม่มีความรู้ความสามารถตามวิชาที่สอน (ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:2551) จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัย ต้องการเข้าศึกษาเพ่ือ
แก้ไขและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้การจัดการศึกษาของเอกชนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บทความวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน
เอกชน เพ่ือน าผลการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ก าหนดนโยบาย การวางแผน และน าไปสู่การปฏิบัติ และการ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนอีกทั้งยังส่งเสริมในแผนพัฒนาผู้บริหาร 
และครูผู้วิจัยได้ศึกษา องค์ประกอบที่เกี่ยวกับผู้บริหาร ประสบการณ์ทางการบริหาร การฝึกอบรม
ทางการบริหาร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ:2536) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับครู 
คุณลักษณะของครู วุฒิการศึกษาของครู พฤติกรรมการสอนของครู (Cameron:1978) องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวกับนักเรียน พฤติกรรมการเรียน ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งเจตคติที่มีต่อการศึกษา
(มาตรฐานการแนะแนวการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11  
พ.ศ.2555-2559) และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนเอกชน  ประสิทธิผลของการบริหารงาน 
ความพึงพอใจในการท างานของครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน (วาโร เพ็งสวัสดิ์ :2550) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดจากทฤษฎี และ
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หลักการโดยใช้การวิเคราะห์ของ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับผู้บริหาร คือ พฤติกรรมการบริหารที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร (Teddie and Reynold: 2000) ประสิทธิผลขององค์กร 
(Steers:1977) ภาวะผู้น าทางวิชาการ และพฤติกรรมการตัดสินใจ (Hoy and Miskel: 2001)  

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง ความสามารถของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการด าเนินการให้ได้ผลของงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ 

องค์ประกอบด้านผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง บุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการหรือไม่ก็ได้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจัยด้านผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 
คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้บริหาร และภาวะผู้น าของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ การ
ฝึกอบรมของผู้บริหาร หมายถึง การเรียนรู้อย่างเป็นหลักการข้อเท็จจริงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วย บุคลิกภาพดี มีวินัย กระตือรือร้นในการท างาน มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน
แบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาในอาชีพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และวิสัยทัศน์กว้างไกล เพราะการฝึกอบรมนั้น
จะท าให้ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติท าให้ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองได้รอบตัว จากการ
ฝึกอบรมด้านการบริหาร ประสบการณ์ด้านการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานร่วมกับผู้อื่นของ
ผู้บริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาความ กล้าคิด
กล้าท าอย่างมีหลักการ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน า
ความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิด
ประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน โดยเน้นที่กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห้องเรียนของครู ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการเป็นผู้น าทางวิชาการ
การบริหารงานในโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ และรับ
การสนับสนุนร่วมมือจากชุมชนเพื่อให้สะดวกในการด าเนินการต่าง ๆของโรงเรียนอีก  

องค์ประกอบด้านครู องค์ประกอบด้านครูที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลโรงเรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้แก่ คุณลักษณะของครู ความ
พึงพอใจในการท างานของครู และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยมีรายละเอียดดั งนี้ 
คุณลักษณะของครูที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาเอกชน ได้แก่ อายุในวัยท างาน  วุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน และมีความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์ มีความช านาญในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมายวุฒิการศึกษาของครู พบว่าวุฒิการศึกษา
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า 
พฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง กระบวนจัดการ การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเกิด
การเรียนรู้อย่างมีดุลยภาพ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการใช้ชีวิตที่ดี ในสังคมประกอบด้วย 5 
ลักษณะ ได้แก่  1) มีการวางแผนที่ดี  2) มีการจัดการที่ดี  3) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม  4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  5) มีนวัตกรรมทางการเรียนการสอน ความพึงพอใจในการ
ท างานของครูหมายถึงความรู้สึกของบุคลากรที่พึงพอใจในงานทั้งหมดโดยรวม และอารมณ์ที่มี
ปฏิกิริยาต่องานของบุคลากร ทั้งในด้านบวกหรือลบที่แต่ละคนมีต่องานของตน เป็นอารมณ์ที่จะ
ตอบสนองต่อการท างานในหน้าที่ รวมทั้งสภาพร่างกาย และสังคม ที่สะท้อนถึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานในโรงเรียน ได้แก่ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน การยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
ความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เงินเดือนค่าตอบแทนที่ได้รับ และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

องค์ประกอบด้านนักเรียน นักเรียนเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านการเรียนที่ดีของนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน และด้านเจตคติต่อการเรียน เจตคติของผู้เรียน  หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาวิชาการสอนของครู ครูผู้สอน โรงเรียนและเป็นประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ หรือ
แนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจเป็นทางบวกหรือทางลบ เช่น ชอบ ไม่
ชอบ พอใจ ไม่พอใจ เป็นต้น เจตคติของแต่ละบุคคลอาจเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ 
และมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน หมายถึง คุณลักษณะของ
นักเรียนในด้านเก่ง ดี และมีสุข มีตัวบ่งชี้คุณลักษณะจ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะในการคิด ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต การใช้ทรัพยากรหรือ
สิ่งของอย่างคุ้มค่า สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกาย การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณะสุข และการชื่นชมศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ผลการสอบในปีการศึกษา 2553 
พบว่ามาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนต่ าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
และความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

6 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนและเพ่ือสร้างรูปแบบ
ขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน  
 

วิธีการวิจัย 

1. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยน าเสนอขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
ขั้นที ่1 ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน ผลที่ได้ คือ  
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยและน าร่างแบบสอบถาม 
1.2 สร้างแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม 
1.3 ประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ9 คน โยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม ประเมิน

รูปแบบ วิเคราะห์เครื่องมือการวิจัย 
1.4 ได้รูปแบบกรอบงานวิจัย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

และน าเครื่องมือการวิจัยไปหาค่าความเชื่อม่ัน 
1.5 รวบรวมข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติเบื้องต้น และโปรแกรม

ส าเร็จรูป 
1.6 ได้องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 ประเภทและลักษณะของเครื่องมือเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด  
ส าหรับถามครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
  ตอนที่ 3 เป็นสอบถามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

               5 = มากที่สุด,   4 = มาก, 3= ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยที่สุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยอิทธิพลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน มีดังนี้ 

           ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อิทธิพลระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อิทธิพลระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อิทธิพลระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง อิทธิพลระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง อิทธิพลระดับน้อยที่สุด 
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 3. การสร้างและหาคูณภาพเครื่องมือ 
  3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด 
นิยามศัพท์ที่จะใช้วัดตัวแปรในโมเดลการวิจัย จากนั้นจึงสร้างข้อความให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์
ดังกล่าว โยแบ่งข้อค าถามเป็น 1 ชุด รวม3 ตอนที่ก าหนดไว้ข้างต้น และน าเครื่องมือที่สร้างหา
คุณภาพต่อไป 
  3.2 ขั้นตอนการหาคุณภาพ ความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าประเด็นในหัวข้อของค าถามที่
ได้ ท าการตรวจสอบเพ่ือหาความสอดคล้อง และใช้สถิติหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยตรวจสอบประเด็นความสอดคล้อง ในแต่ละข้อโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน5 ท่านได้ค่า
ระดับ0.8-1 และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการจนสมบูรณ์ 
 3.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 ผู้วิจัยน าค าถามท่ีพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ5 ท่าน จ านวน 110 และจากการสนทนากลุ่มของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนและครูจาก 3 โรงเรียน 30 คน ตอบและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และน ามาหาค่าความเชื่อมั่นและปรับปรุงใหม่อีกครั้ง  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1 ผู้วิจัยขอจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส่งไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2 ผู้วิจัยส่งจดหมายถึงโรงเรียนเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและส่งแบบสอบถามให้แต่ละ
โรงเรียน โดยแยกค าถามใส่ซองให้ผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนเพ่ืออธิบายถึงจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย
การท าวิจัย และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนด ตลอดจนการ
ส่งกลับคืนให้กับผู้วิจัยทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าพร้อมปิดแสตมป์ไปให้โรงเรียนเอกชน
ในบางจังหวัดเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละตอนเพ่ือน า
คะแนนไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
           3 น าแบบสอบถามที่พัฒนาแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล 400 ฉบับ ประชากร ได้แก่ ครูและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน จากโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จ านวน 2 ,115 โรง ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 87,055 คน (ข้อมูลจ านวนครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มงานทะเบียน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

3.5การวิเคราะห์ข้อมูล  
              1. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาระดับองค์ประกอบการบริหารงานโรงเรียน โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายระดับระดับองค์ประกอบการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

8 

              2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวกับตัวแปรตามและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานโรงเรียน
เอกชน ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
             3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง
แต่ละตัว โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
              4. การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ผลการวิเคราะห์น าเสนอในรูปการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลแสดงเส้นอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ของตัวแปร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
               5. สถิติส าหรับการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด และความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน สรุปได้
ดังนี้ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน ประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน
เอกชนประกอบด้วยประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้   ความพึงพอใจในงานของครู 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  

เมตริกซ์น้ าหนักองค์ประกอบ t R-square 

ตัวแปร r S.E 

องค์ประกอบด้านผู้บริหาร 0.24 0.17 1.45 0.79 
องค์ประกอบด้านครู 0.54 0.31 1.72 0.75 
องค์ประกอบด้านนักเรียน 0.03 0.11 0.26 0.66 
Chi–Square=0.00, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000  Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 Adjusted Goodness 
of Fit Index (AGFI) = 1.00 

  
 ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัดองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
โรงเรียนเอกชนด้านผู้บริหาร เมื่อพิจารณาค่าความส าคัญขององค์ประกอบพบว่าเป็นค่าบวกทั้งหมด 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือองค์ประกอบด้านครู ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.54     
มีความเที่ยงร้อยละ 75 รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านผู้บริหาร ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.24 มีความเท่ียงร้อยละ 79 และ องค์ประกอบด้านนักเรียน ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.03มีความเท่ียงร้อยละ 66 ตามล าดับ    
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 ตัวแปรทุกตัวแปรมีความเที่ยงในการวัด ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมีค่า  เป็นบวก
ทั้งหมด ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตาราฐาน เท่ากับน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.34 มีความเที่ยงร้อยละ        
64  รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานของครูเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.31 มีความเที่ยงร้อยละ85 รองลงมาคือ การบริหารตามการรับรู้เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.30 มีความเท่ียงร้อย
ละ58 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล มาตรฐานเท่ากับ
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.01 มีความเที่ยงร้อยละ52 ตามล าดับ    

ผลการตรวจสอบพบว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนที่สังเคราะห์
ขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  (Chi–Square=146.35, df=82 ( Chi–Square/df=1.78 

มีค่า<2 ) P-value= 0.000, RMSEA =0.043 ( น้อยกว่า 0.05), GFI=0.96 (เข้าใกล้1), AGFI=0.93 (เข้าใกล้1)  
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาค่าความส าคัญองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน 
คือ องค์ประกอบด้านครู (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.54) รองลงมาคือองค์ประกอบ
ด้านผู้บริหาร ส่งผลทางบวกระดับต่ า (ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.24)  ส่วน
องค์ประกอบด้านนักเรียน ไม่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.03) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน จากการศึกษา วิเคราะห์ 
เอกสาร ต ารา บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
โรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ ความ
พึงพอใจในงานของครู คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน  และ ความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับ

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน t R-square 

ตัวแปรสังเกต r S.E 

การบริหารตามการรับรู้   0.30 0.07 16.61 0.58 
ความพึงพอใจในงานของครู 0.31 0.03 20.95 0.85 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 0.01 0.05 15.11 0.52 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของโรงเรียน 0.34 0.07 14.85 0.64 
Chi–Square=0.00, df=0, P-value= 1.00 RMSEA =0.000  Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 Adjusted Goodness of 
Fit Index (AGFI) = 1.00 
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ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า เป็นผลมาจาก
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นไปตามหลักสูตร  
   ประเด็นที่ 2 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบ 3
ด้านคือ องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครู องค์ประกอบด้านนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
องค์ประกอบด้านผู้บริหาร ได้แก่ ประสบการณ์ทางการบริหาร การฝึกอบรมทางการบริหาร ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครู ได้แก่ คณุลักษณะของครู วุฒิการศึกษาของครู  พฤติกรรมการ
สอนของครู องค์ประกอบด้านนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน เจตคติของผู้เรียน          
จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านครู 
โดยเฉพาะด้านความพึงพอใจในการท างานของครูมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือคุณลักษณะของครู 
และพฤติกรรมการสอนของครูมีอิทธิพลใกล้เคียงกัน 
 ครูเป็นตัวแปรในระดับห้องเรียนเป็นตัวแปรที่วัดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ เป็นสภาพ 
คุณลักษณะ และพฤติกรรมของครูและนักเรียน พบว่าคุณลักษณะทางชีวสังคมของครู การสนับสนุน
ทางสังคมของครู  แรงจูงใจในการท างานของครู  ความผูกพันต่อโรงเรียนของครู พฤติกรรมการสอน
ของครู  บรรยากาศการเรียนการสอน มีอิทธิพลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ความพึงพอใจในการท างานของครู หมายถึง พลังหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่กระตุ้นบุคคล
ให้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้
บุคคลนั้นมีความก้าวหน้าในการท างาน และได้รับผลตอบแทนจากการท างาน  ความพึงพอใจของครู
ได้แก่ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจต่อเงิ นเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ ได้รับ 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของครูและโรงเรียน ความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการภายในของโรงเรียน และความพึงพอใจต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ผลการวิจัย
สอดคล้องกับ P. Sammonds , J. Hillman, and P. Mortimore (1995) กล่าวว่าองค์ประกอบที่
ส่งผลถึงความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนคือ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
จัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้นโยบายต่างๆ การสร้างครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ การมี
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน มีการเสริมแรงครูประกอบด้วยการให้ความเป็นธรรมในการให้รางวัล 
ชี้แจงและให้ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง Glickman, Gordon and Ross-Gordon (2001) 
ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผลเกิดจากการได้รับความร่วมมือจากครู การมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน และRussell et al (1987) พบว่า ฐานะการแบ่งงาน
ระดับชั้นที่สอนเป็นตัวท านายความสามารถในการท างาน ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีนัยส าคัญ และ
การสนับสนุนจากสังคมโดยเฉพาะจากผู้บังคับบัญชาเป็นตัวท านายตัวเดียวที่มีนัยส าคัญในการท างาน
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ให้บรรลุผลส าเร็จและพบว่า การได้รับการยอมรับในคุณค่า การมีเพ่ือนที่เชื่อถือได้เป็นตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการท างาน Reid; et al (1988) พบว่า องค์ประกอบด้านครูมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน Mann & Lawrence (1983) พบว่า องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู จันทรานี สงวนนาม (2545) สรุปว่า
องค์ประกอบที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลคือความพึงพอใจในการท างาน วุฒิการศึกษา จาก
ผลการวิจัย Rendley  (1985), Gara (1998) และพรศักดิ์  ตระกุลชีวพานิตต์ (2541) พบว่าวุฒิ
การศึกษามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
มากกว่า 
           ดังนั้นโรงเรียนจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า องค์ประกอบที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน 
องค์ประกอบด้านผู้บริหารองค์ประกอบด้านผู้บริหารที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือประสบการณ์ทางการ
บริหารการฝึกอบรมทางการบริหารและรองลงมาคือภาวะผู้ น าของผู้บริหารตามล าดับ                   
พฤติกรรมการบริหาร เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารสามารถที่จะน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย และ
บรรลุผลส าเร็จเพียงใดนั้น กล่าวคือ การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องใช้ความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้น าและดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอาทิเช่น ให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึง
พอใจในงาน มีความผูกพันกับโรงเรียนเพราะความเป็นผู้น าของผู้บริหารสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของผู้ร่วมงานมากเท่าไร ประสิทธิผลของโรงเรียนก็จะสูงขึ้นเท่านั้นความหมายของพฤติกรรม 
พฤติกรรมผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง  และมีความสามารถในการดึงศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ประโยชน์
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mann & Lawrence (1983) ได้ศึกษาและพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้บริหาร บรรยากาศในโรงเรียน  Reid; et al (1988) ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร Steers (1977 )กล่าวว่า องค์ประกอบที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมากที่สุด อย่างหนึ่งคือ ผู้น าเพราะผู้น าเป็นบุคคลที่ผูกพันกลุ่ม
เข้าด้วยกันและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถสูงสุดเพ่ือสร้างผลงาน ทวี ทองค า (2544) วิจัย
พบว่าองค์ประกอบด้านการฝึกอบรมของผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมการบริหาร มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  
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           ประสบการณ์ของผู้บริหาร จากผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนได้แก่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายชัดเจน เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการท างาน  มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
วิชาชีพครูที่ดี มีความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการทางบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ทักษะในการบริหารเชิงธุรกิจที่ดี ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีความศรัทธาใน
อาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะประสบการณ์คือการเรียนรู้จากการบริหารในทางปฏิบัติจริง  
สอดคล้องกับLevine; & Ornstein (1989 ), Ornstein (1990) และ Winter & Sweeney (1994) 
กล่าวถึงประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล                                       
            1. การสร้างความคาดหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แม้ว่าโรงเรียนนั้นจะอยู่
ในถิ่นที่นักเรียนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า 
            2. มีการออกแบบหลักสูตรที่ดี 
            3. มีการออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนที่ดี 
            4. มีการนิยามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการอย่างชัดเจน 
            5. ให้เวลากับการเรียนรู้ของนักเรียนสูงสุด 
            6. เน้นเรื่องการอ่านกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
            7. มีโปรแกรมการพัฒนาทีมงานที่ดี 
            8. เน้นการจัดระเบียบทั้งในห้องเรียนและโรงเรียน เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
            9. มีวิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน 
          10. มีการส่งเสริมและให้รางวัลแก่ครูและนักเรียน 
          11. เน้นการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองนักเรียน 
          12. สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นไปในทางบวก 
 
         ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
          จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน
ประกอบด้วย ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน าความรู้ แนวคิด วิธีการ ตลอดจนเทคโนโล
ยี ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์กับคณะครูและนักเรียน โดยเน้นที่
กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในห้องเรียนของครู ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลการ
เรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับ จันทรานี สงวนนาม (2545) สรุปว่าปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนมี
ประสิทธิผลคือ ภาวะผู้น าและแบบผู้น าของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน ดวง
สมร กลิ่นเจริญ (2545) กล่าวว่าผู้บริหารที่มีความสามารถในการน าความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีการ
ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและโรงเรียนองค์ความรู้ใหม่
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เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมิน การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียน 
ประโยชน์ด้านนโยบาย  ผลการวิจัยสามารถน าไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงมาตรฐาน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน          
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี 
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ต
พีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.81 สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ แบบวัดความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.03/81.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ แท็บเล็ตพีซี  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop mathematics lessons on 

multiplication learned through tablet PCs for grade 2 students to meet the criteria of 
80/80 2) to compare grade 2 students’ learning achievement using mathematics 
lessons on multiplication learned through tablet PCs with the criterion of 75% and      
3) to study students’ satisfaction toward mathematics lessons on multiplication 
learned through tablet PCs for grade 2 students. The sample used in the study was 20 
students of grade 2 at Banjannonsung School studying in the first semester of the 
academic year 2015. They were selected by cluster random sampling. The tools used 
for this research were the mathematics lessons on multiplication learned through 
tablet PCs, Mathematics lessons plan on multiplication, Achievment test with the 
reliability 0.81 higher than the level of statistics significance. 05, and the satisfaction 
test toward the mathematics lessons on multiplication learned through tablet PCs for 
grade 2 students. The statistics were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and one sample t-test. 
 The research results were as follows: 

1) The efficiency of mathematics lessons on multiplication learned through tablet 
PCs for grade 2 students was 80.03/81.50 which met the criteria determined 80/80. 
 2) The learning achievement of grade 2 students who learned the mathematics 
lessons on multiplication through tablet PCs was higher than the criterion of 75% at 
the 0.05 level of significance. 
 3)  The students’ satisfaction toward the mathematics lessons on multiplication 
learned through tablet PCs was at the good level.  
 
Keywords: A mathematics lessons on multiplication, tablet PCs 
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บทน า 
 การศึกษาในยุคปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาเห็น
ความส าคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น โครงการ แท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือปรับวิธีการศึกษาไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม ดั่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย      
ในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตราที่ 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้มีความรู้และทักษะที่เพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตราที่ 67   
รัฐต้องมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลก็ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2พ.ศ.2545) 

 ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการพัฒนาผู้เรยีน
ในด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิธีในการคิดค านวณเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาความรู้
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สาระที่เน้นคือ
จ านวนและการด าเนินการ โดยเริ่มจากการรู้จักจ านวน ตัวเลข และการด าเนินการของจ านวนตั้งแต่
สองจ านวนขึ้นไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552) จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ การหาร และการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารต่ า ทั้งนี้อาจมสีาเหตุมา
จากนักเรียนไม่เข้าใจความหมายของการคูณและการหารและไม่มีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์เนื่องจากขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครูผู้สอนอาจใช้สื่อน้อยหรือยังใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ไม่เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน เป็นต้น  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดค านวณที่
ผู้เรียนสามารถน าไปเรียนด้วยตนเองที่บ้านหรือใช้ในโรงเรียนในช่วงเวลาว่างหรือชั่วโมงซ่อมเสริมโดยที่ไม่
จ าเป็นต้องมีครูคอยดูแลอยู่ด้วยตลอดเวลา โดยสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจะพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีลักษณะเป็น
แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอนคือมีทั้งภาพ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยสื่อจะออกแบบให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการคูณ โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นหลัก
ในการด าเนินเรื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา
ความสามารถการอ่านด้วยตนเอง ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่เกิดความเบื่อหน่าย  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียน

คณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในต่อบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียน    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) มีขอบเฃตการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

      1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืน-เสือเฒ่า จ านวน 13 โรงเรียน นักเรียนมีจ านวน 2,587 คนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
  1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จากโรงเรียน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืน-เสือเฒ่า  

 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
     เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการคูณ ดังนี้ 

   1) การบวกและการคูณ 
  2) การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีหนึ่งหลัก 
  3) การสลับที่ของการคูณ 
  4) การหาผลคูณของ 0 กับจ านวนใดๆ 
  5) การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30, ... , 90  
  6) การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก (ไมมีการทด)  
  7) การคูณจ านวนที่มีหนึ่งหลักกับจ านวนที่มีสองหลัก (มีการทด) 
  8) โจทย์ปัญหาการคูณ 
  9) การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ 

 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 

19 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี จ านวน 16 บทเรียน เป็นบทเรียน

ส าเร็จรูปที่มีค าอธิบายมีเสียงบรรยายมีภาพประกอบมีภาพเคลื่อนไหว และมีแบบฝึกหัดผู้เรียนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้ โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนฯ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณโดยใช้ประกอบบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 16 แผน เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 3 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณแท็บเล็ตพีซี 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. บทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้บทเรียนคณิตศาสตร์

เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี สูงกว่าร้อยละ 75 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง จ านวน 20 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. อธิบายวิธีการใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีให้นักเรียนทราบ
และท าตามข้ันตอน 
 2. ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์กับเรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีไปทีละเรื่อง
ในระยะเวลาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 
 3. เมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมดแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ 
  
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 

20 

ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
1. บทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผลแสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 
ที่สอบได้ (X̅) 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของ
บทเรียน (E1/E2) 

ระหว่างเรียน (E1) 160 128 80.03 
80.03/81.50 

หลังเรียน (E2) 20 16 81.50 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ต
พีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังหน่วยการเรียนทุก
เรื่อง มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.03 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 
81.50 ดังนั้น บทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.03/81.50 เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หลังเรียนด้วยบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี เท่ากับ 16.45 สูงกว่าเกณฑ์คือคะแนน
เฉลี่ย 15 คะแนนหรือร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=5.65, df=19) 
เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี อยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ทีม่ีต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ บนแท็บเล็ตพีซ ี

 

ข้อ
ที ่

รายการ �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ฉันสนุกกับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
การคูณบนแท็บเล็ตพีซี 

4.75 0.41 ดีมาก 

2 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฉันชอบมากกว่าเรียนในห้องเรียนที่ครู
สอน 

4.80 0.41 ดีมาก 

3 ฉันมีความมีสนใจในการเรียนรู้ใช้บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี 

4.60 0.64 ดีมาก 

4 ฉันชอบเนื้อหาท้าทายก่อให้ฉันคิดเมื่อใช้ใช้บทเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี 

4.00 0.56 ดี 

5 บทเรียนส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.05 0.51 ดี 
6 ฉันรู้สึกว่าบรรยากาศการเรียนให้ดีขึ้นเมื่อใช้บทเรียนวิชา

คณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี 
4.20 0.41 ดี 

7 ฉันคิดว่าเนื้อหามีความน่าเรียนไม่ยากจนเกินไป 4.30 0.57 ดี 
8 ฉันสามารถท าให้แบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้น 4.10 0.30 ดี 
9 บทเรียนท าให้ฉันรู้สึกว่าเรียนจากง่ายไปหายาก 4.25 0.44 ดี 
10 ฉันอยากให้มีเวลาในการเรียนบทเรียนโดยใช้บทเรียนวิชา

คณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีมากขึ้น 
4.00 0.56 ดี 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.48 ดี 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี โดยรวมอยู่ในระดับดี (X̅=4.30, S.D.=0.48)  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 น าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ บนแท็บเล็ตพีซีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพ 80.03/81.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบและ
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พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยยึดหลักและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลออกแบบพัฒนา
และทดลองใช้ ประเมินค่า โดยเน้นความส าคัญในการออกแบบเพ่ือให้เกิดความสนใจ โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ของ บรูเนอร์(Bruner) เข้ามาใช้กับการสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ บนแท็บเล็ต
พีซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสร้างโดยใช้ทฤษฎีสกินเนอร์ที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วย
ย่อย ๆ แต่ละหน่วยมีจุดประสงค์ชัดเจนมีเสียงมีภาพเคลื่อนไหว มีการแทรกค าถามในแต่ละเนื้อหา     
มีการจัดองค์ประกอบและเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร การพิจารณาถึงการตัดกันของระหว่างสีตัวอักษรและพ้ืน
หลัง โดยค านึงถึงความสะดวกในการอ่าน ความสวยงามท าให้เกิดความน่าสนใจในการอ่าน ผู้เรียนรู้สึกอยาก
อ่านเพ่ิมขึ้น เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายแล้วจึงน าเสนอเนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามล าดับ   
มีการน าเสนอรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีตัวอย่างประกอบ เนื้อหาชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน เมื่อนักเรียนไม่
เข้าใจเนื้อหาใดสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ใหม่ทันที นอกจากนี้ยังผ่านการพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสื่อการสอนและเนื้อหา มีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะทุกขั้นตอน การพัฒนาด าเนินไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบ การออกแบบการเรียนค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้วิจัยด าเนินตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ยึดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนแท็บเล็ตPC และได้สร้างตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา วัย ระดับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยยงค์  พรหมวงศ ์(2556) ซึ่งผลคะแนนการ
ทดสอบรวม ระหว่างเรียน (E1 ) มีค่าเท่ากับ 75.27 และคะแนน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2 ) มีค่า
เท่ากับ 79.80 สูงกว่า เกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง 
การคูณและการหาร มีการจัดล าดับการน าเสนอเนื้อหาย่อยจากง่ายไปยาก และ มีแบบฝึกทักษะแต่ละหน่วย
ให้นักเรียนได้ฝึกซึ่งเป็นโจทย์ ปัญหาการคูณและหารที่พบในสถานการณ์ชีวิตประจ าวันและยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจารึก  อัตตะชีวะ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่องการใช้ โปรแกรม Paint 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรูปแบบการน าเสนอ ข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในแต่
ละหน่วยการเรียนมี เอกสารแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมระหว่างเรียนและ
หลังเรียน ใช้แทนตาราเรียนได้ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี เรื่อง การใช้
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน 
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ   
บนแท็บเล็ตพีซี มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยความสนใจ เนื่องจากมีสิ่งเร้าที่น่าสนใจและมีเนื้อหา
เริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายแล้วจึงน าเสนอเนื้อหาที่ยากขึ้นไปตามล าดับ เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาใด
สามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ใหม่ทันที ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Acting, Imagine              และ 
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Symbolizing และได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอุบลรัตน์  แซ่ด่าน (2554) ที่ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนที่ เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตคิดเลขเร็วในการจัดการ เรียนการสอน มีคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกฉบับ ที่ระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 มี ค่าเฉลี่ยของผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.13  

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ 
บนแท็บเล็ตพีซี โดยรวมอยู่ในระดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ บนแท็บเล็ต
พีซเีป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้า คิด กล้าแสดงออก มีแรงจูงใจในการเรียนเมื่อนักเรียนมีพัฒนาการใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนักเรียนจึงเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างไม่
รู้จบ เป็นที่ยอมรับของเพ่ือน ๆ ผู้ปกครอง และครู ท าให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งสอดคล้องอารีรัตน์  ใจผาวัง (2552) ที่ท าวิจัย เรื่อง
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียน บ้านดอนงาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าเจตคติของนักเรียนต่อการ จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ใน ภาพรวมนักเรียนมีเจตคติเห็นด้วยในระดับมาก และยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลัยพร  ไชยสิทธิ์ 
(2554) ได้ ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่นอยู่
ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.28     

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 

จากการสร้างบนแท็บเล็ตพีซวีิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ควรจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์แท็บเล็ตพีซีให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น 
หูฟัง เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีตลอดการเรียนรู้ของนักเรียน 

2) ควรส าเนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปเรียนในเวลาว่างได้ 
3) การใช้แท็บเล็ตพีซี ต้องค านึงถึงพ้ืนฐานของนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันจึงควรอยู่ใน

การ ดูแลของครูผู้สอน เนื่องจากผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยและยังไม่พร้อมที่จะลงมือเองในทุกขั้นตอน ในสภาพ
ความเป็นจริงยังไม่มีสื่อใดที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด ที่สามารถใช้แทนครูผู้สอนได้  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของแท็บเล็ตพีซี เรื่องการคูณบน

แท็บเล็ตพีซีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีเนื้อหาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เท่านั้น 
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จึงควรมีการพัฒนาต่อยอดในเนื้อหาอ่ืน ๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับครูผู้สอน     
ต่อการน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย                  
7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การจุดประกายความคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความสนใจ หรือ
ความต้องการในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องที่สนใจ ขั้นตอนที่ 2 ผู้เรียนวางแผนในการศึกษา                  
หาความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การเขียนจุดประสงค์ของโครงงาน ในขั้นตอนนี้ให้ผู้เรียนได้วางแผนใน
การศึกษาหาความรู้อย่างมีเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 การฝึกให้ผู้เรียนเขียนเค้าโครงการจัดท าโครงงาน
เพ่ือหาค าตอบ น าเสนอผู้สอนเพ่ือทบทวนตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
พร้อมทั้งปรึกษาผู้สอนอย่างใกล้ชิด ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน โดยเขียนตามแบบฟอร์มของ
โครงงาน ขั้นตอนที่  6 การน าเสนอโครงงาน น าเสนอความรู้ที่ ได้ค้นพบ และขั้นตอนที่  7                       
การประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพของโครงงาน กระบวนการท างาน คุณลักษณะที่                      
พึงประสงค์ของผู้เรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และการมีภาวะผู้น า โครงงานบางเรื่องผู้เรียนใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เรียนมีความสามารถสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งโครงงาน
ของผู้เรียนบางกลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ส่งผลให้เกิด
เป็นความรู้พื้นฐานในอาชีพที่ผู้เรียนร่วมกันศึกษาจนเกิดทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ได้  
 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 
 The activities Project-Based Learning process consists of seven stages: Stage 
no.1  sparking ideas. The students idea was to provided by the interesting idea for 
demanding in studying to answers on scraps. Stage no.2 Students planning to study. 
This will lead to the writing of the intended project. In this process, the students plan 
to study targeted. Step no.3 Training the students to write the outline for preparing a 
project to find out the instructing to reviewing inspection procedures. Stage no.4 
Operations as planning and the consultation process is closely supervised. Stage no.5 
writing reports as following project form. Stage no.6  Proposing project by presenting 
knowledge discovery. Step no.7  Assessment of learning. The project evaluated the 
quality, work process, the desirable characteristics of learners and 21st Century Skills 
such as thinking skills, problem solving, collaboration and teamwork, leadership, 
computing & ICT literacy, internet, career and learning skills. 
 
Keywords:  Project-Based Learning, 21st Century Skills 
  
 

บทน า 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้ เรียนทุ กคนมีทั กษะที่ จ า เป็ นของคนในศตวรรษที่  21 ในการจัดการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน                  
จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด คิดเป็น สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีภาวะผู้น า                  
โดยมุ่งเน้นให้สามารถแก้ปัญหาได้ มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง                   
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งในส่วนของ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน แต่ได้น ามา
เน้นย้ าให้ความส าคัญ เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้สอนจะต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 กล่าวได้ว่า ผู้สอนไม่ควรบอกความรู้ทั้งหมด หรือเป็นผู้บรรยายเพียงอย่างเดียว นั่นคือ 
ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลง แต่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ โดยการสอนให้น้อยลง
นั้นเป็นการเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนให้เป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ มีการแสดงออกในการแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งสามารถแนะน าแหล่งเรียนรู้ให้
ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้ โดยผู้สอนควรใช้ค าถามหรือใช้ปัญหาช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
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ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี รู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ
หรือทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ผู้สอนสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 
 

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
 วิจารณ์ พานิช (2555: 19) ได้กล่าวถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้อง
เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต  คือ 3R x 7C ส าหรับ 3R ได้แก่            
1) Reading (อ่านออก) 2) (W) Riting (เขียนได้) และ 3) (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วนทักษะที่
เรียกว่า 7C ได้แก่ 1) Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา)  2) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
3) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ )         
4) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะ
ผู้น า) 5) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ)  6) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) และ 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้)   
   การเรียนรู้ส าหรับในศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน              
โดยเป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายความสามารถ 
รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น จึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  
(Activities Project-Based Learning) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่
เป็นจริง ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และค าถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม 
สังคม และสากล (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2559) ดังนั้น การเรียนรู้ผู้สอนไม่ควร
จ ากัดเพียงแต่อยู่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงผู้สอน ผู้เรียน และชุมชนเข้าสู่แหล่งเรียนรู้  โดยจะ
เปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศ
เป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์  เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (Create a Culture of Inquiry)  
 ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1956)จะเปลี่ยน             
ไปเน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า ซึ่งจะถูกแทนที่โดยทักษะการน า
ความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Erickson, 2007: 37) การจัดการศึกษา   ในปัจจุบันจะช่วยให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองหรือเตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง  โดยเน้นการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น มีการกระตุ้นและจูงใจให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความคิดมีปัญญาที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ต้องการให้
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ผู้เรียนรักการเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ และผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียน
สนใจ มีความต้องการที่จะหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยหรือมีปัญหาอยู่  ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง
ไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 
2554) ผู้สอนต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ  แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของผู้เรียนเอง 
(Arends,2009) การเรียนรู้แบบนี้ เรียกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  (Activities 
Project-Based Learning) ดังนั้น ผู้สอนต้องเรียนรู้ทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ให้เหมาะสมแก่วัยหรือสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนที่จะส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ดังภาพที่ 1 
 

                                      
 
                               ภาพที่ 1 ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 

     ที่มา (http://romanpaduka1.wordpress.com/) 
 

แนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติใน
เรื่ อ งที่ ส น ใจ  ต้ อ งก ารห าค าตอบ ใน สิ่ งที่ ส งสั ย  ห รื อ ต้ อ งก ารศึ กษ าห าความรู้  ซึ่ ง เป็ น                         
การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ในการจัดการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพสูงสุด (สุวรรณา  จุ้ยทอง, 2559) 
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วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ/กระบวนการไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความรู้ในเรื่องที่สนใจได้ หรือเรื่องที่
ผู้เรียนสงสัยต้องการหาค าตอบ จากการมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
           การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
ซึ่งผู้ เขียนได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงที่ เคยสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย ได้น า                
องค์ความรู้เดิมมาประยุกต์เชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้ดังนี้ (สุวรรณา จุ้ยทอง, 2553) 
 ขั้นตอนที่ 1 การจุดประกายความคิด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความสนใจ หรือ                   
ความต้องการในการศึกษาหาค าตอบในเรื่องที่สนใจ ซึ่งเป็นการน าพาผู้เรียนไปสู่การเลือกเรื่องที่สนใจ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจต้องการเรียนรู้เรื่องต่างๆ หลากหลายเรื่อง ให้
ผู้เรียนก าหนดความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ของโครงงาน 
  1.2 สนทนาร่วมกับผู้เรียนถึงสิ่งทีผู่้เรียนสนใจควรใช้ค าถามและสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ 
   1) สนทนาเพ่ือค้นหาความสนใจของผู้เรียน  โดยผู้สอนควรใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น 
ภาพอาชีพในชุมชน ภาพสินค้าในชุมชน ภาพสื่อโฆษณาราคาสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ภาพ
ข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในเรื่องท่ีผู้สอนวางแผนไว้ หรือการน าเนื้อหาสาระ
ที่ผู้เรียนได้เรียนแล้วไปใช้ในการแก้ปัญหาตามท่ีตนสนใจ 
   2) สนทนาเพ่ือค้นหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการจะศึกษาอะไร โดยผู้สอน
อาจใช้ค าถามกระตุ้น เช่น ถ้าผู้เรียนสนใจอาชีพในชุมชน ผู้สอนต้องใช้ค าถามกระตุ้นต่อ “ผู้เรียน
ต้องการจะรู้เรื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในชุมชน  ผู้เรียนอาจตอบว่า ต้องการรู้ว่าอาชีพนี้จะมี
ก าไรมากน้อยเพียงใดจากการค้าขาย ต้องการรู้การลงทุนในอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน หรือ ต้องการรู้การ
ออมเงินของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ หรือ สงสัยอาชีพที่เหมือนกันแต่การตั้งราคาขายของสินค้า                 
เหมือนกันแต่ราคาขายแตกต่างกันเป็นเพราะอะไร หรือแม่ค้ามีเหตุผลอย่างไรบ้างในการด าเนินงานใน
อาชีพของตน หรือ แม่ค้ามีการลดต้นทุนอย่างไร” เป็นต้น 
   3) สนทนาเพ่ือค้นหาปัญหาของผู้เรียน หรือสงสัยในเรื่องอะไร โดยผู้สอนอาจใช้
ค าถามกระตุ้นผู้เรียน ถ้าผู้สอนทราบข้อมูลของผู้เรียนที่ผู้เรียนเคยสงสัย เช่น ท าไมคุณยายของผู้เรียน
อายุมาก ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่คุณยายคิดทอนเงินได้รวดเร็วและคล่องแคล่ว ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้น
ต่อยอดจากที่ผู้เรียนมีความสงสัย หรือแม่ค้าที่ขายส้มต าใกล้ ๆ กัน แต่จะมีอยู่ร้านเดียวที่มีลูกค้า
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ประจ ามาก มีลูกค้ามายืนรอคิวยาวในขณะที่มีแม่ค้าส้มต าร้านอ่ืน ๆ ที่ว่างอยู่แต่ไม่มีลูกค้าไปซื้อ ท าไม
คนซื้อจึงซื้อแต่ร้านส้มต าร้านนี้  เป็นต้น   
  ขั้นตอนที่ 2  ผู้เรียนวางแผนในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การเขียนจุดประสงค์
ของโครงงาน   ในขั้นตอนนี้ให้ผู้เรียนได้วางแผนในการศึกษาหาความรู้อย่างมีเป้าหมาย ผู้สอนอาจใช้
ค าถามกระตุ้น หรือร่วมกับผู้เรียน เพ่ือหาค าตอบจากเรื่องหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจของแต่ละกลุ่มโดยใช้
ค าถามน า  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้วางแผนในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ 
  2.1 ผู้เรียนต้องการรู้อะไรจากเรื่องที่สนใจ โดยผู้สอนควรให้ผู้เรียนลองเขียนเป็นค าถาม 
ซึ่งต้องเป็นค าถามในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ ต้องการค าตอบในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และจากค าถามนี้ผู้สอน
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดเพ่ือพัฒนาความคิดของผู้เรียนไปสู่การเขียนเป็นจุดประสงค์ของโครงงาน
ได้  เช่น จากขั้นตอนที่ 1 ผู้เรียนสงสัยว่าท าไมคุณยายของผู้เรียนอายุมาก ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่คุณ
ยายคิดทอนเงินได้รวดเร็วและคล่องแคล่ว ผู้เรียนอาจตั้งค าถามว่า “คุณยายมีวิธีทอนเงินให้ลูกค้า
อย่างไร” สามารถเขียนเป็นจุดประสงค์ของโครงงานว่า “เพ่ือศึกษาเทคนิคการทอนเงินของคุณยาย” 
เป็นต้น 
  2.2 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้น เช่น เรื่องที่สนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เพ่ือให้ผู้เรียนได้
คิดให้กว้างขึ้นเป็นการวางแผนในการศึกษาหาความรู้ที่อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.3 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นต่อในการให้ผู้เรียนได้คาดว่าค าตอบจะเป็นอย่างไร เช่น จาก
ค าถามที่อยากรู้หนูลองเดาค าตอบจะเป็นอย่างไร ถ้าผู้เรียนคาดเดาค าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้า
ผู้เรียนสามารถคาดเดาค าตอบได้ นั่นคือ สมมติฐานนั่นเอง  
  2.4 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นในการไปหาค าตอบได้จากที่ไหนบ้างเช่น ค าถามที่ผู้เรียน
ต้องการรู้นี้มีที่ไหนบ้างที่สามารถหาค าตอบได้  โดยผู้สอนต้องใช้ค าถามกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้
ผู้เรียนตอบแล้ว ผู้สอนควรถามผู้เรียนต่อว่า “ยังมีที่อ่ืนอีกไหม ที่ให้ค าตอบนี้ได้ ซึ่งแหล่งค าตอบที่
เดียวเพียงพอไหม” โดยให้ผู้เรียนลองคิดต่อไปอีกเรื่อย ๆ 
  2.5 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้น ในการหาวิธีหาค าตอบ เช่น ผู้เรียนมีวิธีการหาค าตอบได้
อย่างไร เมื่อผู้เรียนตอบแล้ว ผู้สอนก็ควรใช้ค าถามกระตุ้น “ยังมีวิธีการหาค าตอบอ่ืนอีกไหม” โดย
ผู้สอนควรเสริมแรง ให้แรงจูงใจในการเรียน เช่น วิธีที่ผู้เรียนคิดมาดีมากแต่น่าจะมีวิธีการอ่ืนอีก                 
เป็นต้น 
  2.6 ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้น ในการเก็บรวบรวมค าตอบ เช่น  ถ้าผู้เรียนได้ค าตอบแล้ว  
ผู้เรียนจะเก็บรวบรวมค าตอบมาบอกผู้สอนรู้ได้อย่างไร  
    ขั้นตอนที่ 3 การฝึกให้ผู้เรียนเขียนเค้าโครงในการจัดท าโครงงานเพ่ือหาค าตอบ น าเสนอ
ผู้สอน เพ่ือทบทวนตรวจสอบ และเสริมต่อให้เค้าโครงในการจัดท าโครงงานของผู้เรียนมีความสมบูรณ์  
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และสามารถน าไปปฏิบัติหรือหาค าตอบได้จริง โดยอาจจะน าเสนอเป็นรูปตารางที่  1 ดังนี้                         
(กรมวิชาการ, 2543: 25) 
 

ตารางท่ี 1 เค้าโครงการจัดท าโครงงานของผู้เรียน 
 

จุดประสงค์ 
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ค าถามเพ่ือตอบ
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ภาพที่ 2 เค้าโครงในการจัดท าโครงงานของผู้เรียน 
ที่มา (ปรับจากกรมวิชาการ, 2543: 26)  
 ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งปรึกษาผู้สอนอย่างใกล้ชิด ขั้นนี้
ส าคัญมาก ซ่ึงผู้สอนต้องให้ก าลังใจผู้เรียน กระตุ้นให้แสวงหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน โดยเขียนตามแบบฟอร์มของโครงงาน ซึ่งข้อความท่ีเขียนแต่
ละตอนควรใช้ภาษาท่ีกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และครอบคลุมประเด็นส าคัญที่ต้องการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอโครงงาน โดยน าเสนอความรู้ที่ได้ค้นพบ จัดแสดงอาจเป็นเอกสาร
เล่มเล็ก หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานที่พบเพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษา วิธีการวางแผน
กระบวนการคิด วิธีการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่ค้นพบ 
 ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการเรียนรู้ โดยประเมินคุณภาพของโครงงาน กระบวนการ
ท างาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน   
            1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการสื่อสาร   

2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีภาวะผู้น า 
3. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
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4. ผู้เรียนกล้าคิด  กล้าท า  กล้าตัดสินใจ  และเกิดความม่ันใจในตนเอง 
5. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาที่ท าโครงงาน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอน 
  1. ผู้สอนจะต้องเป็นที่ปรึกษาของผู้เรียนที่ดีที่สุด โดยผู้สอนต้องให้แรงจูงใจกับผู้เรียน เวลา
ผู้เรียนหาข้อมูลมาน าเสนอ ผู้สอนควรกล่าวชมเชย เช่น ข้อมูลที่หามาได้ดีมากเลย แสดงว่ากลุ่มนี้มี               
ความรับผิดชอบสูง หรือเก่งมากที่สามารถหาค าตอบได้ เป็นต้น 
 2. โครงงานของผู้เรียนจะส าเร็จได้นั้นผู้สอนต้องเป็นผู้กระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจที่
จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้จนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยผู้สอนเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน ให้
ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะสามารถส่งผลให้ผู้เรียนท า
โครงงานจนส าเร็จและสมบูรณ์ 
 จุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 ผู้ เรี ยน สาม ารถล งมื อป ฏิ บั ติ ได้ ด้ ว ยตน เอง  ส ามารถท างาน ร่ วมกั น เป็ น กลุ่ ม                       
มีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความสามารถในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระบบกลุ่ม จะส่งเสริม
การสร้างระเบียบวินัยในตนเอง การตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การท าโครงงานของผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ของ
การศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน 
 ผู้เรียนอาจล้มเหลวในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ถ้าขาดการแนะน า ขาดการกระตุ้น
จากผู้สอน และถ้าผู้สอนไม่เตรียมตัวที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการในการหา
ค าตอบเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเพียงพอ ก็จะส่งผลให้โครงงานของผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น 
ผู้สอนต้องคอยแนะน า  และเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องจนโครงงานของผู้เรียนส าเร็จ ซึ่งผู้สอนนั้น
ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานที่ดี 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงงานอย่างง่าย 
 ชื่อโครงงาน …………………………………..………..…..………................................................… 
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 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน…………………………………..……………………...................……….….… 
 ความเป็นมา (หลักการและเหตุผล)…………..……………..……………......………..………..…. 
 จุดประสงค์ของโครงงาน.......……………………………..…….…………..….……………….……..  
             เนื้อหา/สาระในรายวิชาที่ท าโครงงาน........................................................................ 
 วิธีด าเนินงาน……………………….............................………..………………………………………… 
 ผลการด าเนินงาน……………………………..........……………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะ………………………………......…………………..……………………………………….…. 
 เอกสารอ้างอิง………………………………………………..…..............................………………….… 
 (หัวข้อในแบบฟอร์มนี้อาจปรับได้ตามความเหมาะสม) 
 

การน าเสนอผลงาน 
            การน าเสนอผลงาน สามารถน าเสนอผลงานได้ดังนี้ 
 1. เขียนรายงาน 
 2. บรรยายประกอบวีดีทัศน์ 
 3. จัดป้ายนิเทศ 
 4. จัดนิทรรศการ 
 

สรุป 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  เป็นการเรียนที่ เรียกว่า Open Learning คือ          
ไม่มีค าถามและค าตอบตายตัวเป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
จินตนาการเพื่อบ่มเพาะส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างลึกซ้ึง (critical thinking) 
และการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม (collaborative learning) ผู้เรียนสร้างความรู้จากการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ซึ่งมีข้อดี คือ ท าให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ แต่การเรียนแบบนี้จะให้
ได้ผลที่สมบูรณ์ ผู้สอนต้องมีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง             
การสร้างสรรค์บรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้โดยโครงงานได้อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โครงงานของผู้เรียนที่เกิดจากความสนใจ 
ความต้องการ หรือความสงสัยในแต่ละเรื่องที่มีความหลากหลาย โดยใช้ทักษะและกระบวนการใน  
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การแก้ปัญหา การคิด  การสื่อสาร  และการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น ท าให้โครงงานของ
ผู้เรียนมีความหลากหลาย ผู้เขียนเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่มีต่อผู้สอน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นเรียน จาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการ
แก้ปัญหา และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนในกลุ่มต้องมีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกัน
เป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ซึ่งมีโครงงานบาง
เรื่องผู้เรียนใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผู้เรียนสามารถ
หาข้อมูลทาง Internet ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี และโครงงานของ
ผู้เรียนบางกลุ่มที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เช่น การท าเครื่องจักสาน การท าขนมไทย การท าโจ๊ก 
การท าส้มต า เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ส่งผลให้เกิดเป็นความรู้พ้ืนฐานในอาชีพที่
ผู้เรียนร่วมกันศึกษาได้ กล่าวคือ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
 ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน ที่ผู้เขียนมีประสบการณ์
ในการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประสบความส าเร็จมาแล้ว นับเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่
ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนได้เลือกเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และถ้าผู้เรียนสนใจเหมือนกันก็สามารถจัดกลุ่ม
ของผู้ เรียนที่มีความต้องการในการศึกษาหาค าตอบ  ในเรื่องที่คล้ายกันหรือเหมือนกันตาม               
ความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือในการ        
จัดการเรียนรู้ได้อีกด้วย 
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การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2) เพ่ือศึกษาระดับ
คุณภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว     
เขต 1 และ 4) เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 292 คน     
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้ตารางของเครซี่ และมอร์ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครู 169 คนและสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับฉลาก (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันและค่าถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี (stepwise)    ผลการวิจัยพบว่า   ระดับการบริหารความ
เสี่ยงและ คุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก การ
บริหารความเสี่ยงความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาในทางบวกใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .567 และการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 ตัวแปรตามล าดับ ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรม
การควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมินความเสี่ ยงตามล าดับ โดยตัวทั้ง 4 
ตัวแปรมีอ านาจพยากรณ์ร่วมกัน ได้ร้อยละ 51.20   
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยง คุณภาพการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษา  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study: 1) the level of risk 
management ability of administrators at schools under the Office of Sakaew Primary 
Education Service-Area 1, 2) the level of the quality of budget management at 
schools under the Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, 3) the 
relationship between the risk management ability of administrators and the quality of 
budget management of the schools under the Office of Sakaew Primary Education 
Service-Area 1, and 4) risk management of administrators affecting quality of budget 
management of schools under the Office of Sakaew Primary Education ServiceArea 1. 
The sample size using tables of Crazy Morgan. The sample was comprised of 169 
administrators and heads of budget management departments, obtained by simple 
random sampling. The tool used for data collection was aquestionnaire. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient, and multiple regression use the (stepwise).  The 
results of this study were as follows: The risk management and budget management 
at schools, as a whole, was at a high level. There was a positive relationship at an 
average level, with a .567 level of statistical significance, between the risk 
management ability of administrators and the quality of budget management at 
schools. The variables of the risk management ability of administrators at schools 
under the Office of Sakaew Primary Education Service-Area 1, were: monitoring and 
evaluation, risk control procedures, information and communication, and risk 
assessment, respectively. The 4 variables had prediction power at 51.20% of 
accuracy.  
 
Keywords: risk management, budget management, primary education. 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สิ่งส าคัญคือการจัดการศึกษาให้ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาต้องมีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือการ
พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และคุณภาพของประชาชน การบริหาร
งบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นความส าคัญจึงได้ให้มีการกระจายอ านาจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดไว้ใน มาตรา 39  ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ    
การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่โดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545)  การบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษาทุกแห่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามต้องประสบกับความเสี่ยง (Risk) อยู่เสมอ ซึ่งอาจปรากฏในลักษณะ       
ที่แตกต่างกันออกไป ความเสี่ยงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาสซึ่งจะมีผล
ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แต่หากสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้ว      
จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในงานและการพัฒนาคุณภาพในการท างานเป็นอย่างมาก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(2558,) กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ลดลงสอดคล้องกับกัญชลี จ านงวงศ์ (2551,) ที่กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ใน
การบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรม ก าหนดแนวทาง หรือมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสที่
จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย และเพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
            ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณกับการบริหารความเสี่ยง       
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีหน้าที่
และมีบทบาทส าคัญในการก ากับและติดตามการบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
สอดคล้องกับ วัชรินทร์  ปลื้มจิตต์ (2555,) กล่าวว่า คุณภาพของการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาเกิดจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงบประมาณได้ตามแผนการด าเนินงาน 
เป็นผลให้บริหารจัดการงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมาย และขณะเดียวกันถ้าหากไม่สามารถ
ควบคุมหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีคุณภาพจะมีโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงหรืออาจ
เกิดความผิดพลาดในการบริหารงานงบประมาณจนไม่สามารถบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้
เช่นกัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
ประเมินคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แนวทางการตรวจสอบการบริหารงบประมาณจาก คู่มือการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารงบประมาณ 4 ด้านดังนี้ 1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2) การเงิน   
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และการบัญชี 3) การพัสดุ 4) การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 , 2558, หน้า 2-10 ) จากการศึกษาเอกสารรายงานผล       
การตรวจสอบคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการบริหาร
งบประมาณที่ส าคัญคือ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ในโรงเรียนที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
ทางราชการ  การบริหารงบประมาณที่ไม่ตรงตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการจัดท าเอกสารทางบัญชี     
ที่ยังขาดคุณภาพ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 , 2558) โดยยังไม่ได้มี
การค้นหาความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริหารงบประมาณ
ซึ่งอาจมีผลท าให้การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดได้ 
 จากสภาพปัญหา และความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณ ที่จะต้องด าเนินการ ตามมาตรฐานคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารความเสี่ยงของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา โดยการลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของการ
บริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
              3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 4. เพ่ือศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 292 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปีการศึกษา 2558 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่  และมอร์แกน (Kregcic & Morgan, 1970)         
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ได้จ านวน 169 คน แล้วน ามาก าหนดสัดส่วนเป็นรายอ าเภอ 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอเขา
ฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังน้ าเย็น และอ าเภอวังสมบูรณ์ จากนั้นสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
(Simple random sampling) จนได้ครบตามจ านวนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการตาม
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณ์    
ในการท างาน และต าแหน่งหน้าที่ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร จ านวน 
8 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน  ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์  ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์    
ด้ านการประเมินความเสี่ ยง  ด้ านการตอบสนองความเสี่ ยง  ด้ านกิจกรรมการควบคุม               
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการติดตามประเมินผล 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ประกอบด้วยคุณภาพการบริหาร
งบประมาณ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการเงิน และการบัญชี การ
พัสดุการบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของครอนบัค 
(Cronbach, 1990,) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∞- coefficient ) การบริหารความเสี่ยง เท่ากับ 
0.98 และ แบบสอบถามคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ เท่ากับ 0.96          การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x  ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2. วิเคราะห์คุณภาพการบริหารงบประมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x  ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3. วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารความเสี่ยงกับคุณภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Parson’s product moment correlation coefficient )   
 4. การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
( multiple  regression analysis )  โดยใช้วิธี ( stepwise )   
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 116 คน   
คิดเป็นร้อยละ 68.63 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.36 วุฒิปริญญาโท
มากที่สุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 66.27 รองลงมา คือ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.72 ประสบการณ์ในการท างานมากที่สุดคือ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.14 รองลงมา คือประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56  
และ11-15 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.28 ต าแหน่งหน้าที่มากที่สุดคือ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 109 คนคิดเป็นร้อยละ 64.49 และ ผู้บริหาร 60 คนคิดเป็นร้อยละ 35.50 ตามล าดับ   
 2. ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก 
รองลงมา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน  ด้านการติดตามประเมินผล ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์    
ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ และด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ตามล าดับ  
 3. ระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การเงินและบัญชี มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การบริหารจัดการด้านเงินรายได้สถานศึกษา และ   
การพัสดุ  ตามล าดับ  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า    
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .567 
 5. การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ตัวแปรการ
บริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณ มี 4 ตัวแปรตามล าดับ 
ได้แก่ ด้านการติดตามประเมินผล ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้าน
การประเมินความเสี่ยง ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.20 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ส่วนตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์  ด้านการบ่งชี้
เหตุการณ์ และด้านการตอบสนองความเสี่ยง ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
    y’ = 61.058+ 6.408. X8 + 2.000 X6 + -3.877 X7 + -1.064 X4 
           Z”y =  .721X8 + .497X6 + -.364 X7 + -.168X4  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
เขต 1  มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
 5.1 จากการศึกษา ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ คุณาสถิตชัย (2553) ได้ ท าการวิจัยเรื่องสภาพการ
บริหารความเสี่ยงของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าระดับการบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
การปฏิบัติระดับมาก  สอดคล้องกับ ปิยะรัตน์ เสนีย์ชัย (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความ
เสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  พบว่า ระดับการบริหารความเสี่ ยงของผู้บริหารสถานศึกษา         
ตาม ทัศนะของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2      
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก   
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีการด าเนินการควบคุมคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยมีการประเมินติดตามงานคุณภาพจากโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องได้รับการประเมินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อาจท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารความเสี่ยง และน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ก าหนดไว้ว่า การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์
ในการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ 
โดยลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เพ่ือให้ระดับและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบ
ทั่วทั้งองค์กร จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.2 จากการศึกษาระดับคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ทองแผ่ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในฝันเขตภาคกลาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานงบประมาณในองค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียนในฝันเขตภาคกลางมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์  แสนพงษ์ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การควบคุม
ภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรกาญจน สุขสดเขียว (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 9 พบว่า การบริหาร
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งบประมาณสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 9 อยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความพร้อมในการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา และมีการส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องท าให้การบริหารงบประมาณมีคุณภาพ ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญในการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และตระหนักถึง
ความส าคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณให้
ปฏิบัติไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารจึงด าเนินการให้มีการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบติดตามผลจากหน่วยงานต้นสังกัดในการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ส่งผลให้การ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 62  ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา 
แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
1,2558) จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้คุณภาพการบริหารงบประมาณ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 5.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
1 พบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .567 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทักษ์ ทองแผ่ 
(2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในฝันเขตภาค
กลาง ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การบริหารความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับการบริหารงาน
งบประมาณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง  
  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การด าเนินงานด้านงบประมาณในสถานศึกษา ที่ต้องอาศัย
ความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน เพราะงบประมาณเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ง่ายจากหลักฐานการเบิกจ่าย 
หากไม่ปฏิบัติให้ตรงตามกฎของทางราชการ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการท าผิดกฎหมายและส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญใน
แก้ปัญหาและหาทางป้องกันความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยลด
ความเสียหายจากการบริหารงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง โดยผู้บริหารที่มีการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารงานงบประมาณ จะท าให้การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ที่กล่าวว่า การบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณเป็นความ
เสี่ยงที่ควรพิจารณาล าดับต้นๆคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงตามแผน 
งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง
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สอดคล้องกับ พัชรินทร์  ข าวงษ์ (2554) ที่กล่าวว่า การบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
ล้วนมีความเสี่ยง อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ การบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะด้าน
งบประมาณจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว 
จึงส่งผลให้ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารกับคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1           
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
 5.4 จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า
ตัวแปรการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 ตัวแปรตามล าดับ ดังนี้ 
 ด้านการติดตามประเมินผล ที่เข้ามาเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหาร
งบประมาณล าดับที่ 1  อาจเนื่องมาจากการติดตามประเมินผลเป็นกระบวนส าคัญที่ใช้ติดตามการ
ท างานในสถานศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด สอดคล้องกับ นิรภัย จันทร์สวัสดิ์ (2551) ที่กล่าวว่า การติดตาม
ประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการ
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับ  กิตติพงษ์ แสนพงษ์ (2553) ท าการวิจัยเรื่อง 
การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต3 ผลการวิจัยพบว่าการติดตามประเมินผลส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การติดตามประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาต้องพัฒนา โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล ก าหนดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานทุกๆเดือน ส่งเสริมให้มี
การติดตามประเมินผลอย่างครอบคลุมและเป็นระบบเพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนางานของ
สถานศึกษา 
 ด้านกิจกรรมการควบคุม เข้ามาเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์คุณภาพการบริหาร
งบประมาณล าดับที่ 2 อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการควบคุม เป็นกระบวนการในการปฏิบัติเพ่ือให้
การบริหารความเสี่ยงด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง ท าให้ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ สอดคล้องกับ  กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ที่กล่าวว่า 
กิจกรรมการควบคุม  การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับเกรย์และลาสัน (Gray 
& Larson, 2006)  ที่กล่าวว่า การควบคุมความเสี่ยง เป็นกระบวนการสุดท้ายของการบริหารความ
เสี่ยง คือการควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนกลยุทธการด าเนินงาน และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้น   
 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ล าดับที่ 3 อาจเนื่องมาจาก
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระบวนการจัดการระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารให้มี
คุณภาพที่ดี รวดเร็วตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะท าให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า องค์การจะต้องมีระบบส ารสนเทศและการ
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ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์การก าหนด สอดคล้องกับชฎาภรณ์ เซ่งคลิ้ง (2554)  
ที่กล่าวว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย จัดระบบความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณและการท างานของสถานศึกษา 
 ด้านการประเมินความเสี่ยง ที่เข้ามาเป็นตัวแปรพยากรณ์ ล าดับที่ 4 เนื่องจากการประเมิน
ความเสี่ยง เป็นกระบวนการส าคัญในการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 
กระทรวงการคลัง (2557) ที่กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน  สอดคล้องกับ ทรีสแมนฮอยท์และซอมเมอร์  (Trieschmann, 
Hoyt & Sommer, 2005) ที่กล่าวว่า การประเมินความเสี่ยง ส าหรับแต่ละแหล่งที่มาของความเสี่ยง
ที่ชี้ชัดแล้วว่าต้องมีการประเมินผลในขั้นตอนนี้ ความเสี่ยงที่แท้จริงจะได้รับการจัดประเภทว่าความ
เสี่ยงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นต้องมีการประเมินความถี่ของความเสี่ยงเกิดขึ้นด วย การ
วิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของความเสี่ยหากเป็นเรื่องจ าเป็น  การพิจารณาควรมุ่งไปที่ทั้งขนาด
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นสูงสุด  ในบางกรณีที่การวัดขนาดความสูญเสียนั้นมีความหมาย
และในบางกรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งการค านวณระดับความเสี่ยงอาจไม่ท าให้ไดรับข้อมูล
ที่มีประโยชนนัก 
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจท าให้การบริหารความเสี่ยงด้านการติดตามประเมินผล  ด้าน
กิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมินความเสี่ยง ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.จากการศึกษาพบว่า การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์   มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยเฉพาะการ
ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ ผู้บริหารควรจัดการเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงต่างๆที่เกิดข้ึน
ในสถานศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงในสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีแนวทาง ถูกต้อง ตรงกับปัญหาที่ต้องการบริหารจัดการ 
  2. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการพัสดุ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยเฉพาะ
เรื่องของใบเบิกพัสดุ  ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ ควรให้ความส าคัญในรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบของพัสดุ มีการกระจายงานให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุอย่างเหมาะสม ส่ง
บุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเอกสารพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน และด าเนินการติดตามงานพัสดุเพ่ือรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  
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ประสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า  ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่ างๆ 
ทุกขั้นตอนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและ
ขอขอบคุณ  ดร.นิวัตต์  น้อยมณี ประธานกรรมการสอบ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดัง
ปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่มีความกรุณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและ   ให้
ค าแนะน าจนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
             ขอขอบคุณผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขอขอบพระคุณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ทุกท่านที่ได้      ประ
สิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอบคุณเพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยเป็นอย่างดี                
             ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมพงษ์ ทองอ่วม และคุณแม่สมจิตร  รัตนะ ที่เป็นแรงบันดาลใจใน
การศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต และความส าเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต      
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 328 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ    
จ านวน 40 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ทดสอบที                    
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
 ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า 
 1.   ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4                  
มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า  
มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า  คือ  
ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพ  
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่มี
ต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ในโรงเรียน
ขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  
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ABSTRACT 
 The purpose of this independent study were to study characteristics of 
professional administrators under The Secondary Educational Service Area Office 4 and 
to compare characteristics of professional administrators, as classified by position and 
school size.  The research sample were 235 school administrators and teachers under 
The Secondary Educational Service Area Office 4 in the 2015 academic year,  which 
determined sample size by  Krejcie and Morgan’  s sample size table and randomly 
selected by  Stratified  Random Sampling method. The research instrument was 40 
items of five-point rating scale questionnaire constructed by the research.  The data 
were analyzed to find percentage, arithmetic mean, and standard deviation.  The 
hypothesis were tested by t- test testing and one-way analysis of variance (one-way 
ANOVA). The results were as following: 
 1.  Characteristics of professional administrators of school administrators under 
The Secondary Educational Service Area Office 4, in overall and each aspects, were at a 
high level.  In order of high level to low level were characteristics, and professional, 
respectively. 
 2. Characteristics of professional administrators of school administrators under 
The Secondary Educational Service Area Office 4, with different position, indicated 
significant in overall and each aspects at .05 level.   
 3.  Characteristics of professional administrators of school administrators 
under The Secondary Educational Service Area Office 4, with different school size, 
indicated significant in overall and each aspects at .05 level.  
 
Keywords: Characteristics of Professional Administrators 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นประดิษฐกรรมทางสังคมที่ใช้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเป็นทุน
มนุษย์ที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาการอยู่ร่วมกันของสังคมการเมือง   
การปกครอง  และเศรษฐกิจการจัดการศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม   
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน มีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า   
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ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน,2557) ทั้งนี้  ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีหน้าที่บริหารจัดการให้นักเรียนมี
คุณภาพ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งมีลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 แล้ว ยังต้อง
บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2546) อีกด้วย   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน
หนึ่งที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยก าหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ทันสมัย ยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จะบริหารการศึกษาให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้นั้น  จ าเป็นต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพด้วยเช่นกัน  จึงเกิดประเด็นที่
น่าสนใจว่า  หากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จะ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพแล้ว จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึง
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามทัศนะ
หรือความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  โดยคาดว่า  ผลการวิจัยที่ได้จะน ามาซึ่ง
สารสนเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  อย่างไร
ก็ตาม  เมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ขนาดของโรงเรียนแล้ว จะเห็น
ได้ว่า มีประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูน่าจะมีทัศนะหรือความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกันออกไป  อีกทั้ง  ขนาดของโรงเรียนที่แตกต่างกัน  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรศึกษาด้วยว่า  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียนจะมีความแตกต่างกัน
หรือไม่  อย่างไร  เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  ในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558  แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน และ 10 คน รวม 15 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน 
ขนาดกลาง จ านวน 55 คน และ 174 คน  รวม 229 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม  1,630  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
ทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมทั้งสิ้น 2,272 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2558)   แต่เนื่องจาก  โรงเรียนขนาดเล็กมีเพียง 1 โรงเรียน  ผู้วิจัยจึงยุบรวมกับ
โรงเรียนขนาดกลาง  ดังนั้น  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงแบ่งเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 60 คน และ 184 คน  รวม 244 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม  1,630   คน  รวมเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมทั้งสิ้น 2,272 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2558  แบ่งเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 9 คน และ 27 คน  รวม 36 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 6 คน และ 51 คน  รวม 57 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 15 คน และ 220 คน  รวม  235  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด 
จ านวน 30 คน และครูจ านวน 298 คน รวมทั้งสิ้น 328 คน  มีข้ันตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  3.1.2.1 ส ารวจจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา  2558  ได้ประชากรในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 60 คน และ 184 คน  รวม 244 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
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โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 45 คน และ 353 คน  รวม 398 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 105 คน และ 1,525 คน  รวม  1,630   คน  รวมเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนทุกขนาด จ านวน 210 คน และครูจ านวน 2,062 คน รวมทั้งสิ้น 2,272 คน   
                   3.1.2.2 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970:  608) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  328  คน 
   3.1.2.3 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของโรงเรียน
โดยการเทียบสัดส่วน  
  3.1.2.4  ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 9 คน และ 27 คน  รวม 36 คน  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 6 
คน และ 51 คน  รวม 57 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 15 
คน และ 220 คน  รวม  235  คน  รวมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุกขนาด จ านวน 30 คน และครูจ านวน 
298 คน รวมทั้งสิ้น 328 คน   
  3.1.2.5 เลือกกลุ่ มตัวอย่ างด้วยวิธีการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น  (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้การจับสลากตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ในข้อ  3.1.2.4   
 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมือ
อาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ ต าแหน่ง 
และขนาดของโรงเรียน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)    
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ  
 3.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  3.3.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน    
  3.3.2  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์     
  3.3.3  ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม     
  3.3.4 ยกร่างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารย์ที่ควบคุม
ภาคนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา   
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   3.3.5  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ควบคุมการ
ค้นคว้าอิสระ ให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  
ด้วยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC 
  3.3.6  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  แล้วน าเสนออาจารย์                    
ที่ควบคุมภาคนิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้  
  3.3.7  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)   
  3.3.8  จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   3.4.1 น าหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์   ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เพ่ือขออนุญาตถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4.2  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งด้วยตนเองให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  พร้อมทั้ง 
นัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน 
  3.4.3 ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามวันที่นัดไว้ด้วย
ตนเอง   
  3.4.4  น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์  จากนั้นน าไปใช้
ในการจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 
และร้อยละ 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.5.3 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  ใช้สถิติทดสอบที  
 3.5.4 เปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 4  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   
 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
  3.6.1  สถิติพ้ืนฐาน 
   3.6.1.1  ความถี่ (Frequency) 
   3.6.1.2  ค่าร้อยละ (Percentage) 
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        3.6.1.3  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
        3.6.1.4  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.6.2.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน   
   3.6.2.1 ใช้สถิติทดสอบท ี(t-test)   แบบ Independent Samples t-test ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม        
  3.6.2.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มข้ึนไป และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  328  คน เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15  และครู จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ  90.85  
ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98  ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.38 และปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ จ านวน   235  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.64 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง     
 ผู้บริหารสถานศึกษา 30 9.15 
 คร ู 298 90.85 
   รวม 328 100.00 
ขนาดของโรงเรียน   
 โรงเรียนขนาดกลาง 36 10.98 
 โรงเรียนขนาดใหญ่ 57 17.38 
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 235 71.64 
   รวม 328 100.00 
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ตอนที่ 2  ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

  

คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ 
ค่าสถิติ (n = 

325) ระดับคุณลักษณะ 

X  S.D. 
1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว 4.43 0.41 มาก 
2.  ด้านวิชาชีพ   4.26 0.30 มาก 

รวม 4.33 0.32 มาก 
  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก                                                
( X  = 4.33,  S.D. = 0.32)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพอยู่
ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า คือ ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว ( X  = 4.43,  
S.D. = 0.41)  และด้านวิชาชีพ ( X  = 4.26,  S.D. = 0.30)                             
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43,  
S.D. = 0.41)  โดยรายการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 
4.81,  S.D. = 0.39)  รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ( X  = 4.70,  
S.D. = 0.49)  และรายการผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม  
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ( X  = 3.98,  S.D. = 0.67)   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ด้านวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26,  S.D. = 0.30)  
โดยรายการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 
4.74,  S.D. = 0.44)  รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( X  = 
4.63,  S.D. = 0.48)  และรายการผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ( X  = 3.80,  S.D. = 0.71)   

 ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  และขนาดของโรงเรียน 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมือ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

57 

อาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่คุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน   
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมและด้านคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาด
กลาง  และผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมและ
ด้านคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  ส่วนด้านวิชาชีพ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
 สรุปผลการวิจัย  

- ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีของ 
ผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่ามีคุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ า คือ ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวและ
ด้านวิชาชีพ   
 -   ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยรายการผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรายการผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม    
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
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 -  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีคุณลักษณะ
ของผู้บริหารมืออาชีพด้านวิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และรายการผู้บริหารสถานศึกษามีการรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานอื่นได้รับรู้  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 -  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ที่มี
ต าแหน่งต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะ
เฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 -  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ในโรงเรียน
ขนาดต่ า งกั นมี คุณลั กษณะของผู้ บ ริ ห า รมื ออาชี พของผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา โดย ร วม  
ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
โดยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของผู้บริหาร 
มืออาชีพโดยรวมและด้านคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมและด้าน
คุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง  ส่วนด้านวิชาชีพ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ได้ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่พบและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ดังนี้   
 5.2.1  จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4  มีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพโดยรวม ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้าน
วิชาชีพอยู่ในระดับมากนั้น  ผลการวิจัยข้อนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิวัตร  มงคล (2550)  ที่ได้
ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  พบว่า  คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี   
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และผลการวิจัยของเหมรัฐส์  อินสุข,  นิรุตติ ครุฑหลวง  
และสมชาติ  บุญมัติ (2552)  ที่ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  พบว่า  คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอยู่ในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ทราบและตระหนักดีว่า โลกในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก  เป็นยุคของการก้าวกระโดดที่ก้าวได้ไกลที่สุดกว่าครั้งไหนๆ ที่เคยผ่านมา
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ในอดีต กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคยุคปัจจุบันที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรหมแดน 
ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน รุนแรง  ต่อเนื่อง  และมีความสัมพันธ์กัน  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  การสื่อสาร และโทรคมนาคม  รวมทั้งนวัตกรรม   
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมอย่างมากมายมหาศาล  เป็นเหตุให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ ที่ต้องก้าวให้ทัน และก้าวข้ามสิ่งที่
เคยปฏิบัติมาแต่เดิม  อาทิ จากการติดต่อกันทางกายภาพแบบเดิม ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้การสื่อสาร 
ในลักษณะของโลกแห่งสารสนเทศ (Cyberspace)  ความจริงเสมือน (Virtual Reality)  หรือพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  เป็นต้น  
 5.2.2  จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั้น  ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสุบิน  แสงสระคู (2552)  ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ร้อยเอ็ดเขต 2 พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหาร  
และครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลการวิจัยของไพบูลย์  จ าปาปั่น 
(2555)  ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  พบว่า  
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก  ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับครูมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าที่ต้องบริหารจัดการ
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่   มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบาย  และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน  และปรับปรุง
คุณภาพของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ในขณะที่ครูเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสั่งสอน
นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเป็นผู้ตามในการน านโยบายไปปฏิบัติ   ผลของความแตกต่างในบทบาทและหน้าที่ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูดังกล่าวย่อมท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีประสบการณ์ที่แตกต่าง
กัน  ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางความคิดเป็นผลตามมา สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐพันธ์  เขจร
นันทน์ (2551) ที่กล่าวว่า มนุษย์อาจมีลักษณะทางกายภาพร่วมกัน  และมีลักษณะคล้ายกัน เช่น    
ตา จมูก แขน หรือ ขา เป็นต้น หรือการแสดงออกทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน เช่น รัก เกลียด ดีใจ 
เสียใจ หรือเศร้า เป็นต้น แต่บุคคลแต่ละคนจะมีความแตกต่างในหลายด้าน เช่น หน้าตา  รูปร่าง  
ความแข็งแรง  ความจ า  และ ความคิด เป็นต้น  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ ประการ เช่น 
ลักษณะพ้ืนฐาน พัฒนาการ สภาพแวดล้อม รวมทั้ง ประสบการณ์  จึงท าให้บุคคลมีความคิดและ   
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การแสดงออกที่ต่างกัน  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผลการวิจัยข้อนี้พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารมือ
อาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 5.2.3  จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวม  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว และด้านวิชาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นั้น  ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ แต่สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่าน
มาซึ่งพบว่า  ผู้บริหารในโรงเรียนขนาดต่างกันมีคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน  เช่น 
ผลการวิจัยของวัตร  มงคล (2550)  ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่    
1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และผลการวิจัยของสุบิน  แสงสระคู (2552)  ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05        
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  โรงเรียนขนาดต่างกันจะมีความพร้อมที่แตกต่างกัน   
ในด้านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และบุคลากร ความแตกต่างดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ยกตัวอย่างเช่น  ในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งได้รับงบประมาณมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลาง  การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาก็ต้องแตกต่าง
กัน  โดยเฉพาะในด้านความพอเพียงของงบประมาณ  หรือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจะมีจ านวน
บุคลากรมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารบุคคลให้ร่วมมือกันท างาน 
เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนที่แตกต่างกัน  เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของศิณีย์  
สังข์รัศมี (2556)  ที่กล่าวว่า การบริหารองค์การหรือการจัดการนั้น  เป็นกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านคน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุ (Material) และการจัดการ (Management)  นั่นคือ ความพร้อมในด้าน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์  และบุคลากร  ท าให้ผู้บริหารต้องบริหารจัดการการศึกษาที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพแตกต่างกัน    
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  และเปรียบเทียบการศึกษาการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามสังกัดขนาด
ของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ านวน  335   คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการหาค่าร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย  
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  

ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า 
1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี  มีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า มีการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไป
ต่ า คือ อ านาจความเชี่ยวชาญ  และอ านาจสารสนเทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนอ านาจการบังคับ 
อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และอ านาจบารมี ตามความคิดเห็นของครู  
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

mailto:Pichamon1982@hotmail.com
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2.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  โดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู  จ าแนกตามขนาดศถานศึกษา  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  
 

ABSTRACT 
 The  objectives  of  this  study  were  to  study  and  compare  the  opinions  
of  the  teachers  in  schools  under  The  Office  of  Educational  Service  Area  in  
Sakeao  Province  toward  the  empowerment  of  school  administrators  divided  
from  experience  in  the  position  of  the  administration  in  school  and  of  school. 
 The  sample  included  335  teachers  in  schools  under  The  office  of  
Educational  Service  Area  in  Sakeao  Province  and  randomized  by  using  stratified  
random  sampling  and  sample  random  sampling. 
 Research  tool  was  the  questionnaire  witch  was  divided  into  2  sections.  
First  section  contained  items  about  background  samples  and  the  section  
contained  about  the  opinion  of  teachers  toward  the  empowerment  of  school  
administrators. 
 Data  was  analyzed  by  percentage,  mean,  standard  deviation  and  t-test  
(Independent  Sample) 
 The  results  of  this  research  were : 
  1.  The  opinions  of  teachers  toward  the  empowerment  of  school  
administrators  was  as  high  level.  When  we  have  already  considered  in  aspect,  
that  found  reference  power,  expert  power,  legitimate  power  and  reward  
power  was  high  but  coercive  power  was  medium. 
 2.  The  opinions  of  teachers  toward  the  empowerment  of  school  
administrators  divided  by  experience  in  the  position  of  the  administration  in  
school  in  total  aspect  was  no  significant. 
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 3.  The  opinions  of  teachers  toward  the  empowerment  of  school  
administrators  divided  by  size  of  school  in  total  aspect  was  significant  difference  
at  .05  level. 
Keywords : PO”ER OF SCHOOL ADMINISTRATORS 
 

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงเรียนเป็นองค์กรทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  หรือผู้อ านวยการเป็น
ผู้บริหาร  โดยมีบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหาร  เรียกว่า  ผู้ร่วมงาน  หรือผู้ปฏิบัติงานการสอนใน
การบริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารที่มีคุณภาพนับได้ว่าเป็นผู้น าในรูปของบุคคลที่มีอ านาจอยู่โดย
ธรรมชาติและโดยอ านาจหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน  ตลอดจนจูงใจให้มวลสมาชิก
เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันท างานผู้บริหารจึงเปรียบเสมือนดวงประทีปเป็นสัญลักษณ์หือจุดรวมพลัง
ของทุกคนในองค์กร  และเป็นหลักที่ส าคัญยิ่งต่อสถานศึกษา  ต่อครู  อาจารย์  และต่อหน่วยงานอัน
เป็นส่วนรวม  นับได้ว่าผู้บริหารเป็นผลสะท้อนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอันมาก  การบริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังกล่าว  ผู้บริหารยังต้องอาศัยอ านาจคอยค้ าจุนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งอ านาจนี้เป็นที่ยอมรับ
กันว่ามีอยู่ในทุกสังคมในบาวงกรณีมองเห็นได้ง่าย ๆ  แต่ในบางกรณีก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรหรือสถานศึกษาไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นเกี่ยวกับอ านาจได้  เพราะ
อ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการควบคุมและผลักดันการด าเนินการต่าง ๆ    ภายในองค์กรให้
เป็นไปตามนโยบายและจุดประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและขององค์กร  ตลอดจนเป็น
องค์ประกอบส าหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาหรือองค์กรด้วย  นอกจากนี้อ านาจยังสามารถชัก
จูงบุคคลหรือกลุ่มคนให้ความร่วมมือกันท างานด้วยความเต็มใจ  อันเป็นเหตุให้ผลงานนั้นมี
ประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  อ านาจจึงเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดความมั่นใจในการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการบริหารงานมากขึ้น 

เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม  2  เขต  ด้วยกัน  ปัญหาและ
อุปสรรคด้านการบริหารนั้นนับเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง  ซึ่งในภาพรวมยังมีความขาดแคลนอัตราก าลังครู
บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย  ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  บุคลากรบางส่วนยังไม่มี
ความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี และมีวุฒิไม่ตรงตามวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน  (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี, 2547 : 11 ) ปัญหาที่กล่าวมานี้ย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและด้วยปัจจัยด้านการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะมีต่อการบริหารงานในภาวะข้อจ ากัดด้านการบริหารงานบุคคลด้วยแล้ว จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ผู้บริหารควรจะได้ใช้อ านาจที่มีอยู่ต่อการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การบริหารโรงเรียน  ให้มีความส าเร็จนั้น  ผู้บริหารต้องได้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างมาก
จากบุคลากรในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ  ถ้าบุคลากรขาดความร่วมมือร่วมใจ
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ในการท างานแล้วงานที่ท าอยู่ก็จะประสบความส าเร็จได้ยากยิ่ง  เพราะการจัดการศึกษาภาคบังคับนั้น
จ าเป็นต้องจัดให้แก่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศตลอดจนครบ
ทั้ง  9  ปี  การบริหารจัดการทางการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของผู้เรียนให้
ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  
ปัจจุบัน  การบริหารในสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระ
ทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ( ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 : 11)    ได้
ก าหนดงานเป็น  4  ด้าน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป  
ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีความร่วมมือประสานงาน  มีการวางแผนและการปฏิบัติงานร่วมกัน  มีความ
เข้าใจและมีการรับรู้ในแนวทางเดียวกัน  การปฏิบัติงานก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนงานประสบ
ความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาปทุมธานี   
2. เพ่ือเปรียบเทียบการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ าแนกตามสังกัด  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน    
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใช้อ านาจของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์ท างาน เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research ) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูผู้สอนในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1  ครูผู้สอน  1,504  คน  โรงเรี ยน  103  โรง  เขต 2  
ครูผู้สอน 1,009  คน  โรงเรียน  67  โรง  รวมครูผู้สอนทั้งสองเขต  2,513  คน   
  3.1.2. กลุ่มตัวอย่าง 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูผู้สอนในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  จ านวน  335  คน  โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์
แกน ( Krejcie and Morgan,  1970  :  607-608 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5 ด้วยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น  ( Stratified  Random  Sampling )  จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย  
( Simple  Random  Sampling )   
 
ตารางที่ 3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  และขนาดของสถานศึกษา 
 

 สังกัด ขนาดสถานศึกษา 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียน ครู โรงเรียน ครู 
สพป.1 

 
ขนาดเล็ก 29 686 20 91 
ขนาดใหญ่ 74 818 51 109 
 103 1,504 71 200 

     สพป.2 ขนาดเล็ก 41 543 29 73 
ขนาดใหญ่ 26 466 18 62 
 67 1,009 47 135 

รวมทั้งหมด 170 2,513 118 335 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ 

พัฒนาจากเครื่องมือของ  สาโรช  อนติธรรมกุล,2549 : 559  เก็บข้อมูลจากครูผู้สอนในสถานศึกษา 
โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม  ดังนี้   

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ขนาดสถานศึกษา  และประสบการณ์ของครูผู้สอนใน
สถานศกึษามีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ( Checklist ) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูต่อระดับการใช้อ านาจของผู้บริหาร 
สถานศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น  7  ด้าน  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า  ( Rating scale )  5  ระดับ  ของลิเคอร์ท  โดยใช้น้ าหนักคะแนน  ดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  มีระดับการใช้อ านาจเป็นประจ า 
4 คะแนน  หมายถึง  มีระดับการใช้อ านาจบ่อยมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  มีระดับการใช้อ านาจบ่อย  
2 คะแนน  หมายถึง  มีระดับการใช้อ านาจนาน ๆ ครั้ง 
1 คะแนน  หมายถึง  มีระดับการใช้อ านาจน้อยท่ีสุด 
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3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ศึกษาทฤษฏี  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษาจาก 

เอกสาร  วารสาร  ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
2. ศึกษาแบบสอบถามและพัฒนาแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถามของ สาโรช   

อนติธรรมกุล,2549 : 559   และขอค าแนะน า  ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  โดยได้ครอบคลุม
เนื้อหาแต่ละด้านเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   

3. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข  แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ( Content validity )   

4. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม 
ศัพท์เฉพาะ ( Index of Item – Objective Congruence ) และภาษามีการแปลความหมายของ
คะแนน  ดังนี้ 
 
                               + 1          เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
                                  0          เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
                                 -1          เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลการตรวจสอบหาค าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับค านิยามศัพท์เฉพาะ  
(Index of Item – Objective Congruence )   

5.  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

6.  ทดสอบความเชื่อมั่น  ( Reliability )  โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครู
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  
เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามก่อนน าออกเก็บข้อมูลจริง  โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
ของครอนบาค  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  

คือ  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 335 คน   
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3.5 วิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) โดยการใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครู
ต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร ของลิเคอร์ท  ( Best and Kahn, 1993 : 247 )  ดังนี้ 
 4.51  -  5.00 หมายถึง      ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจเป็นประจ า 
 3.51  -  4.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจบ่อยมาก 
 2.51  -  3.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจบ่อย 
 1.51  -  2.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจนาน ๆ ครั้ง 
 1.00  -  1.50 หมายถึง     ครูมีความคิดเห็นว่ามีการใช้อ านาจไม่เคยเลย 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ  ได้แก่  ขนาดของสถานศึกษาโดยใช้ความถี่ ร้อยละ  

              2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย  ( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

3.  เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหาร 
สถานศึกษา จ าแนกตามสังกัด ขนาดสถานศึกษา และประสบการณ์การท างาน โดยใช้การทดสอบค่า
ที ( t-test )  แบบ  Independent 
 

ผลการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู ผู้วิจัยก าหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามการใช้อ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู 
จ าแนกตามสังกัด  ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน  

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ านาน 7  ด้าน คือ อ านาจการบังคับ 
อ านาจการให้รางวัล อ านาจตามกฎหมาย อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง อ านาจสารสนเทศ 
และอ านาจบารมี 

ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัด  ขนาดของ
สถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน  
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4.1   ตอนที่ 1   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู 
จ าแนกตามสังกัด ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
  
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสังกัด  ขนาดของสถานศึกษา  
และประสบการณ์การท างาน 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   
เขต  1 200 59.71 
เขต  2 135 40.29 
   รวม 335 100.00 
ขนาดของโรงเรียน   
โรงเรียนขนาดเล็ก 94 28.06 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 241 71.94 
   รวม 335 100.00 
ประสบการณ์ท างาน   
ประสบการณ์การท างาน  ต่ ากว่า  10  ปี  ลงมา 95 28.35 
ประสบการณ์การท างาน  ตั้งแต่   10  ปี  ขึ้นไป 240 71.65 
   รวม 335 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 335 คน ประกอบด้วย

ต าแหน่งครู  จ านวน  335  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสังกัดเขต 1  200  
คน  คิดเป็นร้อยละ  59.71   สังกัดเขต 2   135  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.29  คน   ครูที่ปฏิบัติการ
สอนอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 94  คน คิดเป็นร้อยละ 28.06   สถานศึกษาขนาดใหญ่ 241 คน คิด
เป็นร้อยละ  71.94  และครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10  ปี ลงมา  จ านวน  95 คน  คิด
เป็นร้อยละ 28.35  ครูที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จ านวน  240  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 71.65   
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4.2   ตารางที่ 2  ผลการศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ านวน 7  ด้าน คือ อ านาจการบังคับ  
อ านาจการให้รางวัล  อ านาจตามกฎหมาย  อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง อ านาจ
สารสนเทศ และอ านาจบารมี 
 
ตารางที่ 4.2   คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครโูดยรวมและรายด้าน 
 

การใช้อ านาจ 
N = 335 ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. ต่อการใช้อ านาจ 
1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.34 0.23 มาก 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.49 0.34 มาก 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.43 0.28 มาก 
4. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.70 0.36 มากที่สุด 
5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.36 0.32 มาก 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.64 0.24 มากที่สุด 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.48 0.26 มาก 

รวม 4.49 0.25 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอ านาจที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X

= 4.49 , S.D = 0.25 ) 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านอ านาจความ

เชี่ยวชาญ ( X  = 4.70 , S.D = 0.36 )  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา  ได้แก่  ด้านอ านาจ
สารสนเทศ  ( X  =4.64 , S.D = 0.24 )  และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่  ด้านอ านาจการ
บังคับ ( X  = 4.34 , S.D = 0.23 ) 
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4.3   ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกตามสังกัด  
ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน  

 
ตารางที่ 4.3   การเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

การใช้อ านาจ 

ประสบการณ์ต่ ากว่า  
10  ปี 

ประสบการณ์ตั้งแต่  
10  ปีขึ้นไป 

t Sig 
(n = 95) (n = 240) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.24 0.29 4.38 0.19 4.29* .00 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.37 0.42 4.54 0.29 3.62* .00 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.25 0.38 4.50 0.19 6.19* .00 
4. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.47 0.54 4.79 0.19 5.60* .00 
5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.15 0.39 4.45 0.24 6.94* .00 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.53 0.33 4.69 0.18 4.07* .00 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.31 0.39 4.54 0.14 5.63* .00 
 รวม 4.33 0.32 4.55 0.17 6.35* .00  

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

จากตารางที่ 4.10  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
โดยรวมมีความแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีการใช้อ านาจการบังคับ อ านาจการให้รางวัล  อ านาจตาม
กฏหมาย   อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง  อ านาจสารสนเทศ  และอ านาจบารมี  แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.4  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

การใช้อ านาจ 

สถานศึกษาขนาด
เล็ก 

สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ 

t Sig 
(n = 94) (n = 241) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.29 0.25 4.36 0.22 2.54* .02 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.35 0.41 4.54 0.29 4.08* .00 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.35 0.27 4.46 0.29 3.06* .02 
4. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.59 0.43 4.74 0.31 2.90* .00 
5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.36 0.33 4.37 0.32 0.09 .19 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.55 0.25 4.67 0.23 4.03* .00 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.41 0.33 4.50 0.22 3.11 .72 
 รวม 4.41 0.28 4.52 0.22 3.20* .00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

จากตารางที่ 4.18  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีการใช้อ านาจการบังคับ อ านาจการให้รางวัล  อ านาจตาม
กฏหมาย   อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง  อ านาจสารสนเทศ  และอ านาจบารมี  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.5  คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู
โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามสังกัด 

 

การใช้อ านาจ 
สังกัด  เขต 1 สังกัด  เขต 2 

t Sig (n = 200 ) (n = 135 ) 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1. ด้านอ านาจการบังคับ 4.30 0.28 4.26 0.28 2.52* .02 
2. ด้านอ านาจการให้รางวัล 4.51 0.44 4.32 0.32 4.03* .00 
3. ด้านอ านาจตามกฎหมาย 4.46 0.27 4.35 0.29 3.02* .02 
4. ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ 4.70 0.47 4.55 0.35 2.60* .00 
5. ด้านอ านาจอ้างอิง 4.30 0.33 4.36 0.39 0.09 .19 
6. ด้านอ านาจสารสนเทศ 4.62 0.30 4.50 0.28 4.01* .00 
7. ด้านอ านาจบารมี 4.50 0.34 4.40 0.22 3.09 .72 
 รวม 4.48 0.34 4.39 0.41 2.76* .13 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

จากตารางที่ 4.26  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู  จ าแนกตามสังกัด  โดยรวมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   มีการใช้อ านาจการบังคับ  อ านาจการให้รางวัล        
อ านาจตามกฏหมาย   อ านาจความเชี่ยวชาญ   อ านาจอ้างอิง   อ านาจสารสนเทศ   และอ านาจ
บารมี   แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามล าดับของ
วัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู ด้านการใช้อ านาจของผู้บริหาร
ตามทฤษฎีจอร์จและโจนส์  รวม 7  ด้าน คือ อ านาจการบังคับ อ านาจการให้รางวัล อ านาจตาม
กฎหมาย อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง อ านาจสารสนเทศ และอ านาจบารมี  โดยประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
แกน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ( Stratified Random Sampling )  จ าแนกตามสังกัด  
ขนาดของสถานศึกษา  และประสบการณ์การท างาน   ได้กลุ่มตัวอย่างจากครูในขนาดสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์มาก จ านวน 132 คน ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่
ผู้บริหารมีประสบการณ์น้อยมาก จ านวน 68 คน ครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสบการณ์น้อย จ านวน 57 คน และครูในขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กที่ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประสบการณ์น้อย จ านวน  78 คน รวมทั้งสิ้น 335 คน  
  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลการใช้อ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี แบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างานและขนาดของสถานศึกษา ตอนที่ 2 เป็น
สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 45 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยผู้วิจับน าไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
โดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แล้วน าไปทดลองใช้กับ
ครูปฏิบัติการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค พบว่า มีคนเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98  
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานของการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน แก่ คะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที 
 

สรุปผลการวิจัยข้อมูล 
 การศึกษาการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครู สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้ 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 335 คน ประกอบด้วยต าแหน่งครู  จ านวน  

335  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  และครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 241 คน คิด
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เป็นร้อยละ  71.94  สถานศึกษาขนาดเล็ก 94  คน คิดเป็นร้อยละ 28.06   และครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จ านวน  240  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.65  และครูที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่ ากว่า 10  ปี ลงมา  จ านวน  95 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.35  

2.  การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี โดยพบว่าด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านอ านาจความเชี่ยวชาญ ด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยรองลงมา  ได้แก่  ด้านอ านาจสารสนเทศ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่  ด้าน
อ านาจการบังคับ  

3.  เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า  การใช้
อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีการใช้
อ านาจการบังคับ อ านาจการให้รางวัล  อ านาจตามกฏหมาย   อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง  
อ านาจสารสนเทศ  และอ านาจบารมี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า การใช้อ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีการใช้อ านาจ
การบังคับ อ านาจการให้รางวัล  อ านาจตามกฏหมาย   อ านาจความเชี่ยวชาญ  อ านาจอ้างอิง  
อ านาจสารสนเทศ  และอ านาจบารมี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.  เปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   มีการใช้อ านาจการบังคับ  อ านาจการให้รางวัล   อ านาจตาม
กฏหมาย   อ านาจความเชี่ยวชาญ   อ านาจอ้างอิง   อ านาจสารสนเทศ   และอ านาจบารมี   แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปราย 
ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งจะต้องได้รับการสอบ
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คัดเลือก การพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินจากภายนอก เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ทั้งทางด้าน
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพการบริการ ท าให้ผู้บริหารมีการตื่นตัวและพัฒนา
ตนเองและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มีการน าเทคนิคการน าการบริการ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกลยุทธ์ ต่างๆ ท าให้มีการใช้อ านาจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการวิจัยของประทีป ศรีรักษา (2547 : 80 )  

2.  ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

ส่วน อ านาจการให้รางวัลและอ านาจความเชี่ยวชาญแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์น้อยจะมีการใช้อ านาจการให้รางวัลและอ านาจ
ความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์มาก เพราะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
น้อย มีความกระตือรือร้นในการท างานมากกว่า  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการจัดการอบรม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารงานก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ความ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างสูง เพ่ือให้การบริหารงาออกมาในระดับดีเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงและผู้บริหารด้วยกัน จึงมีการใช้อ านาจการให้รางวัล และอ านาจความเชี่ยวชาญมากกว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์มากสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา แสนใจกล้า ( 2548 : 48)  

3.  ผลการเปรียบเทียบการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าเเนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05  

ส่วนรายด้าน พบว่า การใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครู จ าเเนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ทุกด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีการใช้อ านาจการให้รางวัลอ านาจ
ตามกฎหมาย อ านาจอ้างอิง และอ านาจความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้
มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เป็นเพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรมากเเละมีการ
กระจายความรับผิดชอบของงานผ่านคณะบุคลากรมากกว่า จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้การ
ก ากับ ควบคุม ติดตามงานมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับเเนวคิดของ ธงชัย สันติวงศ์ 
(2535:194)  
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 สรุปผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง น าแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน 
วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อ่ืน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรท าต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ดร.ศักดา  สถาพรวจนา  
ประธานควบคุมค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์  กรรมการควบคุมค้นคว้าอิสระที่ให้
ค าแนะน าตรวจสอบแก้ไขอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดรสุภารัตน์  ค าเพราะ  ดร.เพลินตา  กะลัมพากร  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  
ดร.สมศักดิ์  จัตตุพรพงษ์  และนายวัฒนา  บุญจะจะ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบและเสนอแนะ
ในการจัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีที่อ านวยความสะดวงในการจัดเก็บ
ข้อมูลและขอขอบคุณครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพ่ือการ
วิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา  มารดา  ครู  
อาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 ข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
 

บรรณานุกรม 
 

 รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ บอกแหล่งที่มา
ของข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบัน องค์กรผู้เป็น
เจ้าของข้อความ โดยใช้รูปแบบ  APA Style (American Psychological Association) เช่น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ
วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาด
ของโรงเรียน และวิทยฐานะ และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 324 คน    
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.873 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ท าการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ พันธกิจ การปรับตัว การมีเอกภาพ และการมีส่วนร่วม 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาด
ของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

https://www.facebook.com/chalermchai.hankla?fref=nf
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.05 ส่วนเมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง และวิทยฐานะ ไม่แตกต่างกัน 
และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และวิทยฐานะ       
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่
ในระดับสูง เรียงล าดับค่าสหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีเอกภาพ ด้านพันธกิจ ด้านการ
ปรับตัว และด้านการมีส่วนร่วม 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง วัฒนธรรมองค์การ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การมีเอกภาพ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) study the transformation leadership 
of administrators and the organizational culture of schools under Pranakron Sri 
Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2; 2)  compare transformation 
leadership of administrators and the organizational culture of schools classified by 
level of education, position, work experience, school size, and academic standing; and 
3) study the relationship between the transformation leadership of administrators and 
the organizational culture of schools The 324 samples, drawn by stratified random 
sampling by school size, were the school administrators and the teachers under 
Pranakorn Sri Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 
of 2014.The instrument in this research was a questionnaire to a reliability value of 
0.873. The data were analyzed by using, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
one-way ANOVA, Scheffe’s method and Pearson's product - moment correlation 
Coefficient. 
  The results  
  1. The transformation leadership of administrators in overall was at a high 
level. The rankings from highest to lowest were charisma or idealized influence, 
inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. 
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organization culture of schools in overall was at a high level. The rankings from highest 
to lowest were is mission, adaptation, consistency, and involvement. 
 2. The comparison of the transformation leadership of administrators 
classified by position and school size, the school administrator and the teacher 
opinions different statistically significant of .05 level. When classified by level of 
education, work experience and academic standing, their opinions were not different. 
The comparison of the organization culture of schools classified by position, the school 
administrator and the teacher opinions data statistically significant of .05 level. When 
classified by education, work experience, school size, and academic standing their 
opinions were not different. 
  3. In overall, the relationship between the transformation leadership of 
administrators and the organizational culture of schools was in the correlation  in the 
same direction data statistically significant level of .05 with a high level, The ranking 
from highest to lowest were consistency, mission, adaptation and involvement. 
 
Keywords : Transformation Leadership, Organization Culture, Idealized Influence, 
Consistency 
 

บทน า 
 จากข้อมูล (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน, 2555) ปีการศึกษา 

2555 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่ งประสิทธิ ผลของโรง เรี ยนสั งกัดส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยปัญหาที่เกิดข้ึนมาจาก
สาเหตุหลายประการ เหตุส าคัญประการหนึ่งคือ การที่บุคลากรในโรงเรียนมีความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม และพฤติกรรมที่แตกต่างกันภายใต้วัฒนธรรมองค์การที่ไม่เอ้ือต่อการท างาน ในความแตกต่าง
ของโรงเรียนต่างวัฒนธรรม การจัดการศึกษาในระดับนี้มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทั้ง
ทางวิชาการ การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา พอสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งที่จะมีผลต่อวัฒนธรรมองค์การ ประกอบกับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้จะ
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ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ คุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม  ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และ ผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   
 2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อจ าแนก
ตาม     วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และวิทยฐานะ  
 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรม
องค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
  

วิธีการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 164  แห่ง คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 174 คน  ครู จ านวน 1,520 คน รวมทั้งสิ้น 1,694 คน  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ปีการศึกษา 2557 
เนื่องจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน การหาจ านวนของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้สูตรของยามาเน่  
(Yamane) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 455) โดยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน  324  คน ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) จากกลุ่มตามขนาดของสถานศึกษาและแต่
ละกลุ่มท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา 
 3. หาความเที่ยงตรง (validity) น าแบบสอบถามที่สร้างสมบูรณ์ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณา
ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ   โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (สุวรีย์   ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องทุกข้อเท่ากับ 1.00 

 4. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (try out) กับ ผู้บริหาร  ครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

 5.น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการทดลองใช้ทุกฉบับมาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการ 
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (alpha  coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1971, p. 160) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.873 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการที่ท าหน้าที่รับส่งหนังสือราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในการส่งแบบสอบถามให้กับ
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งบางส่วนผู้วิจัยได้
แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง  โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 2. ในกรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามครบตามจ านวนผู้วิจัยจะติดต่อประสานงานกับ
สถานศึกษาที่ไม่ส่งแบบสอบถามคืนและไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยได้แบบสอบถามครบทั้ง 324 
ชุด คดิเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  1. หาความถี่ (frequency) และร้อยละ  (percentage)  ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
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  2.  หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยยึดเกณฑ์ดังนี้  (ประคอง  
กรรณสูต, 2542, หน้า108) 
 3. วิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง ใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยใช้สถิติทดสอบที (t - test) เมื่อจ าแนกตาม ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง และใช้สถิติทดสอบเอฟ (F - test) เมื่อจ าแนกตาม ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
ขนาดของโรงเรียน และวิทยฐานะ เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การโดย
การหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ์ แบบเ พียร์ สั น  (Pearson Product-Moment Correlation 
Coefficient) ได้ตาม ชูศรี วงศ์รัตนะ (2552, หน้า 316) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ           
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล  
 2. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ พันธ
กิจ การปรับตัว การมีเอกภาพ และการมีส่วนร่วม  
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนเมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง และวิทยฐานะ ไม่แตกต่างกัน  
 4. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ส่วนเมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และวิทยฐานะ     
ไม่แตกต่างกัน  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2           
โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ในระดับสูง 
เรียงล าดับค่าสหสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีเอกภาพ พันธกิจ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง ประกอบกับผู้บริหารรุ่นใหม่ในปัจจุบันจะต้องปรับตัวและพัฒนา
ตนเองให้สามารถบริหารให้สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้ นตลอดเวลา 
ความส าเร็จขององค์การ  กระทรวงศึกษาธิการ   ( 2550, หน้า 2-3)   นอกจากนี้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ท าให้ผู้ตามเชื่อถือ  ยอมรับ  ศรัทธา  ยกย่องและภักดี  และผู้น ายังกระตุ้นให้ผู้ตามท างานได้มากกว่า
ปกติ ผู้น าสามารถเปลี่ยนสถานะของปัจเจกบุคคลและองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
 2. วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการก าหนดขอบข่ายการบริหาร   จัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ก าหนดพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับพันธกิจของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2   น ามาเป็น
หลักการในการบริหารจัดการศึกษา การด าเนินงาน การปฏิบัติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมพันธกิจของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารงานโดยยึดหลักโรงเรียนเป็นฐาน  การกระจาย การมีส่วน
ร่วมตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในหลักการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 สมพิศ ศุภพงษ์ ( 2554, หน้า 2)  
 3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง และวิทยฐานะ ไม่แตกต่างกัน  
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 3.1 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย โดยผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ต่างกันมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่างอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โก
สิน พูลวัน (2545) ที่ศึกษา แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา 10 ผลการวิจัย พบว่า ทรรศนะของ ผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขต
การศึกษา 10 ที่มีต่อแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน เทศบาลเขตการศึกษา 10 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและขนาด โรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูเทศบาลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานต่างกัน และปฏิบัติในโรงเรียนที่
มีขนาดต่างกัน มีทรรศนะต่อแบบภาวะผู้น าของผู้บริหาร โรงเรียนไม่แตกต่างกัน  
 3.2 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี จิรจีรังชัย (2545 หน้า. 52–69) ที่ศึกษา แบบภาวะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู ตาม
แนวคิดของ แบส, และ อโวลิโอ  (Bass, & Avolio 1990) ได้ศึกษา ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น า ตาม
แนวความคิดของ   เซอจิโอวานี่ (Sergiovani) ใน 4 องค์ประกอบ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตามการรับรู้ของครู และเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าตามแนวความคิดของ เซอจิโอวานี 
(Sergiovani)  ใน 4 องค์ประกอบ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของครู ในโรงเรียน
ที่มีขนาดแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าระดับพฤติกรรมภาวะ ผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
อยู่ในระดับมาก ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง 
 3.3 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารโรงเรียนได้แสดง
พฤติกรรมความเป็น ภาวะผู้น าในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เช่น มีความรู้ความ  สามารถในการ
ยุติธรรม ให้การส่งเสริมครูโดยให้การแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การยอมรับ ให้อิสระและส่งเสริม 
ในการพัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการคิดมีปัญญา มีไหวพริบ ฉลาดทันคน ทันเหตุการณ์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ดีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤติยา ใจหลัก ฟริตซ์เจอรัลด์, 
พิชัย  ไชยสงคราม     และวีระ วงศ์สรรค์ (2551, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพังงา ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการ ครูที่ประสบการณ์ในการท างาน 1–10 ปี, 11–20 ปี, 
21–30 ปี และ 31 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
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สมมุติฐานที่ตั้ ง ไว้  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อีจิ โมฟรอ (Ejimofor, 2008) ที่ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูใน เรื่องเกี่ยวกับทักษะด้านภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงของ
อาจารย์ใหญ่ และความพึงพอใจในการท างาน ของครูรวมทั้งยังท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านคุณลักษณะพ้ืนฐานของอาจารย์ใหญ่ 10 และทัศนคติของพวกเขาในเรื่องเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถของพวกเขาในการแสดงลักษณะภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงด้วย ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มของอาจารย์ใหญ่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเดิมด้วย จ านวนปีที่น้อยกว่า กลับไม่รับรู้ถึงลักษณะ
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงได้และ ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ท างานต่างกันมีภาวะผู้น าที่พึง
ประสงค์ของนักบริหาร การศึกษาที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน ทั้งโดยส่วนรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน  
 3.4 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
พ้ืนฐานความคิดย่อมมีความแตกต่างกัน ตามคุณลักษณะภูมิหลังของครูผู้สอน กล่าวคือ การที่บุคคล 
หนึ่งจะให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบพฤติกรรมการด าเนินงาน ของผู้บริหาร ย่อมจะต้องมีเกิดจากความรู้ 
ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการท างานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการตัดสิน รูปแบบภาวะผู้น าหรือแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่ง แตกต่างกันกันไปตามลักษณะภูมิหลัง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ทอมสัน (Thomson, 1980, p 102, อ้างถึงใน ปัญจนารี  พัฒนก าจร  2546, หน้า 84) ที่ศึกษา 
ประสบการณ์และขนาด โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นหรือพฤติกรรมผู้น า  ผลการวิจัย 
พบว่า ข้าราชการครูที่ท างาน ในขนาดโรงเรียนที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ ผู้บริหาร
แตกต่างกันทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ .01 ในด้านความเสน่หา ด้านการดลใจ 
ด้านการ กระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05  
 3.1.5 จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น เพราะว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไม่ว่าจะ
มีหรือไม่มีวิทยฐานะ ล้วนแต่จะต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารซึ่งสั่งการตามข้อ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านผู้บริหารที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ได้จ าแนกตาม วิทยฐานะ แต่
ถูกจ าแนกให้ภายใต้ความเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ก าธร  อินศรีสวัสดิ์ (2553, หน้า 68-73) ที่ศึกษาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปัตตานี ผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีต าแหน่งทางการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
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ปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานีไม่แตกต่างกัน  
 4. การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และวิทยฐานะ     
ไม่แตกต่างกัน 4 
  4.1 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมองค์กรภายใน
องค์กร จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นันทนา ประกอบกิจ (2538) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กร  กรณีฝายพัฒนา
ชุมชน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ระดับ  การศึกษาสูงสุด ไม่มีผลต่อคุณลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กร และพบว่าพนักงานองค์การค้าของคุรุสภา ภาคการค้า ที่ระดับการศึกษาต่างกันมี
ผลต่อคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม ด้าน มุ่งเน้นความส าคัญกับคนในองค์กร ด้านความ
มีเสถียรภาพ และด้านแบบแผนการท างานอย่างไม่ เคร่งครัด ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าระดับการศึกษา
กับด้านมุ่งเน้นความส าคัญไปที่ผลสัมฤทธิ์ของ งานแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากพ้ืนฐานการศึกษา 
ซึ่งเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กร 
  4.2 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พ้ืนฐานทางความคิด
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะมีความแตกต่างกันตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน
งการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่  จะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหนงผู้บริหารงานใน
สถานศึกษา ถือเป็นหัวหน้าหน่วยงานสูงสุดขององค์การ รับผิดชอบงานทั้งหมดของสถานศึกษา  สวน
ครูจะปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสงผล ถึงทัศนะความคิดเห็นของครูที่มีตอคุณลักษณะด
านความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่  ของผูบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะใหความคิดเห็น 
จะตัดสินใจในการกระท าสิ่งที่ถูกตองที่จะท าอะไรลงไปไดนั้น     ยอมจะตองเกิดจากฐานภาระหนาที่
สถานการณที่มีบริบทแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ       กัมพล พันธ์เกษมสุข (2548, 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาบุคลิกภาพ และการจูงใจ ที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมของบริษัท TRUE พบว่า 
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บุคลากรที่มีต าแหน่งงานในองค์กรสูงและบุคลากรที่มีต าแหน่งงานในองค์กรต่ า  มีผลต่อวัฒนธรรม
องค์กร  
  4.3 จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมอบหมายงานให้
บุคลากรปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านผู้บริหารนั้น ผู้บริหารมอบหมายงาน
ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานที่มากหรือน้อยก็จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกันทุกคน การที่จะบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้
โรงเรียนมีคุณภาพนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้นั้นย่อมอาศัยความตั้งใจจริงและความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน จากการได้รับมอบหมายหน้าที่และให้ความส าคัญอย่างเท่า
เทียมกันในการปฏิบัติงาน จึงท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาไม่ต่างกัน  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ก าธร  อินศรีสวัสดิ์ (2553, หน้า 68-73) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานีไม่แตกต่างกัน 
  4.4 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา  ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ได้ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพระ ราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ด้านทรัพยากรตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่าง 
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ สุรวุฒิ พวงจ าปา (2547, 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษา วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สระแก้วเขต 2 พบว่า 
วัฒนธรรมโรงเรียนที่ประเภท โรงเรียนต่างกันไม่แตกต่างกัน  
  4.5จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีวิทยฐานะ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครู ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีวิทยฐานะล้วนแต่
จะต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารซึ่งสั่งการตามข้อปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานด้านผู้บริหารที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ได้จ าแนกตามวิทยฐานะแต่ถูกจ าแนกให้ภายใต้ความ
เหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีร
ชาติ มาตรหลุบเลา (2555, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามทัศนะ
ของครูสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า การเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษาตาม ทัศนะของครูสังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยซึ่งจ าแนกตามวิทยฐานะมีระดับ ทัศนะไม่แตกต่างกัน  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่
ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ถ้าผู้น าของสถานศึกษามีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ดีแล้วก็จะส่งผลจะท าให้วัฒนธรรมขององค์การของสถานศึกษาดีขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ   นาฎพิมล  คุณเผือก (2555,  หน้า 93 - 94)  ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01 มีค่าความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นด้านผู้ที่บริหารสถานศึกษามี
การปฏิบัติอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษา ควรค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เช่น    
มีการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา วิเคราะห์ความต้องการและ ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยที่
ผู้น าจะต้องมี ความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นรายบุคคล เพ่ือทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ตาม
ประสบอยู่ แทรกแซง ให้เข้าถึงตัวผู้ตามโดยไม่ให้ผู้ตามรู้สึกถึงการตรวจสอบ อยู่ตลอดเวลา 
 2. จากผลการวิจัย ด้านการมีส่วนร่วม เป็นด้านผู้ทีบ่ริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าด้านอ่ืน ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารงานให้มีการร่วมมือกันในการท า งานระหว่างสายงาน 
บริหารงานโดยใช้ทีมงาน   เป็นกลไกในการปฏิบัติงาน ถือว่าบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของทีม เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร  เป็นหลักในการบริหารงาน ส่งผลให้การบริหารงานสถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ 
  
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการการ
ค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืนในการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาหรือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรต่างๆ ที่มีความหลากหลายของแต่ละบุคคล  
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าด้านอ่ืนในการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก  
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารรอบตัว และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง จ านวน 462 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ที่ได้จากการการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 42 คน เครื่องมือการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 
แผน (2) แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบคู่ขนานก่อนเรียนและหลังเรียน 
ฉบับละ 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 (3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชา
วิทยาศาสตร์ แบบคู่ขนานก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 ( 4 ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  

7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ  
หาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ    
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ  :   การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ผังกราฟิก ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 
 

ABSTRACT 

  

          The purposes of this study were (1)  to compare the learning of 7E learning 
cycle with graphic organizer on scientific learning achievement the surrounding 
substances of seventh grade students before and after the instruction. (2) to compare 
the critical thinking test of the seventh grade students toward the learning of 7E 
learning cycle with graphic organizer on scientific learning achievement the 
surrounding substances of seventh grade students before and after the instruction. (3) 
to study the satisfaction of seventh grade students toward the learning of 7E learning 
cycle with graphic organizer on scientific learning achievement the surrounding 
substances of seventh grade students after the instruction. Population of this study 
were 462 grade 7 students of Satriphatthalung School , Phatthalung. The samples of 
this study were 42 grade 7 students of Satriphatthalung School , Phatthalung obtained 
by cluster random sampling. The research instruments used were :(1)  the Science 
lesson plans 9 plans. (2) the Science achievement pretest and posttest 35 items with 
reliability coefficients at 0.85 and (3)  a questionnaire used for asking the students’ 
satisfaction 15 items with reliability coefficients at 0.89. The t-test dependent Mean 
and Standard Deviation was used to compare the Science achievement scores before 
and after being taught by the scientific learning achievement the surrounding 
substances of seventh grade students.  
The results of the study were as follows.  
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          1. The learning of 7E learning cycle with graphic organizer on scientific learning 
achievement the surrounding substances of seventh grade students the posttest score 
was significantly higher than the pretest   at .01 level.  
          2. The critical thinking test of the seventh grade students toward the learning 
of 7E learning cycle with graphic organizer on scientific learning achievement the 
surrounding substances of seventh grade students after studying was significantly 
higher than before studying at .01 level. 
          3. The satisfaction of seventh grade students toward the learning of 7E learning 
cycle with graphic organizer on scientific learning achievement the surrounding 
substances of seventh grade students after the instruction was at a good level. 

 
Keywords :   The learning of 7E learning cycle , Graphic organizer, Scientific    
                     Learning Achievement, Analysis thinking 
 

บทน า 

 วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน เพราะวิทยาศาสตร์ถือ
ได้ว่าเป็นศาสตร์ทีเ่ชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆของมนุษย์ทุก
คนให้เป็นระบบ  ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ  เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์น ามาใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวิตประจ าวันและการท างาน  เหล่านี้ล้วนเป็นผลที่มาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
ผสมผสานกับความคิดและศาสตร์อ่ืนๆเข้าด้วยกัน  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาการคิด ทั้งการ
คิดที่เป็นเหตุเป็นผล  การคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  ตลอดจนการการคิดแก้ปัญหา  ดังนั้น  ทุก
คนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพื่อจะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้น  สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 9) 

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.รอบที่สาม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 ผลการประเมินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรี
พัทลุง จังหวัดพัทลุง ปรากฏว่า มาตรฐานที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับปรับปรุง กลุ่มบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 
5 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนได้คะแนน 7.95  มีระดับอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (งานวัดผลและ
ประเมินผล โรงเรียนสตรีพัทลุง, 2557 : 2) ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาต่างๆของการจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่
กล้าถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับบทเรียน , เนื้อหาที่เข้าใจยาก ,  นักเรียนไม่สนในเรียน ,  
ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานในการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
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ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงครูไม่ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

การจัดกระบวนเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E Learning Cycle) นับเป็น
ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในปี 2003 ไอน์เซนคราฟท์ 
(Eisenkraft. 2003 : 57 – 59) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ             สืบเสาะหา
ความรู้จาก 5 ขั้นตอน (5E) เป็น 7 ขั้นตอน (7E) คือ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicit)     ขั้นสร้างความ
สนใจ (Engage) ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaborate) ขั้นประเมินผล (Evaluate) และขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  (Extend) โดยเพ่ิมขั้น
ตรวจสอบความรู้เดิม (Elicit) เข้ามาโดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจและสนุกกับการ
เรียน และยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเองและเพ่ิมขั้นน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Extend) เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมาให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ในขณะเดียวกันการสอนแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อีกรูปแบบที่สามารถน ามาเป็นตัวช่วยพัฒนา
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสรุปความรู้  ความเข้าใจ ให้เป็นความคิด
รวบยอด จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น เนื้อหามีความ
กระชับ ชัดเจน ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิด หลักการและเหตุผล และการเชื่อมโยงของข้อมูล
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ผังกราฟิก จึงจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
ที่ดี (ทิศนา แขมมณี. 2550 : 388) ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก จึงเป็นรูปแบบ
ของการสอนในลักษณะของการใช้กราฟไดอะแกรมที่มีหลากหลายรูปแบบ    ในการจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ควรเลือกใช้ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระให้ตรงกับลักษณะของผังแต่ละประเภท  

ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบของผังใยแมงมุม ผังมโนทัศน์ ผังวัฏจักร ผังเวนไดอะแกรม และผังต้นไม้  
เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาจัดอย่างเป็นระบบ แตกแขนงองค์ประกอบ
ส่วนย่อยของเนื้อหาสาระใหญ่ไปสู่เนื้อหาสาระย่อยๆของเรื่องนั้นๆ ให้มีความกระชับ ชัดเจน เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจความคิดรวบยอดที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระได้อย่างง่ายขึ้น รวดเร็ว จดจ าสิ่งที่
เรียนรู้ได้นานมากขึ้น เพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ได ้ 

จากสภาพปัญหาทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  และองค์ความรู้ประกอบข้างต้นผู้วิจัย
เห็นความจ าเป็นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก  และการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลทางความรู้ และความคิดให้แก่นักเรียน และเป็นส่วน
ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ      

หาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร        
การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบ      
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก 
 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 

นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 462 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน  ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 

เครื่องมือในงานวิจัย  
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องในการด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ 

เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก จ านวน 9 แผน เวลา 18 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
ตารางท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

   ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารรอบตัว 
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หน่วยการเรียนรู้ ล าดับ
แผนการ

จัดการเรียนรู ้

เนื้อหา ผังกราฟิก จ านวน
ชั่วโมง 

1.สถานะของสาร 1 สถานะของสาร ผังใยแมงมุม 2 

2.อุณหภูมิและการวัด 2 อุณหภูมิและการวัด ผังมโนทัศน์ 2 

3.ผลของความร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ
สาร 

3 
 

ผลของความร้อนต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร 

  ผังวัฏจักร 2 

4.การจัดกลุ่มของสารตาม
ลักษณะของเนื้อสารและ
ขนาดของอนุภาค 

4 สารแขวนลอย ผังเวนไดอะแกรม 2 

5 สารคอลลอยด์ ผังเวนไดอะแกรม 2 

6 สารละลาย ผังเวนไดอะแกรม 2 

5.การถ่ายโอนความร้อน 7 การน าความร้อน ผังต้นไหม 2 

8 การพาความร้อน ผังต้นไม้ 2 
9 การแผ่รังสีความร้อน ผังต้นไม้ 2 

รวมเวลาที่จัดการเรียนรู้ 18 

 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสารรอบ 

เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 35 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบคู่ขนาน มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.79 และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของ  
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) มีค่าเท่ากับ 0.85  

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว  
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 35 ข้อ ซึ่งเป็น
แบบคู่ขนาน มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.75 และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) มีค่าเท่ากับ 0.89  
 
 
 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ที่มีต่อการสอนโดยใช้ 
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รูปแบบจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert ) จ านวน 15 ข้อ มีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.8-1.0  
 

วิธีด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว จ านวน 35 ข้อ  

2. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว จ านวน 35 ข้อ  

3. ด าเนินการเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว ฉบับที่ 1 จ านวน 35 ข้อ  

5. ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว ฉบับที่ 2 จ านวน 35 ข้อ  

6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้รูปแบบวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับแผนผังกราฟิก
จ านวน 15 ข้อ โดยใช้เวลา 20 นาท ี
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบความต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเทียบ

เกณฑ์ น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 

 

 

 

ผลการวิจัย 
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จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก 
เรื่อง สารรอบตัว สรุปผลการวิจัยได้ว่า 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา 
ความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง สารรอบตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก 
อภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น  
กับผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เรื่อง สารรอบตัว ผลปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักการแสวงหาความรู้ และค้นพบ
องค์ความรู้ความจริงต่างๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการคิดหาเหตุผลจนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆได้ เกิดเป็น
องค์ประกอบที่คงทน ดังที่ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 56) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนแบบสืบเสาะ ว่า เป็น
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนทีใ่ห้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมาย จากลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นดังกล่าว จึงท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประกอบกับการใช้ผังกราฟิกเป็นสื่อช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจและสรุปเนื้อหาสาระแบบองค์รวมได้ดีมากข้ึน โดยในการวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบของผังกราฟิกที่
แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระจ านวน 5 ผัง มาช่วยเสริมสร้างการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ที่น าผังมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและสรุป โดยจะจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
การทดลอง การถาม และการแลกเปลี่ยนความรู้กับครูผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นในชั้นเรียนด้วยตัวผู้เรียน
เอง มาตรวจสอบ วิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลที่ได้ในรูปแบบของผังกราฟิก โดยจะใช้รูปแบบผัง
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กราฟิกจ านวน 5 ผัง คือ (1) ผังใยแมงมุม ใช้ร่วมกับเนื้อหาสาระ เรื่อง สถานะของสาร ผู้เรียนสามารถ
จ าแนกลักษณะของแต่ละสถานะได้ว่า สถานะของแข็ง สถานะของเหลว และสถานะก๊าซมีคุณสมบัติใน
ด้านการจัดเรียงตัวของอนุภาคเป็นอย่างไร คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสถานะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เป็นต้น ผู้เรียนสามารถมองเห็นถึงลักษณะของแต่ละสถานะได้หลายหลายประเด็น และเข้าใจได้ง่ายไม่
ซับซ้อน (2) ผังมโนทัศน์ ใช้ร่วมกับเนื้อหาสาระ เรื่อง อุณหภูมิและการวัด ผู้เรียนสามารถแยกย่อย
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัดได้ว่า อุณหภูมิประกอบไปด้วยหน่วยอะไรบ้าง การใช้
เครื่องมือในการวัดมีวิธีการใช้งานอย่างไร เป็นต้น ผู้เรียนจะมีเข้าใจความรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด
ครอบคลุมในทุกประเด็น (3)  ผังวัฎจักร ใช้ร่วมกับเนื้อหาสาระ เรื่อง ผลของความร้อนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ผู้เรียนสามารถสร้างวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงสารเมื่อโดนความร้อน ณ 
เวลาใดๆ ได้ว่าสารจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการเปลี่ยนของสารเมื่อ
ได้รับความร้อนอย่างเป็นระบบ (4) ผังเวนไดอะแกรม ใช้ร่วมกับเนื้อหาสาระ เรื่อง การจัดกลุ่มของสาร
ตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของสาร ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของกลุ่ม
สารว่า สารประเภทคอลลอยด์ แขวนลอย และสารละลายมีความเหมือนในด้านใดบ้าง และมีลักษณะที่
เฉพาะด้านใดบ้าง โดยที่ผู้เรียนสามารถมองภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเปรียบเทียบสารได้ เม่นย า (5) 
ผังต้นไม้  ใช้ร่วมกับเนื้อหาสาระ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ว่า การน าความ
ร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อนสามารถแตกแขนงกิ่งก้านออกเป็นส่วนย่อยๆในด้าน
ต่างๆได้ว่าอย่างไรบ้าง เป็นต้น ผู้เรียนจึงสามารถเข้าใจเนื้อหาจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วกว่า และ
น่าสนใจมากกว่าการอ่านแบบเรียงความที่อาจจะน่าเบื่อ 

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา จึงเป็นไปได้ว่าการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังกราฟิก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถ
เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ค้นพบได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการเรียนที่ไม่ตรึงเครียด มีการท ากิจกรรมระหว่าง
ชั้นเรียนควบคู่กันไปจนเกิดเป็นการเรียนที่สนุก จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของผู้เรียนเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์  (2551 : 82 – 84) ที่ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในราชวิชาเคมี ของกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจตรณี บุญนาวา (2552 : 74 - 75) ที่ได้
น าผังกราฟิกไปประกอบการสอน ซึ่งผลการวิจัยท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เช่นเดียวกันงานวิจัยของทิพย์รัตน์ สัตระ (2550 : 92 – 96) ท าการวิจัยเรื่องการใช้ผังกราฟิกในการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.1 

 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา 
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ความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ผ่านการทดลองในชั้นเรียน สอดแทรกด้วยค าถาม นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ หรือ
ความรู้เดิมที่มีประกอบการตอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546 : 8) ได้กล่าวถึง
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning) ว่า ผู้เรียนรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูลที่เกิดจากความคิด
ของตนและของกลุ่ม เกิดเป็นข้อสงสัย น าไปสู่การทดลองเพ่ือหาค าตอบ เมื่อผู้เรียนทราบถึงค าตอบจาก
ผลจากการทดลองสามารถน ามาประมวลเป็นความคิดรวบยอดและเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ผัง
กราฟิกจึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้สรุปใจความอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นใน 3 ด้าน คือ (1) การ
คิดวิเคราะห์หลักการ ผู้เรียนสามารค้นหาโครงสร้างการเรียนรู้ที่เป็นระบบได้จากการการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ในขั้นสร้างความสนใจ ที่ผู้เรียนจะได้รับองค์
ความรู้เกรินน าจากการสร้างความสนใจจากครูผู้สอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ 
และจะมีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการในขั้นส ารวจและค้นหา และข้ันอธิปรายและลง
ข้อสรุป เพราะการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนจะต้องเกิดโครงสร้างจากการเรียนรู้และสื่อออกมาทางผังกราฟิก 
(2) การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ ผู้เรียนสามารถเกิดองค์ความรู้ในการแยกแยะสิ่งที่ก าหนดมาได้ว่าอะไร
มีความส าคัญ หรือมีความจ าเป็นอย่างไร สิ่งใดเป็นเหตุ และสิ่งในเป็นผล ผู้เรียนสามารถเกิ ดการคิด
วิเคราะห์ความส าคัญจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ใน
ขั้นส ารวจและค้นหา ที่ผู้เรียนจะต้องจ าแนกสาระการเรียนรู้ให้เป็นสัดส่วนตามล าคับความส าคัญ และ 
(3) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผู้เรียนสามารถค้นหาว่าความสัมพันธ์ย่อยๆของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ในสาระท่ีเรียนรู้ มีสิ่งใดเก่ียวข้องกัน สัมพันธ์กันอย่างไร หรือสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเกิดการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  ที่ผู้เรียนจะต้องสรุปผลจากการทดลองได้ว่า 
สมมติฐานที่ตั้งไว้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับผลการทดลองอย่างไร และสามารถน าไปเชื่อมโยงการ
ความรู้ต่างๆในชีวิตประจ าได้อีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของพฤกษ์ โปร่งส าโรง (2549 : 75 
– 78) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.1 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ 
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิกผลปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมเป็น
การเน้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 
เกิดเป็นกระบวนการที่มีระบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมกันของผู้เรียน จึงเป็นเหตุท าให้ผู้เรียนมีความพึง
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พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผังกราฟิก โดยที่ผู้วิจัยได้
พยายามสร้างความสนใจผ่านการตั้งค าถาม ให้กับผู้เรียนในขั้นสร้างความสนใจ ให้ผู้เรียนเกิดเป็นองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองในขั้นส ารวจและค้นหา โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้
หาค าตอบด้วยตัวเอง เกิดเป็นความรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของทิพย์ สัตระ (2550 : 102 – 104) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ผังกราฟิก นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และส่งผลท าผู้เรียนมีความประทับใจและมีความพึง
พอใจในการเรียนรู้ในอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าการวิจัยไปใช้ 
1.1. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผัง 

กราฟิกในแต่ละหน่วย ครูผู้สอนจะต้องสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการใช้ผังกราฟิกในแต่ละประเภทที่จะ
จัดการเรียนรู้ จะต้องสรุปให้นักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดเสียก่อน จึงจะท าให้นักเรียนเข้าใจการเขียนผัง
กราฟิกได้อย่างถูกต้องชัดเจนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.2. ในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผัง 
กราฟิกในแต่ละหน่วยการจัดการเรียนรู้นั้น ครูจะต้องวิเคราะห์กิจกรรมในการใช้ผังกราฟิกให้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 
ตอบสนองความสามารถและความเหมาะสมของวัยของผู้เรียน 

1.3. ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้ร่วม 
แสดงความคิดเห็น และจัดการเรียนรู้ให้มีความเป็นกันเอง สร้างบรรยายให้ผู้เรียนอยากจะเรียนรู้ ไม่
กลัว และกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าแสดงความคิดอย่างเชื่อมั่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ ไม่ด่วนสรุปเนื้อหาเร็วเกินไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยต่อไป 
2.1. ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผัง 

กราฟิกในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจาก เรื่อง สารรอบตัว 
2.2. ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับผัง 

กราฟิกในรูปแบบอ่ืนที่แตกต่างไปจากงานวิจัยนี้ เช่น ผังล าดับขั้น , ผังก้างปลา เป็นต้น  
2.3. ควรวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้ 

สื่ออ่ืนๆนอกจากผังกราฟิก เช่น การแสดงบทบาทสมมติ , การใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร. พัศรเบศวน์ เวช-วิริยะ
สกุล ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. วิภาฤดี วิภาวิน  กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ด้วยความเอาใจใส่ ในการ
ท าวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ในการท าวิจัย และรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัยที่จะน าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยซาบซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรศิริ ชูรักษ์ ประธานกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์และอาจารย์ ดร. กิตติธัช คงชะวัน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่าน
ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาตาหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนอันเป็นเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ นายสวาท จันทร์น้อย นางสาวขนิษฐา สุวรรณลิขิต 
และนางสาวปาริชาติ ราษแก้ว ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือการวิจัยให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการ นายจบ แก้วทิพย์ และคณะครูโรงเรียนสตรีพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย และขอบใจ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ที่
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการท ากิจกรรมต่างๆ ในการทดลองเพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิจารณ์ คุณแม่ปราณี อนุมณี และญาติมิตร เพ่ือร่วมงาน ที่คอย
ให้ก าลังใจ เข้าใจ ห่วงใย และให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีตลอดเวลาที่ด าเนินการวิจัย 
 คุณค่าหลายอย่างที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแต่บิดามารดา 
ครูอาจารย์ พ่ีๆ น้องๆ และญาติทุกคนที่เป็นก าลังใจ รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนจนส าเร็จการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังเรียนของ
นัก เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  4  ที่ ได้ รั บการสอนโดยใช้ชุ ดการสอนวิชาภาษา อังกฤษ                      
เรื่อง Prepositions  3) เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน     
บ้านวังหันน้ าดึง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต   ที่เรียนในภาคเรียนที่           
ปีการศึกษา  558  จ านวน   0  คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 81. 5/81.17   ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ       
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98                                                                                                                                                        
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมี
ประสิทธิภาพ 81. 5/81.17 
   . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีเจต
คติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : ชุดการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาษาอังกฤษ ค าบุพบท 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were 1) to delvelop the instructional package on 
Prepositions for Prathomsuksa 4 students  2) to compare the attitudes towards English 
of Prathomsuksa 4 students before and after being taught by using the instructional 
package  3) compare the attitudes towards English subject of Prathomsuksa 4 students 
before and after taught by the instructional package. 
 The samples were 20 Phathomsuksa 4 students of Banwanghunnamdung 
School studying in the two semester of the 2015 acadermic year. The samples were 
selected by using simple random sampling to make an experimental group.   
 The research tool comprised 1) the instructional package in English on 
Prepositions for Prathomsuksa 4 students with efficiency criterion of 80/80, 2) the 
English achievement test with 4 choices and 30 items, 3) an attitude test with the 
reliability coefficient of 0.98 
 The results of this research are concluded as follows: 
 1. The development instructional package was at a very good level of 
appropriation and had the efficiency value of 81.25/81.17 
 2. The English achievement of Prathomsuksa 4 students taught by using the 
instructional package package being taught was higher than before learning with the 
statistical significance at the .05 level 
 3. The attitude towards English of the Prathomsuksa 4 students taught by 
using the instructional package after being taught were higher than before learning with 
the statistical significance at the .05 level 
 
Keywords :  the instructional package, achievement, English, prepositions  
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บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้     
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน และมีวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิต  (กระทรวงศึกษาธิการ  551.)   
 จากความส าคัญของภาษาต่างประเทศดังกล่าว  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพ  และศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไปไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิด
และการงานอย่างสร้างสรรค์  ตลอดจนเน้นการเชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากลโลก และก าหนดให้มี
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงชั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดีผู้เรียน
จะต้องได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดและกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษาควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และกิจกรรมควรฝึก
ผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วยอันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ และสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ  551.) 
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึง
ความส าคัญของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาสื่อสารในชั้นเรียน 
โดยมีสื่อที่หลากหลาย นักการศึกษากล่าวว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นวิธีสอนที่มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นแนวการสอนภาษาอังกฤษที่
สามารถท าให้ผู้เรียนมีสมรรถวิสัยในการสื่อสารได้มากที่สุด (กรมวิชาการ ,  551, น.  0) การจัดการ
เรียนการสอนจะต้องมีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร มี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช  54  (กระทรวงศึกษาธิการ,  551, น. 1 - ) ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะมี
ความส าคัญยิ่ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ยังมีปัญหา ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบ
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การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 556 ของนักเรียนช่วงชั้นที่   คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต   พบว่า 
วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 34.57 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต  ,  556, น.  8) ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติด้านการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง ของ
ส านักงานเจตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต   พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ  7.95 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  ,  556, น. 61) 
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  556 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหันน้ า
ดึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 33.9  (โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง, 
 556, น. 54) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้คือร้อยละ 80 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ จึงกล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ านั้นเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับโรงเรียนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดและประเทศตามล าดับ 
 สาเหตุของปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ าอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ
และสาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ ปัญหาที่ครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
พฤติกรรมด้านการสอนไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด กล่าวคือ ครูยังสอนแบบยึดตนเองเป็นส าคัญ 
สอนแบบบรรยายเพื่อให้จบเนื้อหาตามบทเรียน ซึ่งครูไม่ได้ใช้สื่อประกอบการสอน (มยุรี  ยมสุข,  551, 
น. 3) ผลกระทบที่เกิดจากการสอนโดยครูยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนั้น ท าให้นักเรียนไม่มีบทบาทหรือไม่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอน ขาดการฝึกฝนให้สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จึงเกิดความเบื่อหน่าย 
และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ศรัณย์ฉัตร  ฉวีพัฒน์,  553, น. 3) และจากการสังเกตในการจัดการเรียน      
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน และเห็นว่าวิชาภาษาอังกฤษ     
ไม่น่าเรียน ท าให้นักเรียนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
พบว่านักเรียนไม่สามารถใช้ Prepositions ในการแต่งประโยค และสื่อความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ในด้านการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปสาเหตุที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ ากว่า เกณฑ์ของครูผู้ สอนกลุ่ มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง  สรุปได้ว่า เกิดจากครูผู้สอนขาดวิธีการสอนหรือเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้การจัดการเรียนการสอน        
ไม่ตอบสนอง หรือส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนน้อย  
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จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียน ท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนหรือการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งเท่าที่ควรที่จะได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านพบว่า  
การสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  การใช้เอกสารประกอบการสอน และการสอนโดยใช้ชุดการสอน               
เป็นสื่อการสอนที่เหมาะกับการใช้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างยิ่งชุดการสอนเป็นสื่อการ
สอนประเภทหนึ่งในรูปแบบของสื่อประสม มีขั้นตอนการตรวจสอบว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เพียงใด ทั้งยังมีระบบที่ผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดมุ่งหมายเฉพาะที่จะสอนโดยมี
ระบบการผลิตที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่อง และวัตถุประสงค์ นอกจากนี้   ชุดการสอน ยังเป็นสื่อที่
สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนด้วยชุดการสอนตาม
สมรรถภาพของตนตามโอกาสที่เอ้ืออ านวยตามความสนใจ เพ่ือให้ผู้ เรียนประกอบกิจกรรมได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามเอกัตภาพ เพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,  547, น.  9) การเรียนโดยใช้
ชุดการสอนจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นการใช้ชุดการสอนจึงเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่ เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าการใช้ชุดการสอนจะท าให้นักเรียนทุกคน    
มีอิสระในการประกอบกิจกรรมหรือการแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน      
มีความเป็นกันเอง และยังช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน ท าให้นักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ตาม
ความสามารถ ความสนใจ  ยังช่วยในการวัดผลผู้เรียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะท าให้การเรียน      
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วย นอกจากนี้
การสอนโดยใช้ชุดการสอนนับเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิธีหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง (พะเยาว์ สิมภาลี,  556, น. )  มีงานวิจัยที่ทดลองใช้ชุดการสอนใน การสอนภาษาอังกฤษ 
แล้วพบว่า การสอนโดยใช้ชุดการสอน ช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งยังส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ    
วิชาภาษาอังกฤษ ดังงานวิจัยของ กมลทิพย์  แกว่นกสิการณ์ ( 551), งานวิจัยของ ยุพาวดี พลภูงา 
( 555), และงานวิจัยของ พะเยาว์ สิมภาลี ( 556)  พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
วัชรี หงษ์อนุรักษ์ ( 556) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงได้สนใจ   
ที่จะพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
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ให้มีคุณภาพ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ทีสู่งขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อให้ครูได้น าไปใช้และผู้ที่เก่ียวข้องทางการศึกษา
ได้น ากระบวนการผลิตไปเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาชุดการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 4  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions 
3.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions  
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) โดยใช้
แบบการวิจัยกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-group Pretest-posttest Design)         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติ
ต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับชุดการสอน
โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียน        
วังแขม-วังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต   ปีการศึกษา  558 จ านวน 11 โรงเรียน 
     1.  กลุ่มตัวอย่าง    
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวัง
หันน้ าดึง จ านวน  0 คน จากสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต      
ปีการศึกษา  558 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยการสุ่มโรงเรียน    
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ในกลุ่มโรงเรียนวังแขม – วังยาง มา 1 โรงเรียน จาก 11 โรงเรียน ได้โรงเรียนบ้านวังหันน้ าดึง          
ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  0 คน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  . เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
    1. ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions จ านวน 4 ชุด มีประสิทธิภาพ 
81. 5/81.17  
     . แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions จ านวน 
30 ข้อ ค่าความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.71 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.14 – 0.57
    3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
    3.1 การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ของชุดการสอน   

  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช้สถิติการทดสอบที (t - test for dependent sample) กรณีกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน 
      3.3 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบที (t - test for dependent sample) กรณีกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน 

 
ผลการวิจัย 

 1. ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           
ที่สร้างและพัฒนาขึ้นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีจ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น                  
4 หน่วย ดังนี้ หน่วยที่ 1 การใช้  Prepositions  of Place (ค าบุพบทบอกสถานที่), หน่วยที่                  
การใช้  Prepositions  of  Time (ค าบุพบทบอกเวลา), หน่วยที่ 3 การใช้  Prepositions  of  
Direction  (ค าบุพบทบอกทิศทาง) และหน่วยที่  4 การใช้  Prepositions  of  Relationship         
(ค าบุพบทแสดงต าแหน่ง) ซึ่งแต่ละหน่วยมีองค์ประกอบ   ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คู่มือครู  ประกอบด้วย  
ค าแนะน าค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน  และ แผนจัดการเรียนรู้   ส่วนที่    ชุดส าหรับนักเรียน 
ประกอบด้วย ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน  บัตรค าสั่ง  บัตรเนื้อหา   บัตรกิจกรรม  บัตรเฉลยกิจกรรม  
บัตรแบบฝึกหัด  บัตรเฉลยแบบฝึกหัด  และแบบทดสอบประจ าหน่วย ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพ
ของชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวม
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีประสิทธิภาพ 81. 5/81.17 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions  
               ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  
 

ชุดการสอน 

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่า
ประสิทธิภาพ 

E1 / E2 
คะแนน 

เต็ม 
เฉลี่ย 
(   ) 

ร้อยละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

เฉลี่ย 
(   ) 

ร้อยละ
(E2) 

หน่วยที่ 1 10 8. 0 8 .00  
30 

 
24.35 

 
81.17 

 
81. 5/81.17 หน่วยที่   10 8.15 81.50 

หน่วยที่ 3 10 8.10 81.00 
หน่วยที่ 4 10 8.05 80.50 
รวมเฉลี่ย  8.13 81.25 30 24.35 81.17 81.25/81.17 

 
  .  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการสอนโดยใช้ชุด
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน      
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่   
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
              โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions  

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. D D2 t 

ก่อนเรียน 20 5.20 2.48 
383 7401 30.72* 

หลังเรียน 20 24.35 1.95 

* p < .05 
 3.  เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการสอนโดยใช้     
ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 
 
 
 
 
 

x x
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน 
              โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions  

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D. D D2 t 

ก่อนเรียน 20 2.03 0.40 
55.17 153.75 43.10* 

หลังเรียน 20 4.79 0.24 

* p < .05 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ในภาพรวมจ านวน 4 หน่วย มีประสิทธิภาพ 81. 5/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80          
ทุกหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นนั้นได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพสามารถน ามาเป็นนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะชุดการสอนหน่วยที่ 1 Prepositions of place มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
อาศัยหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่น ามาสร้างชุดการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
เอกสาร ต ารา ของนักการศึกษาหลายท่านอีกทั้งยังล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายากที่มีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันในทุกหน่วยการเรียนรู้ สื่อที่น ามาประกอบมีสีสันสวยงาม ตรงตามเนื้อหา เป็นสื่อประสม  
ที่มีความหลากหลาย เช่น บัตรเนื้อหา ใช้ภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ชัดเจนตรงตามเนื้อหาใช้ค า  
อธิบายได้ชัดเจน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น บัตรกิจกรรมใช้รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เช่น      
โยงเส้นจับคู่รูปภาพ การแต่งประโยค  การระบายสี ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน และผ่านการหา
ประสิทธิภาพจากกลุ่มทดลองภาคสนามแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพ 80.08/80.11แล้วจึงน ามาทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพ 81. 5/81.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 และ   
ที่ปรากฏผลเช่นนี้ เป็นเพราะกระบวนการสร้างและพัฒนาชุดการสอน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด         
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวัชรี  หงษ์อนุรักษ์ ( 556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5”ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 8 .71/80. 9 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และยังสอดคล้องกับวาสนา มณีนาค ( 549) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ชุดการสอนทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
ชุดการสอนทักษะการฟัง–พูด ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 
85.34/83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  

x
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 . นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน ที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่า  
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ปรากฏผลเช่นนี้ เพราะว่าชุดการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยน ามาทดลองใช้มี 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและ
การเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และยังมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว
นักเรียน เป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ    
และมีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น อีกทั้งชุดการสอนยังช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เพ่ิมความสนใจของผู้เรียน   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับค ากล่าวของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ( 547, น. 1 1) ที่กล่าวไว้ว่า ชุดการ
สอนเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาที่สลับซับซ้อน มีลักษณะเป็นนามธรรมสูงให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น อีกทั้ง บุญเกื้อ  ควรหาเวช ( 545, น. 9 -94) ยังกล่าวอีกว่า ชุดการสอนจัดกิจกรรมที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ด้วยสื่อหรือวิธีการต่างๆ  ที่ตรงกับ
เนื้อหาและประสบการณ์ของวิชานั้นๆ เน้นการจัดระบบสื่อการสอนหลายๆ อย่างมีผสมผสานกันให้
เหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ส าหรับผู้เรียน น ากระบวนการกลุ่มมาใช้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ประกอบกิจกรรมร่วมกันจัดสภาพและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาเกิด
ความสนุกสนานใน การท ากิจกรรมกลุ่มจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของมีคส์ (Meeks. 1972)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบใช้ชุดการสอนและวิธีการสอนแบบธรรมดา ส าหรับสอนนักศึกษาครู 
ผลการวิจัย พบว่า วิธีการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนด้วยวิธีธรรมดา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และยังสอดคล้องกับกนกวรรณ  เพชรวิเศษ ( 551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การสนทนาในชีวิตประจ าวัน        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนรู้ปกติ” ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน     
ที่เรียนแบบปกตินักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Prepositions   
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Prepositions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตน 
ได้ท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เกิดความสนุกสนาน
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เพลิดเพลินในการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางที่ดี ท าให้เจตคติหลังเรียน  
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับชัยยงค์  พรหมวงศ์ ( 5 8, น. 119-1 0) กล่าวว่าแนวคิดที่น ามาสู่
การสร้างชุดการสอนได้น าจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถทราบว่าการท างานของตนเองนั้นผิดหรือถูก มีการเสริมแรงทางบวกเมื่อนักเรียน
ปฏิบัติถูกต้อง และจะกระท าพฤติกรรมซ้ าอีกในอนาคต ได้เรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจ
ของนักเรียนเองโดยไม่มีการบังคับ และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ กนกวรรณ  เพชรวิเศษ ( 551) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนรู้ปกติ ” 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดการสอนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติลักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และยังสอดคล้องกับแมคโดนัล (MacDonald. 1973 : 1950A) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาและประเมินค่าของชุดการสอนแบบใช้สื่อประสม เพ่ือตรวจสอบเปรียบเทียบผลของ
ความส าเร็จและเจตคติของวิธีสอน โดยใช้ชุดการเรียนแบบใช้สื่อประสมเพ่ือเรียนรู้ด้วยตนเองกับ  
การเรียนด้วยการสอนแบบธรรมดาที่ใช้บรรยายและอภิปราย ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่าการเรียน โดยใช้ชุดการสอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน 
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1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
2) เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสังกัด ประสบการณ์ท างาน และ
ขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 317 คน โดยการเปิดตารางของเครจซี
และมอร์แกน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.802 สถิติ        
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24,  
S.D. = 0.15) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และการตลาด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และ

ด้านการบริหารกระบวนการ ( X = 4.25, S.D. = 0.27, 0.35) ส่วนด้านผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด ( X = 4.15, S.D. = 0.27) 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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พบว่า (1) จ าแนกตามสังกัด พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการให้
ความส าคัญแก่บุคลากรและหน่วยงานย่อย และด้านการบริหารกระบวนการ ไม่แตกต่างกัน โดย สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่า สพป.พระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 (2) จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่าภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น าและด้านผลการด าเนินงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน โดยประสบการณ์
ท างานต่ ากว่า 10 ปี มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป 
และ (3) จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านภาวะผู้น า ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ไม่แตกต่างกัน โดยขนาดโรงเรียน ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าโรงเรียน ขนาดเล็ก 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to: 1) study the school administration to be excellence 
schools of school administrator under the Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office. 2) Compare the schools administration to be excellence 
school of school administrator under the Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office with original affiliation, experience and school size. The 
sample of school administrators were 317 people by opening schedule of Krejcie & 
Morgan sampling stratification used to collect data in this questionnaire. The reliability 
of the entire questionnaire was 0.802. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and independent samples t- test.   
 The research results showed that: 1) the school administration to be 
excellence schools of school administrator under the Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Primary Educational Service Area Office were overall in high level. ( X = 4.24, S.D. = 0.15). 
The highest mean were students focused, stakeholders and marketing at high level           

( X = 4.42, S.D. = 0.32) planning strategy ( X = 4.25, S.D. = 0.27) and process management 

( X = 4.25, S.D. = 0.35) respectively. The lowest mean was overall result ( X = 4.15,            
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S.D. = 0.27) 2) Results of the comparison of the school administration to be excellence 
schools of school administrator under the Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 
Educational Service Area Office with original affiliation, experience and school size were 
as follow: compared with original affiliation were not different. However, compared 
with work experience and school size were difference with statistically significant at  
0.05 level. 
  

ความส าคัญของปัญหา 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนิน

กิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองาน                
ที่เกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง The Encyclopedia 
Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า “การบริหาร” เป็น
การจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยการผลิตเพ่ือมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดย
อาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg & Ornstein (1996, 
อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 บัญญัติไว้ว่า พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถานศึกษา               
เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐ            
ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
ตามประกาศกระทรวง  

สภาพแวดล้อมการแข่งขันนับจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยขององค์กรนานาชาติ การแข่งขันในระดับอุดมศึกษา ความท้าทายในการออกนอกระบบ 
รวมถึงการขยายตัวของอุดมศึกษาไทยและการอยู่รอด ท าให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้มี
สถานะที่ดีในเวทีระดับนานาชาติที่สร้างการยอมรับในวงการวิชาการ  จากความเป็นมาและ
ความส าคัญ ประกอบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
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(พ.ศ. 2551-2565) ได้จัดท าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมาด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ ซึ่งเกณฑ์ 
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีความยืดหยุ่น 
เน้นการแข่งขันกับตนเอง  

การจัดระบบบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้ 
และท่ีส าคัญผู้บริหารจะต้องรู้และเข้าใจถึงภารกิจตลอดจนขอบข่ายงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการที่จะศึกษา
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามกรอบแนวคิดของบัลดริจเนช่นแนลควลิตี้ โปรแกรม  
(Baldrige National Quality Program, 2002) เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามสังกัด ประสบการณ์
ท างาน และขนาดโรงเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2558 จ านวน 354 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นเขต 1 
จ านวน 188 โรงเรียน เขต 2 จ านวน 166 โรงเรียน แยกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเขต1 จ านวน 940 คน 
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และผู้บริหารโรงเรียน เขต 2 จ านวน 830 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,770 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 
2559) 
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2558 โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิด
ตารางส าเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Mogan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.5 โดย
แบ่งเป็นสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 34 โรงเรียน และ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 30 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร จ านวน 317 คน แยกเป็น ผู้บริหารโรงเรียนเขต  1 
จ านวน 168 คน และผู้บริหารโรงเรียน เขต2  จ านวน 149 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) การก าหนดตามสัดส่วน (Proportion Allocation) และการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
   1)  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้พิจารณาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการเทียบตารางของเครจซี และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น      
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 317 คน 
   2) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยการวิธี  
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
   3) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 160 คน ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 157 คน 
   4) ได้กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเทียบสัดส่วน (Proportion Allocation) โดยใช้
การจับฉลากตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนละ 5 คน ที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3) ได้กลุ่มตัวอยา่ง ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการค้นคว้า จ าแนกตามสังกัด และขนาดของโรงเรียน 
 

สังกัด 
ขนาด 

สถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน
โรงเรียน 

ผู้บริหาร 
จ านวน
โรงเรียน 

ผู้บริหาร 

สพป.
พระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 

เล็ก 91 455 16 81 
กลาง+ใหญ่+ใหญ่พิเศษ 97 485 18 87 

รวม 188 940 34 168 
สพป.

พระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 

เล็ก 88 440 16 79 
กลาง+ใหญ่ 78 390 14 70 

รวม 166 830 30 149 
รวมทั้งหมด 354 1,770 64 317 
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 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพบุคลากร ได้แก่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check-List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของบัลดริจ เนชั่นแนล 
ควอลิตี้โปรแกรม (Baldrige National Quality Program, 2002) มีองค์ประกอบด้วยกัน 7 ด้าน 
ได้แก่  1) ภาวะผู้น า (Leadership) 2) การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Planning) 3) การให้
ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาด (Customer and Market Focus)            
4) สารสนเทศและการวิเคราะห์ (Information and Analysis) 5) การให้ความส าคัญแก่บุคลากรและ
หน่วยงานย่อย (Human Resource Focus) 6) การบริหารกระบวนการ (Process Management) 
และ 7) ผลการด าเนินงาน (Business Results) เป็นเครื่องมือการวัด  
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเรื่องการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  3.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือหากรอบและใช้แนวทางในการก าหนดขอบข่ายและสร้างแบบสอบถามการบริหารสถานศึกษา              
สู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
  3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
  3.3  ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด         
พระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4  ยกร่างแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ควบคุม
ภาคนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษาและ
ความชัดเจนของข้อค าถามแล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 
  3.5  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ควบคุมภาคนิพนธ์             
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยหาค่าดัชนี
ความคล้อง (Index of Item Objectives Congruence: IOC) (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2555) และเลือก
ข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
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ของผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งหมด ซึ่งข้อค าถามที่
ใช้ได้มีค่า IOC ได้ค่าเท่ากับ 0.87 
  3.6  น าแบบสอบถามมาปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนออาจารย์
ผู้ควบคุมภาคนิพนธ์อีกครั้งหนึ่ง 
  3.7  การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงแล้วน าไปทดลองใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอ่ืนซึ่งเป็นโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน     
การวิจัย จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วย        
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามก่อนน าออกเก็บข้อมูลจริง โดย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (α-Cronbach’ s Alpha Coefficient) โดยก าหนด           
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไว้ว่าต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.70 (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2555) ได้ค่า
เท่ากับ 0.802 และจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
  4.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถามการวิจัย 
  4.2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง บางส่วนได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายธุรการโรงเรียนต่าง ๆ ติดตามผู้บริหารส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ ได้แนบซองติดแสตมป์ส าหรับ
ส่งแบบสอบถามคืนโดยก าหนดเวลาและสถานที่ในการส่งแบบสอบถามคืน 
  4.3 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ใน      
การจัดท าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  5.1  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ 
  5.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   
5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert)  
  5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
ตามสังกัด ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน โดยใช้ค่าทางสถิติแบบ t-test Independent 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6.1 สถิติพ้ืนฐาน คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ ได้แก่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน โดยใช้
ความถี่ ร้อยละ และบรรยายเป็นความเรียง ค่าร้อยละ (Percentage) และ 2 วิเคราะห์การบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  6.2  สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน ตามสังกัด ประสบการณ์ท างาน และขนาดโรงเรียน โดยใช้ค่าทางสถิติแบบ t-test 
Independent 
  6.3  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2548) 
  6.4  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่าครอนบาค (α -Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม 

                 

การบริหารสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

n = 317 

X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1. ด้านภาวะผู้น า 4.20 0.27 มาก 
2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 4.25 0.27 มาก 
3. ด้านการให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             

และการตลาด 4.42 0.32 มาก 
4. ด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์   4.24 0.24 มาก 
5. ด้านการให้ความส าคัญแก่บุคลากรและหน่วยงานย่อย 4.18 0.26 มาก 
6. ด้านการบริหารกระบวนการ 4.25 0.35 มาก 
7. ด้านผลการด าเนินงาน 4.15 0.27 มาก 

รวม 4.24 0.15 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, 
S.D = 0.15) โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้         

ส่วนเสีย และการตลาด อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.32) รองลงมาคือ ด้านการวางแผน        

กลยุทธ์ ( X = 4.25, S.D. = 0.27) และด้านการบริหารกระบวนการ ( X = 4.25, S.D. = 0.35) ส่วนด้าน

ผลการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.15, S.D. = 0.27) 
 ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  
จ าแนกตามสังกัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยประสบการณ์ท างาน ต่ ากว่า 10 ปี มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่า
ประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป และขนาดโรงเรียน โดยขนาดโรงเรียน ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
 1.  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณรงค์ แสงบุศย์ (2556) การบริหารสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัด
กองทัพเรือ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของนภัสกร รุ่งสว่าง 
(2552) การปฏิบัติที่เป็นเลิศของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสร้างความเป็นเลิศขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้             
เห็นว่าการบริหารเรื่องของความเป็นผู้น า การจัดการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารที่ให้ความส าคัญกับ
นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตลาด การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์               
มาใช้ในการบริหารจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญแก่บุคลากรและหน่วยงานย่อย น ากระบวนการ              
มาบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิคม แก้วสา (2548) การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านเพชรละคร สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนบ้านเพชรละครตามความคิดเห็นของครูโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก               
โดยที่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
การตลาด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาได้                    
ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง และให้ความส าคัญในกิจกรรมของนักเรียน     
มากที่สุด เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือน าเอาข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการศึกษาที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน สังคมและชุมชน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและผู้ปกครอง การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนการให้
ความส าคัญในกิจกรรมของนักเรียน และการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการวางแผน             
กลยุทธ์ และด้านการบริหารกระบวนการ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีการวัดความก้าวหน้าของ
แผนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้ ในการด าเนินการในปัจจุบันและ                  
การคาดการณ์ในอนาคตมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดท าระบบกระบวนการการจัด 
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า  
จ าแนกตามสังกัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารที่สังกัดสถานศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อการบริหารบริหาร
สถานศึกษา เมื่อพิจารณาพบว่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
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เลิศมากกว่าสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่วนประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน                 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
ในการบริหารสถานศึกษาเรื่องของความเป็นผู้น า การจัดการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารที่ให้
ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตลาด การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การวิเคราะห์มาใช้ในการบริหารจัดการ เล็งเห็นถึงความส าคัญแก่บุคลากรและหน่วยงานย่อย                       
น ากระบวนการมาบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงาน เมื่อพิจารณาพบว่า ประสบการณ์
ท างานต่ ากว่า 10 ปี มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าประสบการณ์ท างาน 10 ปีขึ้นไป 
ทั้งนี้จากความคิดเห็นมุมมองของผู้บริหารยุคสมัยใหม่กับยุคอดีตจะมีมุมมองแนวทางความคิดแตกต่าง
กันตามสภาพแวดล้อม ตามสถานการณ์การเปลี่ยนยุคโลภาภิวัฒน์ เป็นต้น และขนาดโรงเรียน             
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ  มีการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมากกว่าขนาด
โรงเรียน ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนภัสกร รุ่งสว่าง (2552) การปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัดผลการวิจัยพบว่า อายุงานในต าแหน่ง
และต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยสร้างความเป็นเลิศขององค์การแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
  การวิเคราะห์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ องค์ประกอบด้วยกัน 7  ด้าน ได้แก่                  
1) ภาวะผู้น า 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
การตลาด 4) สารสนเทศและการวิเคราะห์ 5) การให้ความส าคัญแก่บุคลากรและหน่วยงานย่อย                
6) การบริหารกระบวนการ และ 7) ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านภาวะผู้น า พบว่า ผู้น ามีความรอบรู้เกี่ยวกับ        
การบริหารจัดการที่ใช้เป็นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพัฒนาผู้น า        
ในการอบรมความรู้ แนวคิด กลยุทธ์ ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศให้มากยิ่งขึ้น 
  1.2  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ 
ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดระบบ กลไก 
ในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  1.3  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้ความส าคัญกับนักเรี ยน ผู้มีส่วนได้             
ส่วนเสีย และการตลาด พบว่า การจัดการศึกษาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สังคม 
และชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียน สังคม 
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และชุมชน เป็นส าคัญเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนสังคม และชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.4  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านสารสนเทศและการวิเคราะห์ พบว่า การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควร
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกงาน และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบเอกสาร ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  1.5  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้ความส าคัญแก่บุคลากรและหน่วยงานย่อย 
พบว่า เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาน าการบริหาร
จัดการแบบธรรมภิบาลมาใช้บริหาร และเปิดโอกาสให้บุคลากร หน่วยงานย่อย ได้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องของการบริหารสถานศึกษา ในการระดมความคิด สร้างระบบงาน เพ่ือตอบสนอง                 
ได้อย่างถูกต้อง  
  1.6  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารกระบวนการ พบว่า มีการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างพอเพียง มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์              
การเรียนการสอน ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  1.7  การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลการด าเนินงาน พบว่า การสรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นสถานศึกษาควรวางมาตรการ ระบบ และกลไกในการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจน การจัดท าสรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบผลการเรียนรู้
ของนักเรียน น าข้อมูลจัดท าแผนการด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1  ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ได้อย่างมีคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ 
  2.2  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน ามาสร้างเป็นกลยุทธวิธีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

132 

บรรณานุกรม 
ณรงค์  แสงบุศย์. (2556). การบริหารสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง 

สังกัดกองทัพเรือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

นภัสกร  รุ่งสว่าง. (2552). การปฏิบัติที่เป็นเลิศของบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล
คอมเพล็กซ์ จ ากัด. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

นิคม  แก้วสา. (2548). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านเพชรละคร                
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 

บุญชม  ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. มหาสารคาม: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ. (2548). สถิติวิทยาทางการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
นพพร  ธนะชัยขันธ์. (2555). สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2546). แนวด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อจัด

กิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณภาพภายในสถานศกึษา. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุ. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 
Educational and Psychological Measurement. 30(3), 607-610.  

Baldrige National Quality Program. (2002). Education Criteria for Performance 
Excellence. U.S.A: American Society for Quality. 

 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 

การใช้นิทานเพื่อพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

 
THE USE OF STORY-BASED LEARNING TO DEVELOP STUDENT’S KNOWLEDGE ON 

THE THEORY OF MUSIC FOR GRADE 2 STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT 
UNIVERSITY : PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (ELEMENTARY)           

 
นัทธินันท์  ละมายสิงห์  และสิชฌน์เศก ย่านเดมิ 
Nuttinun  Lamaysing and Sitsake Yanderm 

 
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

amm-musiced@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ  
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) ที่เรียนโดยการใช้นิทานเป็นสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล   
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่เรียนโดยการสอนแบบ
ปกติ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่างการใช้นิทานเป็น
สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลและการเรียนปกติ  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร          
(ฝ่ายประถม) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 56 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน 
จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล โดยใช้นิทาน
เป็นสื่อ และแบบทดสอบวัดความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิงที่ใช้ ได้แก่ 
การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) 
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 ผลการวิจัยปรากฏว่า 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานเป็นสื่อ นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้น หลังจากได้รับการใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรี
สากล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีปกติ นักเรียนกลุ่มควบคุมมีความรู้
ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้น หลังจากได้รับการสอนแบบปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   3) ผลการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยวิธีใช้นิทาน กับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมีความรู้ทาง
ทฤษฏีดนตรีสากลเพ่ิมขึ้นแตกต่างกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ค าส าคัญ : นิทาน  พัฒนาความรู้  ทฤษฎีดนตรีสากล  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is 1) to compare students’ results for pre-test 
and post-test using story-based learning as an instruction tool to develop students’ 
knowledge in the course Theory of western music . 2) to compare students’ results for 
pre-test and post-test using normal teaching methods 3) to compare results in Theory 
of western music for Grade 2 students’ using story-based learning and normal 
methods. 
 The sample group is 56 Grade2 students from Srinakharinwirot University: 
Prasarnmit Demonstration school (Elementary) academic year 2016 First semester. The 
sample group was devided into two groups of 28 students.  One group was taught 
using normal methodology while the other was taught using story-based learning. 
Research tools used for this research were lesson plans of Theory of western music 
and an examination assessing the knowledge acquisition of Theory of western music.  
This research is a Quantitative research. Statistical tools used for this research are 
mean, and standard deviation. 
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 Research Results 
 1) Students results improved using story-based learning methods for Theory 
of western music at a significance of .05 
 2) Students results improved using normal teaching methods for Theory of 
western music at a significance of .05 
 3) Students’ results using story-based learning improved greater than student’ 
results using normal methods at a significance of .05 
 
Keywords: Story-based learning, Knowledge development, Theory of western music 
 
 

บทน า 
การเรียนในระดับประถมศึกษาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของชีวิต  เพราะเป็นพื้นฐาน 

ของการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นการเรียนในระดับนี้จึงมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตเบื้องต้น โดยการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานั้นมี
ทั้งสิ้น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551        
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้นจะประกอบไปด้วยสาระวิชา 3 แขนง คือทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ส าหรับสาระดนตรีได้ถูกจัดให้อยู่ในสาระที่ 2 ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการเรียนรู้ในสาระดนตรี
ไว้ คือ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรี ในเชิงสุนทรียะ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  

นอกจากนี้ได้มีการก าหนดคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระศิลปะไว้ 4 ช่วง คือ จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่3 จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จากตัวก าหนดคุณภาพการเรียนของกลุ่มสาระศิลปะจะเห็นว่า การก าหนดคุณภาพของผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนั้น ได้ก าหนดในเรื่องขององค์ประกอบทางดนตรีไว้แล้ว ได้แก่เรื่องการ
อ่าน การเขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนดนตรีใน
ระดับประถมศึกษา   

 การให้การศึกษาด้านดนตรีนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาประเทศชาติ และพัฒนาสังคมโลก กล่าวคือ ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์แขนง
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หนึ่งที่มีความเกี่ยวพันต่อมวลมนุษยชาติ ความส าคัญของดนตรีท าให้ผู้รับรู้ได้สัมผัสกับโสตศิลป์ อัน
น าไปสู่ความรู้สึกภายในจิตใจ ท าให้เกิดความอ่ิมเอิบ ชื่นชม และเห็นคุณค่าในความงามของดนตรี ซึ่ง
ความรู้สึกดังกล่าวไม่ได้รับรู้หรือสัมผัสได้ทุกคน หากแต่ต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ การได้รับรู้
และเกิดความรู้สึก ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 
2536 : 38) 

ปัจจุบันนักการศึกษาได้มองเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีมากขึ้น 
จึงบรรจุวิชาดนตรีเข้าไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา โดยบรรจุให้วิชาดนตรีเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ชื่น
ชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ (ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระศิลปะกระทรวงศึกษาธิการ.2551 : 1)   

การจัดการเรียนการสอนทางวิชาดนตรีสากลในระดับชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น
ทางด้านของการปฏิบัติ  เช่นขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ เมโลเดี้ยน หรือคีย์บอร์ด ซึ่งการเล่นเครื่องดนตรีเป็น
แนวคิดและทักษะที่เด็กสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ เพราะเด็กในวัยประถมศึกษา เป็นวัยแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งเด็กในวัยนี้จะมีความจ าที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีศักยภาพในการเรียนรู้สูง แต่
ยังคงมีสมาธิจ ากัด เด็กเริ่มมีความสามารถที่จะซึมซับและเข้าใจโครงสร้างทางดนตรีมากขึ้น โดยผ่าน
การเล่น การฟัง  และการท ากิจกรรมทางดนตรีต่างๆ (จเร ส าอาง. 2533:  33) ดังนั้นการให้การศึกษา
ด้านดนตรีแก่เด็กระดับประถมศึกษา จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งครูผู้สอนและโรงเรียนถือ
ว่ามีบทบาทส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดนตรี เพราะผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับ
การวางพ้ืนฐานทางด้านดนตรีอย่างถูกต้องและถูกวิธี  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโน้ตสากลเบื้องต้นและ
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านดนตรีมากพอที่จะน าไปถ่ายทอดให้
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม ชัดเจน หากผู้สอนไม่มีความรู้ทางด้านดนตรี
รวมถึงด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนก็จะท าให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและความ
สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แต่ถ้าผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการฝึกฝนอย่างถูก
วิธีและต่อเนื่องก็สามารถท่ีจะพัฒนาเป็นนักดนตรีที่ดีได้ และอาจจะน าความรู้ในด้านดนตรีที่มีไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตในเส้นทางของดนตรีได้อย่างสง่างาม (ชูวิทย์ ยุระยง. 2535: 19) 

การจัดการเรียนการสอนดนตรี จะมีทั้งส่วนของทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งการเรียนการสอนในทาง
ปฏิบัติถือว่าสัมฤทธิ์ผลมากกว่า เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถเล่นดนตรีขั้นพ้ืนฐานได้  แต่ในส่วนของ
ทฤษฏีนั้นถือว่ายังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถอ่าน เขียนและมี
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ความเข้าใจในทฤษฏีของดนตรีสากลเบื้องต้นได้  ซึ่งก็เปรียบเหมือนคนที่พูดได้แต่ไม่สามารถอ่านและ
เขียนได้สอดคล้องกับที่ นพพร ด่านสกุล  (2543: 19) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ทฤษฏีดนตรีสากลเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และเข้าถึงดนตรีมากขึ้น เนื่องจากทฤษฏีดนตรีเป็น
ประหนึ่งเครื่องมือสื่อสารทางดนตรีอย่างหนี่งที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้ตามประสงค์  ในท านองเดียวกับ
การใช้ภาษาต่างๆ การเรียนรู้ทฤษฏีดนตรี เริ่มต้นด้วยท าความเข้าใจกับเครื่องหมายทางดนตรีใน
ระดับพ้ืนฐาน ซึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญมาก อาจเปรียบได้กับพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์  
อันเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนและการอ่านภาษาไทยซึ่งใช้สอนผู้เริ่มเรียน   

 ดังนั้นการที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทฤษฏีดนตรีสากลนั้น ควรต้องสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาของทฤษฏีเบื้องต้น อาจมีการจัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและสนใจ
ในการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา  หากสอนโดยการอธิบายเพียงอย่างเดียวคงไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจหรือความสนใจได้   ดังที่ณรุทธ์  สุทธจิตต์ (2532: 7) กล่าวไว้ว่า 
การเรียนการสอนดนตรีไม่ควรให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาต้องนั่งฟังค าอธิบายเนื้อหาดนตรีอยู่ 
เป็นเวลานาน  เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้ยังมีสมาธิในระยะสั้น  หากผู้เรียนในวัยนี้ได้รับความ
สนุกสนานในกิจกรรมนั้นๆ ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาและทักษะดนตรีขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  

เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและได้เห็นถึงปัญหาของการ
จัดการเรียนการสอน กล่าวคือ นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน และความไม่เข้าใจในเนื้อหาอัน
เนื่องมาจากขาดความสนใจในการฟัง ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อทักษะทางทฤษฎีดนตรีสากลด้วย
เช่นกัน  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นิทานเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีดนตรี
สากล มีความเหมาะสมกับนักเรียนในวัยนี้ เพราะสามารถดึงดูดความสนใจในการฟังและการเรียนรู้
ของนักเรียนได้  เพราะบุคคลใช้เวลาในการฟังมากที่สุดคือร้อยละ45 พูดร้อยละ30 การอ่านหนังสือ 
ร้อยละ 16  และการเขียนร้อยละ 9 ต่อวัน    ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะใช้ทักษะการฟังมากกว่าทักษะ
ทางด้านอ่ืน(เฉลิมชัย สีตะระโส. 2539: 1; อ้างอิงจาก Taylor 1979) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา เพราะเด็กในวัยนี้ใช้ทักษะทางด้านนี้มากกว่าทักษะประเภทอ่ืน ดังที่  Smith 
(เฉลิมชัย สีตะระโส. 2539: 1; อ้างอิงจาก Smith 1979) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับ
ประถมศึกษาจะเรียนรู้จากการฟังโดยตรงได้ดี (เฉลิมชัย สีตะระโส. 2539: 1; อ้างอิงจาก Wilt  1979)  
ได้ศึกษาพบว่าเด็กประถมใช้เวลาในห้องเรียน 57.5% ในการฟัง ซึ่งมากกว่าการใช้ทักษะทางด้านอ่ืน 
การฟังจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งถ้าหากเด็กขาดความสนใจและไม่เอาใจ
ใส่ก็อาจท าให้การฟังนั้นขาดประสิทธิภาพ และท าให้ความรู้ที่ได้มาผิดพลาดจากความจริงได้มากกว่า
การอ่าน        
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว และจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้นิทานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียน ผู้วิจัยจึงน านิทานมาใช้เป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประสานมิตร ฝ่ายประถม โดยหวังว่าผลการวิจัยที่ได้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มาสู่การปรับปรุง และ
พัฒนาการเรียนการสอนในเนื้อหาทฤษฏีดนตรีสากลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่เรียน
โดยการใช้นิทานเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล  
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่เรียน
โดยการสอนแบบปกติ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ระหว่างการใช้นิทาน
เป็นสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลและการเรียนปกติ 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ที่เรียน
วิชาดนตรีสากล  จ านวน 4 ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น 112 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จ านวน 56 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง 1 
ห้องเรียน จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลองและอีก 1 ห้องเรียน จ านวน 28 คนเป็นกลุ่มควบคุม โดย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เนื่องจากในแต่ละ
ห้องได้มีการกระจายนักเรียนเก่ง และไม่เก่งคละกันอยู่แล้ว โดยใช้วิธีการจับฉลากจากจ านวน
ห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นิทานเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนหลักสูตร  
1.1 ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ. 2551)   



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 

139 

1.2 ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายของสาระรายวิชามาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้น  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมต้น 

1.3 ศึกษาเอกสาร คู่มือครูเก่ียวกับวิธีการใช้นิทานเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมตามวิธี
ของ วยุพา ทศศะ (2541: 1-6) กรมวิชาการ (2547: 120) เทเลอร์ (Taylor. 2000: 4-15) และ 
ฟิลิปส์; เบอร์วูด; และดันฟอร์ด (2544: 89-114)  

1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล 

2.1 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะ กับความมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีด าเนินการ และการประเมินผลแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทฤษฎีดนตรีสากล  
          แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทฤษฎีดนตรีสากล เป็นแบบทดสอบใช้วัดก่อนและ

หลังการทดลอง เพ่ือวัดความสามารถด้านทฤษฎีดนตรีสากลของนักเรียน โดยมีขั้นตอนวิธีการสร้าง
แบบทดสอบ ดังนี้    

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ  
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรมที่ 

ใช้ในการทดลอง เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ  
3.3 สร้างแบบทดสอบตามตารางวิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย

สร้างให้ ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องที่ใช้สอน  
3.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม 

เนื้อหา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  
3.5 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้กับนักเรียนชั้นป.2ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง เสร็จแล้วน าผลการท าแบบทดสอบมาหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) 2.6 
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สูตร KR-20  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.จัดปฐมนิเทศท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงค์ในการเรียน และวิธี 
การประเมินผลการเรียน 

  2. น าแผนการสอนที่ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ แล้วไปด าเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่ม 
ตัวอย่างโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 
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  3. น าแบบทดสอบวัดผลจากการเรียนรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล ไปทดสอบก่อนเรียนและ
สอบหลังการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

  4.  น าผลการทดลองจาก ข้อ 3 ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย หาค่าความยากง่าย หาค่าอ านาจ 
จ าแนก และหาค่าความเชื่อมั่น 

3. สถิตทิดสอบสมมตุฐิาน หาคา่ t-test แบบ Dependent  และ หาคา่ t-test  
แบบ Independent 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. นักเรียนมีคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลหลังจากได้รับการใช้นิทานเพ่ือพัฒนา

ความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้น (x̅=18.39) กว่าก่อนการใช้นิทาน (x̅=5.93)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. นักเรียนมีคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลหลังจากได้รับการสอนแบบปกติเพ่ือ

พัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้น (x̅=11.14) กว่าก่อนการใช้นิทาน (x̅=5.54)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้นิทานเพื่อพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล      

มีคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้น (x̅=18.39) กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ

(x̅=11.14)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย การใช้นิทานเป็นสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ เรื่องโน้ตดนตรีสากล         

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     
(ฝ่ายประถม) สามารถน าไปสู่การอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนมีคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้นหลังจากได้รับการใช้นิทานเพ่ือ 
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พัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 จากผลการวิจัยที่ปรากฏดังกล่าว 
อาจมาจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ นิทานที่น ามาใช้ในการทดลองมีรูปแบบการน าเสนอที่หลากหลาย เช่น 
มีภาพ เสียงและท่าทางประกอบ สามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่องราวมีความ
เหมาะสมกับวัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา  การใช้นิทานเป็นสื่อการสอน  ท าให้นักเรียนได้
มองเห็นภาพ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและความคงทนในการจดจ า สามารถเข้าใจสิ่งที่ฟังแล้วปฏิบัติ
ตามได้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาการเรียนที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนอย่างสั้นๆให้มีประสิทธิภาพได้ กิจกรรม
นิทานสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กใช้ความรู้  ความคิด 
ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมไว้  

จากการสังเกตนักเรียนที่ได้รับการใช้นิทานเป็นสื่อในการทดลองแต่ละครั้ง  ผู้วิจัยพบว่า 
นักเรียนเกิดความสนุกสนานและพึงพอใจในการเรียน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน ให้มีความตั้งใจ ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เกิดสมาธิช่วยเสริมสร้างจินตนาการก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน  

การใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในบทเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และ
ท้าทายในการท ากิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน และเห็นประโยชน์ของการน าไปใช้  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วยุพา ทศศะ (2541: 1-6) ซึ่งได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของครู ใน
การใช้นิทาน ประกอบการสอน โดยน าเสนอการเล่านิทานแบบต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมี
ความพึง พอใจที่ได้เรียนรู้การใช้นิทานประกอบการสอน สามารถน าไปประยุกต์ในการจัดการเรียน
การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการใช้นิทาน สามารถพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรียนได้ 
2. นักเรียนมีคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้นหลังการได้รับการสอนแบบปกติ 

เพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 แสดงว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการ
ใช้นิทานก็สามารถพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีดนตรีสากลได้ ทั้งนี้ เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนการสอนแบบปกติของครูอยู่แล้ว  อีกทั้งครูยังดูแล ให้ค าแนะน า
ระหว่างการเรียน และยังเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้    
ความเข้าใจ ได้รับข้อมูลต่างๆถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

จากการสังเกตนักเรียนที่ไม่ได้รับการใช้นิทานในการเรียนการสอน สามารถท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจจากสื่อต่างๆ เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ  ใบความรู้  ใบงาน  แบบฝึก
ทักษะด้านทฤษฎีดนตรีสากล เป็นต้น ดังที่ ประโมทย์ พ่อค้า (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุด
การสอนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นโดยผ่านทักษะปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในรายวิชาดนตรีส าหรับครู
ประถมศึกษาของสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นใน
รายวิชาส าหรับครูประถมศึกษามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่า ผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่างมี
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พัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน ผลคะแนนจากแบบสังเกตภาคปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ77.80 แสดงว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนการปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ด้วยชุดการ
สอนเรื่องทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นในรายวิชาดนตรีส าหรับครูประถมศึกษา มีทักษะการปฏิบัติขลุ่ยรี
คอร์เดอร ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ70 แสดงว่าการทดลองครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่คาดไว้ทุกประเด็น 

3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากล           
มีคะแนนความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลมากขึ้นกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 3 แสดงว่า การใช้นิทานท าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่านักเรียน
ที่ไม่ได้รับการใช้นิทาน ซึ่งจากการทดลองพบว่านักเรียนที่ได้รับการใช้นิทานแต่ละคนมีความสุข 
สนุกสนานกับการได้ฟัง ได้คิด ได้จินตนาการและได้เรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการ มีการถ่ายทอดและได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้นิทานในการ
ทดลองครั้งนี้มีการใช้เทคนิคที่เป็นระบบและแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งท าให้นักเรียน
เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ กระตือรือร้นมากกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ การใช้
นิทานจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะและความคิดของนักเรียนให้เพ่ิมขึ้นได้  ดังที่ สุพัตรา  
พร้อมดิษฐ์ (2546 : 3) ได้ศึกษาเรื่องผลของการใช้นิทานพ้ืนบ้านจังหวัดจันทบุรีที่มีต่อการอ่านจับ
ใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้นิทานพ้ืนบ้านมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนโดยไม่ใช้นิทานพ้ืนบ้านหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการใช้นิทาน สามารถพัฒนาความรู้ทาง
ทฤษฏีดนตรีสากลมากข้ึนกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

  1.จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การใช้นิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทาง
ทฤษฏีดนตรีสากล  สามารถพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนได้ ดังนั้น ครู 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าวิธีการดังกล่าวไปใช้พัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลของนักเรียนได้ 
  2. ครูผู้สอนควรฝึกการเล่านิทาน การท าท่าทางประกอบ การใช้น้ าเสียงก่อนการ
สอนทุกครั้ง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการสอน ป้องกันข้อผิดพลาด และเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนให้เกิดความสนใจ และสนุกสนานในการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการใช้ภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
2. ควรทดลองใช้การเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความรู้ทางทฤษฏีดนตรีสากลใน

องค์ประกอบทางดนตรีด้านอื่น เช่น เรื่องระดับเสียง กุญแจเสียง  
กิตติกรรมประกาศ  
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่ งจาก            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่า อีกทั้งกรุณาให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขงานวิจัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ให้ก าลังใจ 
ห่วงใยเอ้ืออาทรตลอดมา เป็นแรงบันดาลใจท าให้ผู้วิจัยมีความมานะพยายาม จนกระทั่งปริญญา
นิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

กราบขอบพระคุณอาจารย์และคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลทุกท่าน ที่อบรมดูแล
ประสิทธิ์ ประสาทความรู้วิทยาการต่างๆ และให้ค าปรึกษาด้วยความรักความเมตตาตลอดระยะเวลาที่
ได้ศึกษาในสถาบันแห่งนี้  

กราบขอบพระคุณผู้อ านวยการ และคณะครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง และ        
ขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนๆ 
วิชาเอกดนตรีศึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า เป็นก าลังใจตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ จนท าให้
ปริญญานิพนธ์นี้ส าเร็จเรียบร้อยดี  

กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ตรวจและปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ 
ท้ายสุดนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆที่พึงเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตาแก่ 
บิดามารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท         
3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพในการเป็นผู้ปกครอง 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียนของโรงเรียนเอกชน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนปีการศึกษา 
2557 จ านวน 312 ซึ่งค านวณจากสูตรของยามาเน่ ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็น
สัดส่วน (proportionate stratified fraction) ตามอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9723 ) วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ (t-test) และใช้สถิติทดสอบเอฟ (F - test) เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน เมื่อ
มีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
และวิเคราะห์ผลการให้สัมภาษณ์โดยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ โรงเรียนเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
 

https://www.facebook.com/phuwadon.chun
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ABSTRACT 
 The purposes of this research are to 1)Study factors affecting to parent’s 

decision to sending their children to Private Schools in the Kindergarten Level under 
Chainat Primary Educational Service Area Office 2) Compare personal factors affecting 
to parent’s decision to sending their children to Private Schools in the Kindergarten 
Level under Chainat Primary Educational Service Area Office 3) Study about parents 
opinion who decision to sending their children to Private Schools in the Kindergarten 
Level under Chainat Primary Educational Service Area Office that depending on 
Genders, Ages, Parent privilege, Education , Parent occupation , Income average per 
month and location of the private schools. The samples were 312 parents to sending 
their children to private schools in the kindergarten level under Chainat primary service 
area office in 2014 by Yamane. The randomization is according to each of district school 
( Proportionate stratified fraction ) Questioners were used as a tool. The Analysis of the 
data was percentage ( Reliability equal to .09723 ) ,standard deviation and  (T –test )( 
F- test) are used for Analysis of variance and used ( Scheffe’s test) when it’s different 
and Result Analysis of (Structured interview) 
 
Keywords : Decision, Private Schools, Chainat Primary Educational Service Area office 
 

บทน า 
โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษา ที่มีบทบาทในสังคมไทยมาเป็นเวลานานโดยท าหน้าที่ให้

การศึกษาอบรมขัดเกลาพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ และเพ่ือให้โรงเรียนมีชื่อเสียง มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก เป็นที่นิยม เชื่อถือศรัทธาของผู้ปกครอง ดังนั้น โรงเรียนจะต้องน ามาตรการใน
กระบวนการบริหารมาใช้อย่างจริงจัง การจัดการศึกษาของภาคเอกชนนับว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ
การจัดการศึกษาของชาติ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการให้บริการด้านการศึกษา ซึ่งในการจัด
การศึกษาในระดับอนุบาลนั้นถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลายสังกัด จัดการศึกษา เช่น ส านักงา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เป็นต้น แต่ในจ านวน
สถานศึกษาดังกล่าว สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็มีสถานศึกษาเอกชนที่
เปิดสอนในระดับอนุบาลกระจายอยู่หลายแห่งเช่นกัน   

จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้ปกครองได้ให้ความส าคัญในการเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรเพ่ือให้บุตร
ของตนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดโดยการตัดสินใจเลือกแต่ละครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยหลายปัจจัย 
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ส าหรับสถานศึกษา (โรงเรียน) การให้บริหารความรู้แก่เด็ก นับนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมี
ความส าคัญมาก  โรงเรียนซึ่งเป็นความหวังของผู้ปกครองและคนในสังคมจึงควรตระหนักถึงการ
พัฒนาการศึกษาของตนและในภาวะที่มีการแข่งขันด้านการให้บริการด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นๆทุกขณะ 
ดังจะเห็นได้จากเพ่ิมขึ้นของสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนที่มีมากขึ้น ท าให้สถานศึกษาในแต่ละที่
ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลกับสถานศึกษาให้แก่บุตรหลานของผู้ปกครองที่นอกเหนือจาก
การพัฒนาคุณภาพของตนแล้วเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ปัจจัยเหล่านี้จะ
เป็นดัชนีบ่งชี้ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา หากสถานศึกษาเกิดสภาพการแข่งขันเพ่ือคุณภาพของ
การจัดการศึกษาแล้วย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีที่เชื่อได้ว่า ประเทศไทยเราจะมีเยาวชนที่มีคุณภาพและ
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป (ส านักงาคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 
2547, หน้า 6)  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

ระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ในการเป็นผู้ปกครอง อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง และอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียน
เอกชน 
 3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาล
โรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 

วิธีการวิจัย 
 

ประชากร 
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลในโรงเรียนเอกชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยนาท ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีสถานศึกษาเอกชน ทั้งหมด 9 โรงเรียนดั้งนั้นกลุ่มประชากร
จึงมีทั้งหมด 9 โรงเรียน จากจ านวนนักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,417 คน  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

  เนื่องจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้สูตร
ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95  และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการค านวณ
ขนาดตัวอย่าง (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์,2546,หน้า 445) ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน .05 (e =0.05) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 312 คน 
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  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดที่เป็นสัดส่วน (proportionate stratified 
fraction) โดยน าไปค านวณหาขนาดความเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร การค านวณหา
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (proportionate allocation) โดยใช้เขตอ าเภอเป็นชั้นในการแบ่งของ
ผู้ปกครองในแต่ละอ าเภอในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
 3. หาความเที่ยงตรง (validity)   น าแบบสอบถามที่สร้างสมบูรณ์ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 คน 
พิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ   โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อระหว่าง  (IOC) 0.80 - 1.00 
 4. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
น าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.9723 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 2. จัดส่งแบบสอบถามใส่ซองพร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือช่วยส่งและรับแบบสอบถามคืนใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แบบสอบถามบางส่วนผู้วิจัยได้ด าเนินการส่ง และรับคืนด้วยตนเอง 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจนับและตรวจหาความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ  
อายุ  สถานภาพในการเป็นผู้ปกครอง ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  และอ าเภอที่ตั้งของ
โรงเรียนเอกชน  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

 

149 

 2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
โดยหาค่าเฉลี่ยรายข้อ รายด้านทุกด้าน 
 3. เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยใช้สถิติทดสอบที 
(t - test) เมื่อจ าแนกตามเพศ และใช้สถิติทดสอบเอฟ (F - test) เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัย
ที่เก่ียวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เมื่อจ าแนกตามอายุ สถานภาพในการเป็นผู้ปกครอง 
ระดับการศึกษา   อาชีพ รายได้ต่อเดือนและอ าเภอ 
 4. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โดยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

ผลการวิจัย 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียน
เอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีผลสรุป ดังนี้ 
 1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาล
โรงเรียนเอกชน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพครู 
อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน และ
ค่าธรรมเนียมการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                      
                                            

                 

X  S.D.       
1.            4.23 0.57     
2.                       4.03 0.55     
3.           4.05 0.55     
4.                       4.07 0.53     
5.                         4.04 0.56     

  6.                    4.12      0.58           
  7.                           4.01      0.64            

       4.08 0.47     
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  2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  จ าแนกตาม 
สถานภาพในการเป็นผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนเมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่ง 
บุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า 
มีการพัฒนาครูในทุกภาคเรียนให้ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน 
พัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน เช่น ภาษา กีฬา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ครูมีการยิ้มแย้ม
แจ่มใส เอาใจใสนักเรียนอย่างสม่ าเสมอนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียงได้ ให้ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนที่มีการพัฒนาหลักสูตรน ามาปรับปรุงใช้กับโรงเรียนตนเองมี
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได้หลายกิจกรรมอาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียนมีความกว้างขวางเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีการรักษามาตรฐานค่ะธรรมเนียม
การเรียนการสอนที่ชัดเจน มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท มีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาล
โรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพ
ครู อาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน 
และค่าธรรมเนียมการเรียน 
 1.1 ด้านคุณภาพครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิกุล  อุปัน
โน (2555,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร หลานเข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแม่อาย ผลการวิจัย พบว่า ครูอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ
อ่อนโยนกับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ครูมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ครูมีประสบการณ์ในการสอน เอาใจใส่การ
เรียนการสอน มีคุณวุฒิทางวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนักเรียนและชุมขน 
  1.2 ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อัจฉรา ไพจิตต์ (2553,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
อนุบาลของผู้ปกครองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. นักเรียนสามารถชนะเลิศ
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ในการแข่งขันทักษาทางวิชาการและ ชื่อเสียงด้านวิชาการ สามารถพัฒนานักเรียนจนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามล าดับ 
 1.3  ด้านหลักสูตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวัฒนา 
โต๊ะอ้ี (2555,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และภาคกลางผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนที่ตรง
ตามความต้องการ เช่น หลักสูตรสามัญ หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนมีรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนลักษณะอบรมเลี้ยงดูคู่ไปกับการ
ให้การศึกษา 
 1.4 ด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุวัฒนา โต๊ะอ้ี (2555,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ปกครองที่
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามหลักสูตร ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ    
บูรณาการ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ครูมีการประเมินผลด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
 1.5 ด้านแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน  โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัจฉรา ไพจิตต์ (2553,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  ผลการวิจัย พบว่า ใน
ภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก โรงเรียนจัดบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จัด
แหล่งเรียนรู้ส าหรับปราชญ์ท้องถิ่น มาให้ความรู้นักเรียน 
 1.6 ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
บุษกร  กรพิทักษ์ (2548,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา  ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สภาพอาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีแสง
สว่าง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี 
 1.7 ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ จรูญ ภูมิสุทธิกุล (2549, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง  ในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนบูรณาวิทย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมรายด้านอยู่
ในระดับมาก การจัดเก็บค่าธรรมเนียมครอบคลุมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ผู้ปกครองสามารถจ่ายได้ มีการจัด
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ผ่อนพันการช าระค่าเล่าเรียนให้ผู้ปกครองเมื่อมีเหตุผลและความจ าเป็น อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
โดยรวมมีความเหมาะสมตามล าดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  จ าแนกตาม 
สถานภาพในการเป็นผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนเมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกัน  
   2.1 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองทั้ง
พ่อและแม่ทุกคนช่วยกันเลือกอยู่แล้วสอดคล้องกับผลการวิจัยของ    พรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ์ 
(2548,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
ระดับประถมศึกษาเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ปกครองที่มีเพศ มีการ
ตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษาไม่แตกต่างกัน  
 2.2 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาฎ
นภางค์ รวยดี (2548,บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ใน
สถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา ในเขตอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตาม 
อายุ พบวา การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับ
ประถมศึกษา ในเขตอ าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านไม่ต่างกัน 

    2.3 จ าแนกตามสถานภาพในการเป็นผู้ปกครอง โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่มีสถานภาพใน
การเป็นผู้ปกครองต่างกัน มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับ
อนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรวิภา สุต
สุนทร (2549,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีส่วนในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
ระดับอนุบาลศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี  
ผู้ปกครองที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลให้บุตร
หลานที่แตกต่างกัน ที่มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05 
 2.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
ตัดสินใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ กัณฐิกา กิตติเอกชัย (2546,บทคดย่อ) ที่ศึกษา ผลการวิจัย ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการติดสินใจของผู้ปกครองในจังหวัดภาคใต้ในการส่งบุตรหลานศึกษาต่อ ณ อิสลาม
วิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ปกครองในระดับการศึกษาไม่ต่างกัน ท าให้ไม่มีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดภาคใต้ในการส่งบุตรหลานต่ อการศึกษาต่อ             
ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
 2.5  จ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ฉอ้อน เกิดพันธ์ (2548,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียน ในโรงเรียนพณิชยการหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีน้ าหนักในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนพณิชยการหัวหิน
โดยรวมทุกด้าน ไม่ต่างกัน 
 2.6  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียน
เอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุนิด ดวงใจ (2557,บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าผู้ปกครองของนักเรียนรายได้
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             2.7  จ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยภาพรวม ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในอ าเภอที่ตั้ง
ของโรงเรียนต่างกัน มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาล
โรงเรียนเอกชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย พรวิภา สุตสุนทร (2549,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีส่วนในการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองที่มีสถานที่อยู่ต่างท าเลที่ตั้งที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
อนุบาลให้บุตรหลานที่แตกต่างกัน ที่มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05 
 3.ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลโรงเรียนเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า มี
การพัฒนาครูในทุกภาคเรียนให้ครูจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน 
พัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน เช่น ภาษา กีฬา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ครูมีการยิ้มแย้ม
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แจ่มใส เอาใจใสนักเรียนอย่างสม่ าเสมอนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียงได้ ให้ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนที่มีการพัฒนาหลักสูตรน ามาปรับปรุงใช้กับโรงเรียนตนเองมี
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได้หลายกิจกรรมอาคารสถานที่ภายใน
โรงเรียนมีความกว้างขวางเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ให้มีการรักษามาตรฐานค่ะธรรมเนียม
การเรียนการสอนที่ชัดเจน มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ทองเดิน เผ่าดี (2547,บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลในอ าเภอเมืองเชียงราย :กรณีศึกษาต าบลริมกก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัจจัย
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อาคารและสถานที่ ได้แก่ โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
ไม่มีกลิ่นที่เป็นอันตรายอยู่ข้างเคียงปัจจัยด้านบทบาทของครูอนุบาล ได้แก่ ครูอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส รักเด็กและครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและโรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บเงินพิเศษอ่ืนๆ  ปัจจัยด้าน
ชื่อเสียงของโรงเรียน ได้แก่ นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง  การจ าแนกค า
ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1ที่พัฒนาขึ้น  3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน  4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้ชุดการสอน 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทดลองเบื้องต้น โดยผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง
การสร้างค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการ
สอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพ 80/80 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างค า ซ่ึง
เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีความตรงเชิงเนื้อหา มีความยากง่าย
ระหว่าง 0.25 – 0.85   อ านาจจ าแนกระหว่าง  0.10 – 0.70  และมีค่าความเท่ียง 0.81 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนอง
สมบูรณ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.59 / 82.42   เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71  
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการ
สอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
 4. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องการจ าแนกค าในมีความคงทนในการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : การสอนโดยใช้ชุดการสอน,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,ความคงทนในการเรียนรู้ 
 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  this research werw :1)  to develop the Thai instructional 
package on  the on parts of speech for Mathayomsuksa 1 Students 80/80,  2)  study  
efficiency  index of the instructional package,     3) to compare  the mathayomsuksa 1 
students achievement between before and affer leaning form the instructional 
package,  and 4)  to study  the students  learning retention resulted from using the 
instructional package. 
             The population in this research were 33 students of Bannongsomboon  in the 
second semester of the academic year 2016 and werw selected by using the simple 
random sampling method. 

  The research instruments  used in this were 1)  the instructional package in 
the Development of Instructional Package lesson on parts of speech in Thai for  
mathayomsuksa 1 students with efficiency criterion at 80/80,  2)  30 items of multiple 
choices achievement test with the difficulty at 0.25 – 0.85, the discrimination at 0.10 – 
0.70 and the reliability at 0.81 
                The research findings were as follows : 

1.  The developed instructional package had efficiency criterion at 84.59  
/82.42 

2. The  developed instructional package had efficiency index at 0.71 
3. The Mathayomsuksa 1 students learning achievement towerds Thai  

between before ang after learning from the instructional package was at 0.05 level of 
significance. 

4. The students who had studied the Thai instructional package on parts of  
speech  had learning retention at 0.05 level of significance. 
 
Keywords: Learning of instructional package, Learning achievement, parts of speech  
had learning retention. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
  
 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีหลายภาษา ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ   เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มี
ความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท า
ให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและ
เป็น เครื่ องมือ ในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่ งข้อมูลสารสนเทศต่ าง ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.1) ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์จ าเป็นต้องใช้ภาษาเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน  ซึ่งทักษะที่ใช้ในการสื่อสารมี 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
และทักษะการเขียน ซึ่งทักษะดังกล่าวมานี้มีความส าคัญต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย ์
 หลักการใช้ภาษา ตามแนวหลักสูตรมุ่งให้นักเรียนได้ทราบแบบแผนของภาษาและน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งถ้านักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เป็น
แบบแผนของภาษาไทยแล้วก็จะไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีและโดยเฉพาะการสอนวิชา
ภาษาไทยเรื่องการสร้างค าในภาษาไทย  ซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักการใช้ภาษา  หากผู้สอนได้มีการจัดการ
เรียนการสอนเรื่องการสร้างค าในภาษาไทยมีประสิทธิภาพแล้วก็จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
ซึ่งนอกจากเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นแล้วเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยก็สูงขึ้น (อรุณี  
ลายเขียน, 2550)   
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลั งของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติ ของชาติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.9) ถึงแม้ว่าหลักสูตรได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนนั้น และการจัดการสอน
ของครูจะให้ความส าคัญมุ่งเน้นหลักภาษาไทยมาก แต่ผลลัพธ์ทางด้านหลักการใช้ภาษาของนักเรียนยัง
ต่ ากว่าเกณฑ์  จากการรายงานผลการจัดการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศพบว่า ผลคะแนนของวิชาภาษาไทยนั้นได้ค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
นั้นอาจเป็นเพราะเนื้อหาสาระหลักการใช้ภาษาของวิชาภาษาไทยเข้าใจยากท าให้นักเรียนไม่สนใจ
เรียน สื่อการเรียนการสอนนั้นไม่เหมาะกับเนื้อหาที่สอน  ครูเน้นการสอนบรรยายเป็นส่วนใหญ่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
 แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีสอนให้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน  ครูควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ เรียนว่าสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  คือชุดการสอน  ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีการจัดแบบสื่อประสม โดยเรียง
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ไว้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองและถ้าน ามาจัดเป็นชุดและเรียนแบบกลุ่มก็จะ
ท าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปราวิณีย์  อ้อยฉิมพลี , 2553 ,น.11  และลิขิต  ภิระบัน ,2547 น.
53) เเละการเรียนโดยใช้ชุดการสอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
(บุญชู  สนสกุล ,2553 , น.85) อีกทั้งการเรียนโดยใช้ชุดการสอนนี้ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาไทย (ระวีวรรณ  มะนุ่น ,2550 ,น.89) ดังงานวิจัยของ  ส าลี  ทองประสาร (2551) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6” ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.36/83.00  เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและสนใจที่จะพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การ
จ าแนกค าในภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาใช้ประกอบการสอนเพ่ือที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นและคาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  เรื่อง  การจ าแนกค าในภาษาไทย  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที1่  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนเพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4.  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนชุด
การสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

วิธีการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มสว่างอารมณ์
กลุ่มท่ี 3  อ าเภอสว่างอารมณ์   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จ านวน 33 คน จากโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ อ าเภอสว่างอารมณ ์จังหวัดอุทัยธานี  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการได้
จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
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 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  2 ฉบับได้แก่ 
  1.  ชุดการสอน  วิชาภาษาไทย  เรื่อง  การจ าแนกค าในภาษาไทย 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาภาษาไทย  เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
  (1) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 33  คนทดสอบก่อนเรียน (Pre -test) โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทย  
  (2) ด าเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยการสอนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง

การจ าแนกค าในภาษาไทย โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลา 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง  
 4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   1) น าแบบทดสอบประจ าหน่วยแต่ละหน่วยในชุดการสอน ของนักเรียนทุกคน มา
ตรวจให้คะแนน 
   2) น าคะแนนของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบประจ าหน่วย แต่ละ
หน่วยในชุดการสอนมาหาค่าเฉลี่ย ( X  )  
   3) น าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบประจ าหน่วยทุกหน่วยมาหาค่าเฉลี่ย 
และค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมดของทุกหน่วย ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)                         
ของชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   4) น าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมาหาค่าร้อยละจากคะแนน
เต็มทั้งหมด ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
   5) เปรียบเทียบอัตราส่วน E1 ต่อ E2 กับเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ โดยค่าที่ได้เท่ากับ 
หรือสูงกว่าเกณฑ์แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าต่ ากว่าเกณฑ์แสดงว่าชุดการสอน                      
ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  
 
 
  2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   1) น าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนมา
ตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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   2) น าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าร้อยละ 
จากคะแนนเต็มทั้งหมด 
   3) หาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนผลต่างของร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ต่อผลต่างของร้อยละของคะแนนเต็ม
หลังเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2                                                
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) น าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน มา
ตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2) น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
   3) น าข้อมูลดังกล่าวมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลัง
เรียน ด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) 
   4) แปลความหมายของผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนตามข้อ 3 เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4  
  4.การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   1) น าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนผ่านไปแล้ว2 สัปดาห์มาหาค่าเฉลี่ย (
X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2)  ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังเรียนกับหลังเรียนไปแล้ว 2 
สัปดาห์ด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน 
   3)  แปลความหมายของผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนตามข้อ 2)และ
เป็นการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ผลสรุปได้ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทย  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 

ชุดการสอน 
คะแนนแบบทดสอบประจ าหน่วย (E1) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 

คะแนนเต็ม X  ร้อยละ คะแนนเต็ม X  ร้อยละ 
หน่วยที่ 1 10 8.52 85.15 

30 24.73 82.42 

หน่วยที่ 2 10 8.48 84.85 
หน่วยที่ 3 10 8.30 83.03 
หน่วยที่ 4 10 8.55 85.45 
หน่วยที่ 5 10 8.36 83.64 
หน่วยที่ 6 10 8.27 82.73 

หน่วยที่7 10 8.73 87.27 
รวมเฉลี่ย 10 8.45 84.59 30 24.73 82.42 

 
จากตารางที่  1 พบว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวม  84.59 / 82.42 โดยมี

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  เท่ากับ  84.59  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80และค่าประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์  (E2)  เท่ากับ  82.42  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยพบว่า  
ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  มีค่าอยู่ระหว่าง  82.73   – 87.27 โดยหน่วยที่มีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการสูงสุด คือ  หน่วยที่  7  มีค่าเท่ากับ  87.27  หน่วยที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ต่ าสุดคือหน่วยที่  6  มีค่าเท่ากับ  82.73 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่  2  ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การจ าแนกค าใน
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
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ตารางท่ี  2   แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องการจ าแนกค าใน
ภาษาไทย 
 

คะแนน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ยคะแนน ร้อยละ ดัชนีประสิทธิผล 
คะแนนหลังเรียน 30 24.93 82.42 0.71 
คะแนนก่อนเรียน 30 11.91 39.70 

 
จากตารางที่  2  พบว่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนมีค่าเท่ากับ  0.71  ซึ่งมีค่ามากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่  0.5  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2 
 
ตารางท่ี  3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน 
กลุ่มทดลอง N X  S.D t 
ก่อนเรียน 33 11.91 2.43 27.19 
หลังเรียน 33 24.73 1.59 

 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05, t =  1.6939 
 จากตารางที่  3  พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียน  
(X = 24.73)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  (X = 11.91)  เมื่อทดลองด้วยค่าสถิติทดสอบที 
พบว่าได้ค่าที (27.19)  มีค่ามากกว่าที่ได้จากการเปิดตาราง (t = 1.6939)  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่  .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3   
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4  ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนทันทีและหลังเรียนจบแล้ว  2  
สัปดาห์ 
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 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนทันทีและหลังเรียนจบแล้ว  2  
สัปดาห์ที่ได้รับการสอนแบบชุดการสอน  ดังแสดงในตารางที่  4   
ตารางท่ี  4  ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนทันทีและหลังเรียนจบแล้ว  
2  สัปดาห์ 
 

กลุ่มทดลอง N X  S.D t 
หลังเรียนจบทันที 33 24.73 1.59 0.72 
หลังเรียนจบ 2 

สัปดาห์ 
33 24.55 1.52 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05, t =  1.6939 
 จากตารางที่  4  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( X  = 24.73)  
และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบ  2  สัปดาห์  ( X  = 24.55)  ไม่แตกต่างกัน 
แสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 

 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1.ผลการพัฒนาชุดการสอน  วิชาภาษาไทย  เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพโดยรวม 84.59/82.42   ซึ่งมีประสิทธิภาพของกระบวนการมากกว่าค่าประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์  ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกหัด  และแบบทดสอบประจ าหน่วยมีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
ชุดการสอน  ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนค าถามโดยใช้ค าถามที่หลากหลายไม่ซ้ ากันระหว่างแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบประจ าหน่วย  ส่วนบรรยากาศในชั้นเรียนสมาชิกทุกคนกลุ่มมีความสนใจในการท า
กิจกรรมที่มีสื่อการสอนที่หลากหลาย  ซึ่งมีท้ังแผนภูมิเพลงทั้ง 7  ชนิด บัตรค า  โดมิโน   บิงโก  ปรัศนี
วจีวิภาค  ต่อภาพ  ต่อค า  บัตรค าทาย  โดยที่ทุกคนมีความส าคัญต่อกลุ่ม  และมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างมีความสุข  สนุกสนาน  ซึ่งท าให้หน่วยที่มีค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการสูงสุดคือ  หน่วยที่ 7  มีค่าเท่ากับ 90.54  เนื่องจากเป็นหน่วยที่มีเนื้อหาหลากหลายและ
ผู้เรียนมักพบเนื้อหาเหล่านี้ในรายวิชาอ่ืนหรือในชีวิตประจ าวันได้ง่าย  ส่วนหน่วยที่มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการต่ าสุดคือหน่วยที่  4  มีค่าเท่ากับ 79.27  เนื่องจากเป็นหน่วยที่มีเนื้อหายาก  ซับซ้อน  
เนื้อหาคล้ายคลึงกันท าให้เกิดความสับสน  ผลจากการที่ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดการสอนตามหลักจิตวิทยา
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้สื่อการสอนหลายๆอย่างมาผสมผสานกันเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมร่วมกัน  (บุญเกื้อ  ควรหาเวช 2542 : 92 - 94)  ได้เรียนรู้เนื้อหาที่มี
ความสัมพันธ์กัน  (skinner)  ซึ่งการวัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  จากสื่ออุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้ให้อย่างเป็นระบบ  ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
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เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง (Thorndike)  โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือจึงส่งผลท าให้ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทยมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80  และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐ
กานต์  บุญสาลี  (2549)  ได้ท าการพัฒนาชุดการสอน  เรื่องชนิดของค า ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  โดยท าการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)  อ าเภอโนนนารายณ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุรินทร์  เขต  2  ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้คือ  85.90/87.56 

1. ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการสอนวิชาภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  
0.71  ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาชุดการสอนโดยมี
องค์ประกอบ  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1  คู่มือครู  ท าให้ครูผู้สอนทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของชุดการ
สอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  จึงท าให้กิจกรรมการเรียนการสอน
ด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนที่  2  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วยบัตรค าสั่ง  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียน
หาข้อสรุปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้  บัตรความรู้  ซึ่งช่วยเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ผู้เรียนบัตรงานและ
แบบฝึกหัด  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้สรุปและทบทวนความรู้  และทราบผลประเมินความก้าวหน้าทันที
ด้วยบัตรเฉลย  ซึ่งสอดคล้องกับบุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2543 : 195 - 96) และสุวิทย์  มูลค าและอรทัย  
มูลค า  (2545 : 52)  ได้กล่าวไว้ว่า  องค์ประกอบที่ส าคัญของชุดการสอน  ประกอบด้วยคู่มือครู    
บัตรค าสั่ง  สื่อและแบบทดสอบจึงท าให้ชุดการสอนมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภนิดา  เกสรเจริญกุล (2552)  ได้ท าการพัฒนาชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียน  เรื่อง  ชนิดของค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เพ่ือหาดัชนี
ประสิทธิผล  โดยท าการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านมหาชัย  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  3  ผลการวิจัยพบว่า  ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.624  
หมายความว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมีความรู้เพ่ิมเติมร้อยละ  62.40  แสดงว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 

2.  ผลการวิจับพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับ 
การสอนโดยใช้ชุดการสอน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งเพราะการเรียนโดยชุดการสอนเป็นแบบกลุ่มกิจกรรมเมื่อนักเรียนเข้า
กลุ่ม  เมื่อปฏิบัติกิจกรรมมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
ภายในกลุ่มได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ท าให้เกิดประสบการณ์ตรงต่อผู้เรียนโดยการ
ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดไว้อย่างมีระบบ  ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  ซึ่ง
ในชุดการสอนประกอบด้วยบัตรแบบฝึกหัด  แบบทดสอบ  บัตรเฉลยทั้งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ  
ท าให้ผู้เรียนทราบผลส าเร็จของตนเอง  เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของส าลี  ทองประสาร (2550)  ได้ท าการพัฒนา
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ชุดการสอน เรื่องชนิดของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน  ตชด.
บ้านค าสะอาด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมัย  
จันทรังษี (2550)  ได้ท าการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  
ชนิดของค า  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน  โดยท าการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเทศบาล  1  วัดศรีเมือง  
เทศบาลเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

3. ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การจ า 
แนกค าในภาษาจะพบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้เพราะมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และมีสื่อการสอนที่หลากหลาย  นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม  มีการอภิปรานซักถามแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือภายในกลุ่ม  ส่งผลให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้และเมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับหลังเรียน  2  สัปดาห์  ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงเดือน  พิทักษ์ทิม (2553)  ได้ท าชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องการจ าแนกค าใน
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  จ านวน          
55  คน  ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทันทีกับหลังเรียนจบแล้ว  2  สัปดาห์             
ไม่แตกต่างกัน  นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
และสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
            1. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 4.32) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ การมีวิสัยทัศน์ ( x= 4.38) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล   
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( x= 4.36) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( x= 4.34) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( x= 4.34) การ
บริหารที่ดี ( x=4.33) การสื่อสารจูงใจ  ( x= 4.31) การการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( x= 4.29) การท างานเป็น
ทีม ( x= 4.26) และการพัฒนาตนเอง ( x= 4.24) ตามล าดับ 
 2. การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 4.26)  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กระบวนการเรียนรู้ (
x= 4.31) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเรียนการสอน ( x= 4.29) การบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา ( x= 4.28) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  ( x= 4.28) โครงสร้างพื้นฐาน 
( x=4.25) และทรัพยากรการเรียนรู้( x= 4.17) ตามล าดับ 
 3. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม ส่วนการบริการที่ดี การสื่อสาร
และการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยสร้าง
เป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  
 Z’y = .185X1 - .251X3 - .269X4 + .319X5 + .882X8 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to investigate the level of the competency  

of school principals the level of performance guidelines of standards of information 
and communication technology for education the relationships between the 
competency of school principals and performance guidelines of standards of 
information and communication technology for education the prediction coefficients 
of the competency  of school principals effecting performance guidelines of standards 
of information and communication technology for education in schools under the 
secondary educational service area office 6 chachoengsao. The samples were 285 
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teachers in schools under the secondary educational service area office 6 
chachoengsao. The instrument for collection data was questionnaires. The statistics for 
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson 
correlation and the stepwise multiple regression analysis. 

    The findings revealed as follows: 
         1) the competency of school principals under the secondary 

educational service area office 6 chachoengsao as a whole was at a high level                    
( x= 4.32), ranking by the mean scores from high to low; there were vision ( x= 4.38), 
personnel development ( x= 4.36), transformational leadership( x= 4.34), analysis and 
synthesis ( x= 4.34), service mind ( x=4.33), communication and reinforcement ( x= 
4.31), result based management ( x= 4.29), team building ( x= 4.26), self-development 
( x= 4.24)  lastly.      

  2) performance guidelines of standards of information and 
communication technology for education in schools under the secondary educational 
service area office 6 chachoengsao as a whole was at a high level ( x= 4.26), ranking by 
the mean scores from high to low; there were learning process ( x= 4.31), teaching and 
learning ( x= 4.29), administration in school ( x= 4.28), coordination among government 
( x= 4.28), basic structure ( x=4.25), learning resources ( x= 4.17)  lastly.  

  3) the competency  of school principals and performance guidelines of 
standards of information and communication technology for education in schools 
under the secondary educational service area office 6 chachoengsao was significantly 
positive correlation at a high level of .05 

  4) the competency  of school principals affected to performance 
guidelines of standards of information and communication technology for education 
in schools under the secondary educational service area office 6 chachoengsao at a 
level of .05 respectively. which can be accounted for vision, analysis and synthesis, 
result based management, and team building. service mind, communication and 
reinforcement, personnel development and transformational leadership, were 
statistically insignificant.  

The standard equation was as follow :    
Z’y = .185X1 - .251X3 - .269X4 + .319X5 + .882X8  
  

Keywords : the competency of school principals, standards of information and 
communication technology  
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บทน า 
 สังคมยุคใหม่เป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างสังคม อันเนื่องมาจาก
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือยกระดับผลิตผลของ
แรงงานและธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือลดช่องว่างและเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา หรือสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มาจากประชากรกลุ่มสูงอายุหรือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนวิทยาการทางการแพทย์เพ่ือชีวิตที่ยืนยาว (Longevity 
medicine) เป็นต้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2554) ประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ดังที่ก าหนดไว้ในทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่
ส าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม และเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การใช้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ ท าให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย น าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แต่ละพ้ืนที่หรือจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)  
 นอกจากนโยบายระดับชาติแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขึ้น คือ นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญคือจัดให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาและเพ่ือเป็นการป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้เรียน ผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสูงสุดในการขับเคลื่อนให้มีการน า ICT มาใช้ใน
การศึกษาดังนั้นการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ ICT ด้านการศึกษาในสถานศึกษานั้น มีความจ าเป็นสูงมากที่หน่วยงานในส่วนกลางระดับ
องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จะมองข้ามการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาไปไม่ได้ และควร
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เสริมสร้างศักยภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความสามารถในการเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการน า 
ICT ด้านการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้สถานศึกษา
แต่ละแห่ง มีการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรด้าน ICT เพ่ือการศึกษาร่วมกันภายในท้องถิ่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)   
 นอกจากนี้ความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษายัง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน ดังจะเห็นได้ว่าสุระชาติ ชุมพร (2550) 
ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 9 พบว่าสถานศึกษาที่ผู้บริหารมีประสบการณ์การบริหารโรงเรียน 10 ปี
ขึ้นไปมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าสถานศึกษาที่ผู้บริหารมีประสบการณ์การบริหาร
โรงเรียนน้อยกว่า 5 ปี และสุรศักดิ์ เวียนรอบ (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่าเมื่อสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ 
พบว่ายังมีปัญหาที่ท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนก็ตาม แต่สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีประสบปัญหาใน
หลายๆ ด้าน  ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ทราบว่าตนเองจะต้องมีความ รู้  
ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรบ้าง เพ่ือจะน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา ดังนั้นการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จมาก
น้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสมรรถนะของผู้บริหารเอง ว่ามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์มากน้อย
เพียงใด ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติหรือสมรรถนะของผู้บริหารจึงมีความส าคัญยิ่ง  
 จะเห็นว่าความรู้ความสามารถและทักษะเพียงพอและเหมาะสมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร  ทุกองค์การมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ข) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีหลายประการ เช่น วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศและการสื่อสารและ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บรรจบ  บุญจันทร์ , 2554)  สอดคล้องกับ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553ก) กล่าวว่า เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อาศัยอ านาจตามความให้มาตรา8(3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็น
แนวทางด าเนินการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งขึ้น 
นอกจากนี้ส านักงานคุรุสภาได้ก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมและได้ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านมาตรฐานความรู้ไว้ 10 ด้านด้วยกัน โดย 1 ใน 10 เป็นด้าน
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ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1) ความสามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2) ความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 3) ความสามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการ คุรุสภา, 2556)  
 จากความส าคัญของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาว่า  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดบ้างที่ส่งผลกับการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ทั้งนี้เพ่ือผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาและของประเทศต่อไป  อธิบาย
ความส าคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
             2. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   4. เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
              1. ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,069  คน ใน 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนาม
ชัย อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอราชสาส์น อ าเภอบางคล้า อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอคลองเขื่อน  
              2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559 จ านวน 285 คน ที่ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยก าหนดตามสัดส่วนของประชากรใช้การ
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เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละสถานศึกษา จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยยึดหลักการตาม
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งวิทยฐานะ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ  

2. วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย  (x̄) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนมีสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับใด  
โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวคิดตามเกณฑ์ของบุญชม  
ศรีสะอาด (2554) ดังนี้ 
    4.51 - 5.00 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
    3.51-4.50 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
           2.51 -3.50  หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
           1.51-2.50 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50 หมายถึง สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่า
ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของคะแนนมีการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับใด โดยการหาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก าหนดเกณฑ์โดยอาศัยแนวคิดตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2554) ดังนี้ 
  4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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  3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 

1.00- 1.50 หมายถึง การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน แล้วเปรียบเทียบเกณฑ์โดยอาศัย
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2554) ดังนี้ 
  1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง -1 และ + 1 หมายถึง ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันโดยที่ทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้ คือ ถ้าเป็นไปในทางบวก แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
คล้อยตามกัน แต่ถ้าในทางลบแสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้ามหรือผกผัน
กันส าหรับการพิจารณาระดับความสัมพันธ์สามารถพิจารณาได้ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.80 – 1.00 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.60 – 0.79 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับมาก 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 – 0.59 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ในช่วง 0.20 – 0.39 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษากับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามี
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.19 หมายความว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กันอยู่ใน
ระดับน้อยมากที่สุด  
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5. วิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ  

 
ผลการวิจัย 

 1. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การมีวิสัยทัศน์  ( x= 4.38) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ( x= 4.36) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( x= 4.34) การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ( x= 4.34) การบริหารที่ดี ( x=4.33) การสื่อสารจูงใจ  ( x= 4.31) การการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ( x= 4.29) การท างานเป็นทีม ( x= 4.26) และการพัฒนาตนเอง ( x= 4.24) ตามล าดับ 
 2. การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า กระบวนการเรียนรู้ ( x= 4.31) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การเรียนการสอน        
( x= 4.29) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ( x= 4.28) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
( x= 4.28) โครงสร้างพื้นฐาน ( x=4.25) และทรัพยากรการเรียนรู้( x= 4.17) ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X 
X1 1.000          
X2 .759* 1.000         
X3 .850* .874* 1.000        
X4 .769* .800* .853* 1.000       
X5 .796* .865* .901* .792* 1.000      
X6 .783* .858* .861* .809* .889* 1.000     
X7 .765* .784* .814* .805* .781* .824* 1.000    
X8 .849* .877* .929* .839* .927* .917* .855* 1.000   
X9 .820* .820* .881* .816* .878* .855* .829* .928* 1.000  
Y .712* .692* .723* .591* .780* .719* .653* .809* .759* .771* 

 
*มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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 จากตาราง พบว่า สมรรถนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ 
.771 และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เรียงตามล าดับได้ดังนี้ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์ ( rx8y        
= .809) ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (rx5y = .780) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (rx9y         
= .759) ด้านการพัฒนา (rx3y = .723) ด้านการสื่อสารและจูงใจ (rx6y = .719) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(rx1y = .712) ด้านการบริการที่ดี (rx2y = .692) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (rx7y = .653) 
และด้านการท างานเป็นทีม (rx4y = .591) 
 4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์การด าเนินการตามมาตรฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

b S.E.b.  t sig 
Constant 1.017 .159  6.402* .000 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (X1) .177 .063 .185 2.787* .006 
การบริการที่ดี (X2) .014 .058 .018 .232 .816 
การพัฒนาตนเอง (X3) -.203 .086 -.251 -2.356* .019 
การท างานเป็นทีม (X4) -.229 .059 -.269 -3.893* .000 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (X5) .285 .087 .319 3.263* .001 
การสื่อสารและการจูงใจ (X6) -.144 .087 -.149 -1.650 .100 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล (X7) -.040 .065 -.043 -.626 .532 
การมีวิสัยทัศน์ (X8) .790 .128 .882 6.183* .000 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (X9) .084 .079 .097 1.058 .291 
R = .840* 
R2 = .706 

 *มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม ส าหรับตัวแปรสมรรถนะ
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ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่ การบริการที่ดี การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคคล และ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปราย ดังนี้ สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .771 ซึ่งมคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิภัทร  พงษ์เพชร (2554) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนมพบว่า สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มี
เงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้เปิดให้
มีการแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงมีความตื่นตัวในการพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 จากการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 5 ตัวแปร คือ การมีวิสัยทัศน์ 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม ส่วนตัวแปร
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน 4 ตัวแปร คือ การบริการที่ดี  การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนา
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ศักยภาพบุคคล และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์
การด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมได้ร้อยละ 70.60 ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อแยกเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่า 

 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์  ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  International Society for Technology in Education: ISTE 
(2009)  ได้ก าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติส าหรับผู้บริหาร  ด้านภาวะผู้น าและ
วิสัยทัศน์ ไว้ว่า ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจและอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มี
ความตระหนักในการที่จะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  สนับสนุนการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและองค์กรในท้องถิ่นด้วยการบริหาร
งบประมาณท่ีเหมาะสม  

2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษารวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริห าร
สถานศึกษา มีการวางแผน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์กร ค้นหาอุปสรรคของการ
ท างานเพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับ วุฒิภัทร พงษ์เพชร (2554) ผู้บริหาร
จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษา มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย พันธกิจและกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนา
สถานศึกษา จึงจะท าให้การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความส าเร็จ  

3) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สมรรถนะหลักของนักบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือความสามารถของผู้บริหาร
ในการบริหารจัดการบุคลากร ข้อมูล เทคโนโลยี เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสมรรถนะด้านการบริหารอย่างมืออาชีพ คือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้ยอมรับ
และมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้การสนับสนุนผู้อื่นทั้งในการให้ค าแนะน าและให้อ านาจเพ่ือให้สามารถ
ก้าวหน้าอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์กร (นพรุจ 
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ศักดิ์ศิริ, 2550) ซึ่งผู้บริหารมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นผู้บริหารจึงมุ่งให้ความส าคัญกับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา (รุ้งลดา ผินสู่, 2556) จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้  สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) ด้านการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการ
บริหารงานอยู่เสมอเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความรู้ในการบริหารงานการ
ค้นคว้าหาความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวง
วิชาการและวิชาชีพ มีการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองพัฒนางานและสามารถด าเนินกิจกรรม
ตรงตามเป้าหมาย การบริหารเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยปัจจัย
สมรรถนะของผู้บริหารที่จ าเป็นจะต้องมีเพ่ือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารสถานศึกษา (วันอาอีซะฮ์ ฮายีเต๊ะ, 2555) ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจน  สามารถด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (สุริยา งามเจริญ, 2557)   
 5) ด้านการท างานเป็นทีม ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการท างานเป็นทีมโดยที่ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีการเปิด
โอกาสให้เพ่ือนร่วมงาน แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (วันอาอีซะฮ์ ฮายีเต๊ะ, 
2555) และเนื่องจากมีการก าหนดให้ผู้น าสถานศึกษาควรมีการก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกิจวัตรปกติ สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือน าเทคโนโลยีสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนางานที่ปฏิบัติเพ่ือสร้างผลผลิตของงานให้ดีขึ้นและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ( International Society for Technology in Education: 
ISTE, 2002)  
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกข้ันตอน รวมทั้ง
ให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
            ขอขอบพระคุณ ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกท่าน ที่ ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้แก่ผู้ วิจั ย 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละ
เวลาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยมีความสมบูรณ์  
            ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 ซึ่งให้ความร่วมมือในการทดลองใช้แบบสอบถามในการวิจัย พร้อมทั้งผู้บริหารและครู ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามในการวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัยประสบ
ความส าเร็จและภาคภูมิใจในวันนี้  ข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความ
ร่วมมือในการท าวิจัย 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการโดยใช้ชุดการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
กับจ านวนที่คาดหวัง 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ด้ 
รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน3)เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559  ของโรงเรียนวัดสระแก้ว  อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จ านวน 1 ห้องเรียน 
รวม 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6ซึ่ งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                   
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ ค่าความยากง่ายซึ่งมีค่าตั้งแต่  0.37        
ถึง  0.74  และค่าอ านาจจ าแนกบี (B) ตั้งแต่ 0.25  ถึง  0.65 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93         
3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ทสเกล  5 
ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ  0.96 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน จ านวนร้อยละ  
85.29  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70 
ของคะแนนเต็มกับจ านวนที่คาดหวัง  
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 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีเจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การสอนโดยใช้ชุดการสอน,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,เจตคตติ่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were1) to compare the number of 
Prathomsuksa six students who obtained 70 percents of total with object scores 2) the 
Prathomsuksa six students, learning achievement towards between and after learning 
of instructional package and 3)  to compare attitudes towards English subject learning 
of Prathomsuksa six students before and after learning of instructional package . 
 The samples were 34 Prathomsuksa six students at Watsakaewschool, 
Lardyaw district, NakhonSawan province. The experiment was conducted during  the 
first semester of the 2016 academic year. They were all chosen by the cluster random 
sampling method. The research instruments comprised 1) the instructional package in 
English for Prathomsuksa 6 students with efficiency criterion of 80/80 2)  an 
achievement test of English subject with 30 items , 4 multiple choices, with the 
difficulty degree between 0.37-0.74, the discrimination power between 0.25-0.65, the 
reliability coefficient of 0.93 and 3) a rating-scale of English attitude test with 30 items, 
the reliability coefficient of 0.96. 
 The research finding were as follows 
 1) 85.29 percent of all the students passed 70 percent of the total scores in 
learning achievement with the instructional package learning. 
 2) Students in Prathomsuksa 6 who taught by using the instructional package 
had higher learning achievement than before learning significantly at the .05 level. 
 3) Students in Prathomsuksa 6 who taught by using the instructional package 
had higher attitude toward English subject than before learning significantly at the .05 
level. 
 
Keywords: Learning of instructional package, Learning achievement,Attitudetoward   
                English subject 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 
ไว้ว่า การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ฉะนั้นครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจะต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน า
ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง ปัจจุบันโลกของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง 
และภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ประชาชนเกือบทั่วโลกใช้ในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่และรับ
ความรู้ ข่าวสาร วิทยาการต่างๆ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคน
ไทยมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งต าราทางวิชาการที่มีมากมายหลากหลาย 
นอกจากนี้หากมีความรู้ภาษาอังกฤษจะท าให้การศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตกว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้น
การพัฒนาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถรับและส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคนไทยในยุคโลกาภิวัตน์นี้  วิชาภาษาอังกฤษจึงเป็นวิชาที่
ส าคัญในการจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น จุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  คือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมตลอดชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และสุนทรียภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสความเจริญทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน( กรมวิชาการ. 2545: ข 2) 
             การจัดการศึกษาของไทยจึง ได้ ให้ โอกาสผู้ เรียนตั้ งแต่ระดับประถมศึกษาเรียน
ภาษาต่างประเทศจนถึงชั้นมัธยมศึกษาและเป็นวิชาที่ ก าหนดให้จั ดการ เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตรการแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดเป็นเป้าหมายของการเรียนภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆแสวงหาความรู้ประกอบอาชีพศึกษาต่อในระดับสูงรวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยไปอย่างสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์รายการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนผู้สอนต้องสอนให้ครบทั้ง 4 ทักษะได้แก่ฟังพูดอ่านเขียนในลักษณะบูรณาการการสอน
ให้มีความกล้าในการแสดงออกทางภาษาและคิดเป็น ภาษาอังกฤษควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาทั้งในและนอกห้องเรียนและให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
ด้านการฟังพูดอ่านและเขียนเพ่ือใช้ในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ซึ่งผู้เรียนมีทักษะในการใช้ทั้ง  4 
ทักษะตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีและมีโอกาสใช้ทักษะทางภาษา
เหล่าในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2550:245)  
 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( National Test ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
ผลการประชุมวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 โรงเรียนวัด
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สระแก้ว อ าเภอลาดยาว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยร้อยละ 43.92  โดยจ าแนก
ตามสมรรถภาพความรู้ทางภาษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.21  ทักษะทางการสื่อสารมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 44.50  นักเรียนมีผลการเรียนในระดับปรับปรุงร้อยละ 35.32  พอใช้ร้อยละ 50.59  ดี ร้อย
ละ 14.09 ซึ่งคะแนนที่ได้ในอยู่ในระดับปรับปรุงส่วนใหญ่ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น (โรงเรียนวัดสระแก้ว.2558 )แนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ จึงต้องพัฒนาวิธีการสอนให้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สอน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนว่าสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไรเมื่อผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนจะเกิดความอยากเรียน (ประนอม  เพชร
ภู่. 2542 : 33) วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้สอนในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี เช่น วิธีสอนแบบ
โครงงาน การสอนแบบร่วมมือ การสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม การสอนแบบ SQ 3R การสอนแบบ 
KWL PLUS และวิธีสอนที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามแนว
ทฤษฎีของ ลิตเติลวูด (Littlewood. 1983) ซึ่งมี3 ขั้นตอน คือ ขั้นการน าเสนอเนื้อหา( Presentation )    
ขั้นการฝึกปฏิบัติ ( Practice) และขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร( Production) ซึ่งขั้นตอนการสอน
แบบ 3 ขั้นตอน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนฝึกทักษะทางภาษาเมื่อมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีการฝึก
ปฏิบัติควบคู่กับการคิด เน้นความเข้าใจก่อนน าภาษาไปใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมา
จัดรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษนอกจากวิธีสอนที่หลากหลายแล้วสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ตรง
จุดประสงค์ตามตัวชี้วัด คือ การน านวัตกรรมทางการศึกษามาช่วยในการสอน เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกัน (ชม  
ภูมิภาค. 2538 : 98) ซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
ชุดการสอน เป็นต้น 
 จากการพิจารณานวัตกรรมทางการศึกษาดังกล่าวพบว่า ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมที่มี
ลักษณะเป็นสื่อประสม จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการจะให้นักเรียนได้
เรียนรู้และช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือ (บุญเกื้อ  ควรหาเวช. 2543 : 91-93) 
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการท างานเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระบบได้อย่าง
เหมาะสม จากบัตรความรู้ บัตรกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ตลอดจนสื่อต่างๆที่ครูผู้สอน
เตรียมไว้อย่างมีระบบ และยังท าให้นักเรียนสามารถทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วไม่
เกดิความเบื่อหน่ายต่อการเรียน (สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า. 2454 :51) นักเรียนที่ได้รับการสอน
ด้วยชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนจะเห็นได้จากงานวิจัยของ  รัชฏาภรณ์  อ าไพสัมพันธกุล (2545) ที่พบว่าชุดการสอน
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ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีรัตน์  โพธิ์ค า (2551) และ
งานวิจัยของ ศิริพันธิ์  แบ่งทิศ (2554)  ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ชุด
การสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนั้นชุดการสอนยัง
ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน ดังงานวิจัยของ  ภาณุพันธ์  
ภักดี ( 2550)  
 จากคุณค่าของชุดการสอนดังกล่าวผู้วิจัยจึงเชื่อว่า ชุดการสอนจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถเรียนรู้ด้วยชุดการสอนตามความสามารถ ความสนใจของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ประกอบกิจกรรม แก้ปัญหา ค้นคว้าหาค าตอบ สรุปความคิดรวบยอด และประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนมาขึ้นและเกิดความเชื่อม่ันในการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน และศึกษาค้นคว้าผลที่เกิดจากการทดลองใช้ชุดการสอนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือที่จะน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนที่
คาดหวัง 
 2. เพ่ีอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

วิธีการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในกลุ่มจตุรมิตร
ลาดยาว อ าเภอลาดยาว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 34 
คน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้มาจากการได้จากการสุ่มแบบ
กลุ่ม 
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 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1. ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยชุดการสอนจ านวน 4 หน่วย และได้
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  ตรวจสอบคุณภาพของชุดการสอนพบว่าชุดการสอนมีความ
เหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (X = 4.76 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.25 ) 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ ค่าความยากง่ายซึ่งมีค่า
ตั้งแต่  0.37  ถึง  0.74  และค่าอ านาจจ าแนกบี (B) ตั้งแต่  0.25  ถึง  0.65 และมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ  0.91 
  3.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.96 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ น ามาตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2.  ด าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยเริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2559 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ใช้เวลาเรียนปกติ   
 3.  เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน  โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาใช้ทดสอบกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างน าคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐาน 
 
 4.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างกับ
เกณฑ์คะแนนที่คาดหวัง  โดยใช้การทดสอบแบบไคสแคว์ 
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  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนโดยใช้การทดสอบที 
กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test for dependent samples) 
  3. การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6ก่อนเรียนและหลังที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนโดยใช้การทดสอบที กรณีกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t - test for dependent samples) 
 

ผลการวิจัย 
 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน จ านวนร้อยละ 85.29 
ของคะแนนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
กับจ านวนที่คาดหวังอย่างมีนัยส าคัญท่ี ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 2 ดังตารางที่ 1 
 

กลุ่มตัวอย่าง n X̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 34 11.85 2.19 

20.71* 
หลังเรียน 34 23.82 3.11 

  
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน มีเจตคติต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 3 ตารางที่ 2 
 

กลุ่มตัวอย่าง n X̅ S.D. t 
ก่อนเรียน 34 2.02 0.29 

9.41* 
หลังเรียน 34 4.48 0.34 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน
จ านวนร้อยละ 86.67ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนที่คาดหวังทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการสอดแทรกชุดการสอน เป็นการจัดกิจกรรมตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ชุดการ
สอนเชื่อมโยงเนื้อหา เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นน าเสนอเนื้อหา  
( Presentation ) เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่เข้ากับความรู้เดิม โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างสถานการณ์
ด้วยการใช้กิจกรรมการเล่นเกม ร้องเพลง เล่าประสบการณ์ ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา และบอกจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนเป็นขั้นที่ผู้วิจัยน าตัวอย่างค าให้ผู้เรียนได้สังเกต 
เช่น บัตรภาพ บัตรค า ข้อความ แถบประโยค เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา สังเกต 2. ขั้นการฝึกปฏิบัติ         
( Practice) เป็นขั้นฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่เรียนอย่างถูกต้องในลักษณะการฝึกแบบควบคุม ไปสู่การ
ฝึกแบบค่อยๆ ปล่อยให้ปฏิบัติเองมากขึ้น การฝึกในขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของ
ภาษา เน้นความถูกต้องของภาษา และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใช้รูปแบบภาษา
นั้นๆ การสอนจะเริ่มจากการฝึกปากเปล่า จนได้รูปแบบภาษาในบทเรียน แล้วค่อยเปลี่ยนสถานการณ์
ไป ทั้งนี้ ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่า ตนใช้ภาษาได้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้อาจ
ตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมาย ต่อจากนั้นจึงให้ฝึกเขียน เพ่ือผนึกความแม่นย าในการใช้    3.
ขั้นการการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร( Production) เป็นขั้นน าภาษาท่ีเรียนไปใช้จริง จัดเป็นขั้นถ่ายโอน
สิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียน ไปสู่การน าภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน การฝึกในขั้นนี้มุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่
เรียนแล้วอย่างอิสระ และมีความมั่นใจที่จะสื่อสารตามความต้องการของตน วิธีการฝึกขั้นนี้ มักฝึกให้
ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยครูเป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือสถานการณ์ เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าผล
จากการสังเกตตัวอย่างมาเปรียบเทียบสรุปเนื้อหาสาระท าความเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้
เกิดความคิดรวบยอดและเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดี ผู้เรียนน าเอาความรู้ไปใช้ท ากิจกรรมใบงาน        
สร้างชิ้นงาน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ชี้แนะให้ค าแนะน าระหว่างผู้เรียนท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผลและช่วยให้นักเรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการสอน
โดยใช้ชุดการสอนได้แทรกอยู่ในขั้นตอนที่ 2 คือขั้นการฝึกปฏิบัติ ( Practice) ซึ่งเป็นขั้นที่นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และยังเป็นการฝึกการท างานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ครูผู้สอน และการสอนในขั้นตอนนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของบุญเกื้อ  ควรหาเวช (2543 : 91-93) ที่กล่าวว่าการสอนโดยใช้ชุดการสอน ท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้วิธีการท างานเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลในการวางแผนอย่างมีระบบได้อย่างเหมาะสม จึง
ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สมหวัง   แสงสุนานนท์ (2540) โสมมาวดี  โอภาโส ( 2541)  ประหยัด    
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โคกภูมิรักษ์ (2542) ที่พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเรียน
ปกต ิ
 2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการสอนโดยชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเป็นกลุ่มมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน มีโอกาสได้
ปฏิสัมพันธ์กัน จากกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดขึ้นอย่างมีระบบ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
ซึ่งส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพันธิ์  แบ่งทิศ (2554)  
รัชฏาภรณ์  อ าไพสัมพันธกุล (2545) ภาณุพันธ์  ภักดี ( 2550) ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้รับ ท าให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
เรียนรู้ที่ได้รับการศึกษาเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ต่อไป 
 3. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การสอนโดยใช้ชุดการสอนประกอบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เน้นให้นักเรียน
ได้รับความรู้ในเนื้อหาอย่างครบถ้วน และมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
กระตือรือร้นที่จะเรียนสังเกตได้จากข้ันการฝึกปฏิบัติ (Practice)  เป็นการกระตุ้นดึงความสนใจผู้เรียน
โดยผู้วิจัยใช้ตัวอย่างค า ภาพ ท าให้ผู้ เรียนให้ความสนใจกับการน าเสนอตัวอย่างและมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สังเกตได้จากการแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การยกตัวอย่างประโยค 
ผู้เรียนยังได้ท ากิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ร่วมกันวิเคราะห์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้เลือก
ท างานที่ตนถนัด และร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนออกมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนชื่นชอบท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากการร่วมกิจกรรม เช่น 
การเล่นเกม การตอบค าถาม อันเป็นกิจกรรมที่ให้การพัฒนาสมองทั้งสอง ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านความพึงพอใจในการเรียนเพราะได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียน
ยังได้มีโอกาสน าเสนอผลงานจากการเรียนรู้ภายในกลุ่มหน้าชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนได้ฝึกพูด ให้เพ่ือน
กลุ่มอ่ืน ๆ ได้ชื่นชมผลงานของกลุ่มผู้เรียน และเปรียบเทียบผลงานกันระหว่างกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความตั้งใจที่จะสร้างผลงานในเรื่องอ่ืน ๆ เพื่อน าเสนอผลงานครั้งต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
พชรศก  คหบูรพา ( 2541) อรพิน สุขเกษม ( 2541) ที่พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้นอย่างเป็น
ระบบ ประกอบกับนักเรียนสามารถทราบผลการกระท าได้ทันที ท าให้ผู้เรียนเกิดความส าเร็จในการ
เรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณา       
และเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ และเสียสละเวลาในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ดูแลเอาใจใส่ตลอดมาอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน ที่ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ  น ามาปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้ส าเร็จลงอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะครู โรงเรียนวัดสระแก้ว ที่ให้การสนับสนุน ให้
ความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ 

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ รุ่นที่ 13 และ
รุ่น 14 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน าในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคุณบิดา มารดาของผู้วิจัยที่เป็นผู้ให้ชีวิตที่ดี อบรมเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด
รวมทั้งให้วิชา ความรู้ ความคิด สติปัญญา  และขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือในทุก 
ๆ ด้าน ทั้งก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความคิดแก่ผู้วิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งสนับสนุน ช่วยเหลือ 
และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู

เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจ านวน 345 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนด
ประชากรตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก ( 11.4x , S.D =0.65) และ 2) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านพบว่า ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

 
ค าส าคัญ : การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วน 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the opinions of 

school administrators, teachers about the participative management of administrator 
in the school under the Secondary Educational Service Area office 32. It classified by 
experience and school size. The population included 345 administrator and teachers 
in school. The samples selected by using the table of Krejcie and Morgan and Multi-
Stage Sampling. The instrument was a questionnaire which the reliability at 0.94. The 
statistics used to analyze the data were frequency, percentage, standard deviation, 
and independent samples t - test and one-way ANOVA analysis of variance. The 
research findings revealed that: 1) The opinions of administrator and teachers about 
the participative management in the school the Secondary Educational Service Area 
office 32 was at the high level, for the overall and in each aspect. 2) The opinions of 
administrator and teachers who are different experiences about the participative 
management in the school under the Secondary Educational Service Area office 32 
was not different, for the overall and in each aspect and the opinions of administrator 
and teachers who work in different school size about the participative management in 
the school under the Secondary Educational Service Area office 32 for the overall was 
not different, for each aspect found that the academic was statistical significance at 
0.05 level.  

 
Keywords: School Administration to Participate 
 

บทน า 
การปฏิบ ัต ิงานใดๆ ความส า เร ็จจะเกิดได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล                  

โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นอย่างมาก การให้บุคคลมีส่วนร่วมนั้นบุคคลจะต้อง
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ การที่บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆย่อมท าให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าช่วยเหลือ สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ อาจมี 
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ส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือในกระบวนการบริหาร การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า                
ร่วมตัดสินใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ในเรื่ องต่างๆเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
หรือในกระบวนการบริหาร 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ก าหนดหลักการส าคัญไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ  รวมทั้ง
ยังให้ความส าคัญ   เรื ่องคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการก าหนดให้มี
ห ม วด  6 ว ่า ด ้ว ย เ รื ่อ ง ม าต ร ฐ านและก า รประก ัน ค ุณภ าพกา รศ ึกษ า เป ็น ก า ร เ ฉ พ า ะ                           
ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรา รวมทั้งก าหนด  ให้มีการตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทั ่วประเทศ โดยมุ ่งหวังว ่าจะท าให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยทั ้งระบบ                 
จากบทบัญญัต ิด ังกล ่าวส ่งผลให ้สถานศึกษาทุกแห ่งต ้องด า เน ินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยอยู ่บนพื้นฐานของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม   ตามเจตนารมณ์ของ                      
การปฏิรูปการบริหารการศึกษาของประเทศ  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู ้ปกครองและนักเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 20)   
 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตระหนักและ                              
เห็นความส าคัญของการพัฒนาและการจัดการศึกษาตามกรอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา          
ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย มุ่งปรับระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาทุกระบบ ทุกประเภทให้มีความคล่องตัวมีอิสระใน
การบริหารจัดการและมีความเข้มแข็งรองรับ การกระจายอ านาจ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสนับสนุน
ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัด
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 8)   
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ได้กล่าวถึง 5 
นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน และในนโยบายทั่วไปข้อที่ 1 กล่าวถึง การ
พัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษา
ไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 1-9)   
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 จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษา ถ้าจะพิจารณา
ถึงเรื่องของการมีส่วนร่วม จะเห็นว่ามีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ   วิธีการ บางคนเพียงบริจาคเงิน
ช่วยเหลือโรงเรียน ให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียน หรือแม้แต่ช่วยประชาสัมพันธ์ กิจการของโรงเรียน 
เหล่านี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วม แต่จะมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ด้วยหรือไม่นั้นก็ต้อง
พิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งการมีส่วนร่วมในการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ
มีข้อสังเกต  ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษา เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือการร่วมแรงซ่อมแซม
โรงเรียน การเข้าประชุม การบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในลักษณะ
นี้ไม่ถือเป็นเรื่องของการบริหาร เพราะว่าเป็นเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น  2) การมี
ส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา  ในหลักการบริหารจะมีกระบวนการและขอบเขตที่แน่นอน 
เช่น มีการใช้ทรัพยากร ใช้เทคนิคในกระบวนการบริหาร ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่ากิจกรรมของ
ผู้ เข้าร่วมมีลักษณะใดและเข้าข่ายของการบริหารจัดการหรือไม่ ในกรณีนี้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น จะเข้าลักษณะของการร่วมบริหารกิจการของ
สถานศึกษาเพราะมีการวางแผน การประชุม การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การรายงาน
และติดตามผลเป็นต้น นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมยังพิจารณาได้หลายมุมมองซึ่งมีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (รุ่ง แก้วแดง, 2543, หน้า 245-246)              
 อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้รัฐจะก าหนดนโยบายกระจายอ านาจให้สถานศึกษาได้บริหารจัดการ
ตนเองมากขึ้น แต่การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะที่เป็น
กรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนทุกระดับการศึกษา บุคคลเหล่านี้มีบทบาทเพียงเล็กน้อยเป็นเพียง
กรรมการที่ปรึกษาหรือรับทราบการด าเนินงานของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม                  
ในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา การก าหนดหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียน                 
การสอนท าให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                  
และสังคมของท้องถิ่นและตัวผู้เรียน จะมีอยู่บ้างในรูปของการช่วยเหลือแรงงาน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
มากกว่าการร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจและร่วมติดตามผล ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของระบบ
คณะกรรมการทุกระดับโดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 32 เพ่ือจะเป็นแนวทางในการบริหารงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการปฏิบัติงาน                
อันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มีระดับคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเกิด           
ความพึงพอใจในการสนับสนุนและ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนอย่างจริงจัง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน 
 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 40)  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 345 คน แล้วท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
ลักษณะของเครื่องมือ   
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น โดยศึกษาจากต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ 
น ามาสร้างแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale) ก าหนดไว้ 5 ระดับ คือ 
 
 
 คะแนน      ความหมาย 
  5         มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      4         มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
      3         มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      2         มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
                  1        มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) เกี่ยวกับการบริหาร 
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 32 มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อความตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 2) กรอกรหัสแบบสอบถาม และก าหนดตัวเลข แทนค่าข้อมูลในแต่ละข้อ แล้วบันทึกข้อมูล 
 3) ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล
ด าเนินการดังนี้ 
      3.1 การศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  
ร้อยละ น าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
  3.2 การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
  เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดขอบเขต
ของค่าเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535, หน้า 22-25) ดังนี้ 
 

    ค่าเฉลี่ย                           ความหมาย 
      4.51 – 5.00   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
        3.51 – 4.50    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
      2.51 – 3.50     มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51 – 2.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00 – 1.50    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

  3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อ การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent Sample)   
  3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อ การบริหารโรงเรียน                            
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตามความแตกต่างของขนาดโรงเรียนโดยใช้ค่าสถิติ F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ 
เชฟเฟ่  (Scheffe′  Method)  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

200 

  3.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยจัดค าตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2558 ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 
3,189 คนแล้วเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน จาก 66 
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากรโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงใน ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์.  2555 หน้า 148) ได้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน แล้วท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi - Stage Rendom Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน     
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Chec List)ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale)เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การ
บริหารด้านงานวิชาการ การบริหารด้านงานงบประมาณ การบริหารด้านงานบุคคล และการบริหาร
ด้านงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดไว้ 5 ระดับ  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Form) เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีลักษณะเป็น
แบบเติมข้อความตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 30 คน 
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาคมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
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 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ ผู้วิจัยขอหนังสือจาก
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถาม และขอความ
อนุเคราะห์ให้สถานศึกษาจัดส่งแบบสอบถามกลับ โดยผู้วิจัยได้จัดเตรียมซองบรรจุเอกสาร ติดแสตมป์ 
พร้อมที่อยู่ ที่ส่งมาพร้อมกับแบบสอบถาม กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนภายในก าหนด ผู้วิจัย        
จะติดตามด้วยตนเองเพ่ือให้ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด ผลปรากฏว่าได้แบบสอบถามกลับคืน 345 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1) การศึกษาสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ น าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนร้อยละ  2) 
การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูต่อ การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้การทดสอบค่าที ( t-test แบบ 
Independent  Sample) 4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อ การบริหารโรงเรียน 
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตามความแตกต่างของขนาดโรงเรียน โดยใช้ค่าสถิติ  F-test  เมื่อพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe′  Method) 5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content  Analysis) โดยจัดค าตอบเข้าประเด็นเดียวกันแล้วแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละและ
น าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง    
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 มีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ระดับมาก ( 11.4x , S.D =0.65) 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                 
ที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
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 3.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน พบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการ
บริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน โดยรวมและ
รายข้อ พบว่า ด้านวิชาการข้อ 2) ผู้น ามีนโยบายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ข้อ 24) 
สถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้ความส าคัญกับผู้เรียนก าหนดต าแหน่งให้
ความส าคัญกับผู้เรียน และข้อ 32) ผู้น ามีการสร้างขวัญก าลังใจกับบุคคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้เกิด
ความผาสุกและพึงพอใจของผู้ร่วมงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน 
ๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาด้านวิชาการโดยรวมและรายข้อ พบว่า ข้อ 1 ผู้น ามีการจัดท าหลักสูตร
การจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ข้อ 2 ผู้น ามีนโยบายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ ข้อ 3 ผู้น าการนิเทศ การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ข้อ 5  ผู้น าจัดประชุมปรึกษาหารือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ข้อ 9 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร และข้อ 12 ผู้น าเข้าร่วมจัดการนิเทศการศึกษามีการก าหนด
ทิศทางการศึกษาอย่างชัดเจนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
ด้านงานงบประมาณโดยรวมและรายข้อ พบว่า ข้อ 16 มีการประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้อ 17 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกัน ด้านงานบุคคลโดยรวมและรายข้อ พบว่า ข้อ 24 
สถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้ความส าคัญกับผู้เรียนก าหนดต าแหน่งให้
ความส าคัญกับผู้เรียน และข้อ 29 มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรม พัฒนาความก้าวหน้าในการ
ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกัน และด้านงานทั่วไป
โดยรวมและรายข้อ พบว่า ข้อ 36 ผู้น าสนับสนุนให้บุคคลกรน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการศึกษาทุก
รูปแบบ ข้อ 37 ผู้น าได้จัดท านโยบาย แผน ระบบข้อมูลส าหรับด าเนินการในสถานศึกษา ข้อ 38 ผู้น า
ได้มีการนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 39 ผู้น ามีภาวะความเป็น
ผู้น าด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน และข้อ 40 มีการออกแบบระบบงานในการส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 

4.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32           
ที่มีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
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ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  
 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มี
ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบ                   
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 6.  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
พบว่า  ส่ วนใหญ่ ให้มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาการเ รี ยนการสอน รองลงมาคือ มีส่ วนร่ วม                            
ในการแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน  

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและราย
ด้านอยู่ระดับมาก ( 11.4x , S.D =0.65) 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                 
ที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน พบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการ
บริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 

 4.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32           
ที่มีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  
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 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มี
ปฏิบัติหน้าที่ ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบ                   
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทั่วไปมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 6.  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
พบว่า  ส่ วนใหญ่ ให้มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนการสอน รองลงมาคือ มีส่ วนร่ วม                            
ในการแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต่างๆ มีนโยบายเร่งรัดคุณภาพมีการ ปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม นอกจากนี้สถานศึกษายังได้ให้ความส าคัญและตระหนักต่อความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ จึงเป็นสาเหตุท าให้ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
รองลงมา ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคลตามล าดับ 
สรุปแต่ละด้านได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีการวัดผลการด าเนินงานโดยมี การจัดการความรู้ 
โดยจัดระบบข้อมูล สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ ผู้น าจัดประชุมปรึกษาหารือให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสถานศึกษามีการจัด
นิเทศภายในเพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพสถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน มีการวัดผลการด าเนินงานโดยมีการจัดการความรู้ โดยจัดระบบข้อมูล สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม  รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดนิเทศภายในเพ่ือให้งานวิชาการมีคุณภาพ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้น าได้มีการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ผู้น ามีภาวะความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ด้านการ
บริหารงานงบประมาณข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งงบประมาณและวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งงบประมาณ
โครงการต่างๆของโรงเรียน และด้านการบริหารงานบุคคลข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้น ามีการทบทวน
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ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งเน้นสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม สาธารณะ และมีผลการด าเนินงาน รองลงมาคือ มีการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง 
(2546, หน้า 112-118) ที่กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ อามีล รักชาติ (2557, หน้า 83-89) ศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้านพบว่าด้านการบริหารงาน
วิชาการและด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสรุปแต่ละด้านดังนี้ด้านวิชาการ พบว่า ข้อ 1 ผู้น ามีการจัดท า
หลักสูตรการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ข้อ 2 ผู้น ามีนโยบายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
อย่างสม่ าเสมอ ข้อ 3 ผู้น าการนิเทศการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ข้อ 5  ผู้น าจัดประชุมปรึกษาหารือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ข้อ 9 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร และข้อ 12 ผู้น าเข้าร่วมจัดการนิเทศการศึกษามีการก าหนด
ทิศทางการศึกษาอย่างชัดเจนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
ด้านงานงบประมาณ พบว่า ข้อ 16 มีการประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ข้อ 17 การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนข้อ
อ่ืนๆไม่แตกต่างกัน ด้านงานบุคคล พบว่า ข้อ 24 สถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งให้ความส าคัญกับผู้เรียนก าหนดต าแหน่งให้ความส าคัญกับผู้เรียน และข้อ 29 มีการพัฒนา
บุคลากรโดยจัดอบรม พัฒนาความก้าวหน้าในการท างานแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกัน ด้านงานทั่วไป พบว่า ข้อ 36 ผู้น าสนับสนุนให้
บุคคลกรน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการศึกษาทุกรูปแบบ ข้อ 37 ผู้น าได้จัดท านโยบาย แผน ระบบ
ข้อมูลส าหรับด าเนินการในสถานศึกษา ข้อ 38 ผู้น าได้มีการนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 39 ผู้น ามีภาวะความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน และข้อ 
40 มีการออกแบบระบบงานในการส่งเสริมงานกิจการนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 ส่วนข้ออ่ืนๆไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัชระ มะรังศรี (2558, หน้า 
92 - 94) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียน
ศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบความ
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คิดเห็นทีม่ีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียนศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าการบริหารวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ             
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อามีล รักชาติ (2557, หน้า 83-89) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เมื่อจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง
กันและสอดคล้องกับ วัชระ  มะรังศรี (2558 : 92-94) ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 4.  ข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเรียนการสอน รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการ
เรียนของนักเรียน และต่ าที่สุดคือ ให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการส่งเสริมบุคลากร
ชุมชนเป็นวิทยากร ซึ่งสอดคล้องกับ (Mayhorn-Smith, 1996, p.236) ได้ศึกษาความเข้าใจของครู
โรงเรียนประถมศึกษาในเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเขตการศึกษาของ Los Angeles พบว่า
ครูต่างเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นเพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีต่อการการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึงขอเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
  1.  จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ การบริหารงานด้านวิชาการ รองลงมาคือด้าน 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบและ
หลายวิธีการ โดยเริ่ มจาก การมีส่ วนร่ วมแบบไม่ เป็นทางการด้วยกิจกรรมเล็ กๆง่ ายๆ                           
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มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนมากนักเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการบริหาร
สถานศึกษาต่อไป 
  2.  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีต่อการการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของสถานศึกษา ดังนั้นการก าหนด
นโยบายการมีส่วนร่วม ควรมีการชี้แจงให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน และแต่ละข้อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจนถึงขั้น
ประเมินผล เพ่ือให้นโยบายของการมีส่วนร่วมนั้นสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
  3.  ให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ควรมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ทุกครั้งเพ่ือให้รับทราบปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆและผู้บริหารสถานศึกษา
ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของครูทุกคนโดยไม่เลือกกลุ่ม ไม่เลือกบุคคล 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในรูปแบบ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ เป็นจริงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูให้มากท่ีสุด 
  2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
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 บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนน
ความสามารถในการอ่านจับใจความผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2)  เปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่าน
ภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบเอสคิวสามอาร์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาไทยแบบเอส
คิวสามอาร์  จ านวน 6 แผน  ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง  และ 2)  แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ  
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง         
0.30 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.36 - 0.74 และมีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.92  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดหนองตางู        
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อความสามารถ 
ในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
  2.   นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อความสามารถในการอ่าน 
จับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่านจับใจความ/ วิธีสอนแบบเอสคิวสามอาร์ 
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop the number of Prathomsuksa 3 
students being taught by using the reading comprehension to be the standard scale of 
academic department on 70 percentage. and 2) to compare the students’ comprehensive 
reading skills  of  Prathomsuksa 3 students before and after being taught by using the reading 
comprehension Thai Language teaching through SQ3R. 
 The research tools comprised 1) experiment tools; they are 6 teaching plans using 
SQ3R, 12 hours duration, and 2) The reading Comprehension evaluation test 30 questions 
with a difficulty index of 0.30 – 0.77, discrimination power of 0.36-0.74 and reliability 
coefficient of  0.92  
 The samples in this research were 25 Prathomsuksa 3/1 students of Watnongtangu 
School studying in the first semester of the 2016 academic year. 
 The findings of this research were as follows: 
 1.  The number of students  who obtained 70 percents of total scores was at 
92.00 percents by using reading Thai language through SQ3R on Reading Comprehension 
Ability of  Prathomsuksa  3  
 2.  The students,  by using reading Thai language through SQ3R on Reading 
Comprehension Ability of  Prathomsuksa  3 found that after class is higher than before class  
with the statistical significance at the .05 level. 
 
Keywords : The reading comprehension / Teaching through SQ3R 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงาน  และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพ่ือ
พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดง ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณ ีและสุนทรียภาพ เป็น
สมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 31) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์  มุ่งเน้นการพัฒนา
นักเรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ มีความสารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 5)  ดังนั้น นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านจะได้เปรียบที่จะไปสู่สังคมที่
กว้างท าให้ทราบแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมจึง
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ดี ดังที่ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540, น. 2) กล่าวว่า การอ่านที่ดี
เป็นสิ่งจ าเป็นท าให้เกิดความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งทศวรรษนี้ไม่มีทักษะใดที่จะส าคัญมากไป
กว่าทักษะการอ่าน บางคนเชื่อว่าคนที่มีขีดความสามารถในการอ่านต่ า อาจจะพบกับความล้มเหลวในชีวิต 
การท างานหรือการศึกษาเล่าเรียนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และคนที่มีความสามารถในการอ่านสูง จะพบกับ
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับอุทุมพร ตรังคสมบัติ  (2543, น. 99)  ที่กล่าวว่า  
ทักษะการอ่านเป็นทักษะชีวิตที่ส าคัญ   
 การอ่านจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต  ซึ่งนอกจาก จะท า
ให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การอ่าน             
เป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2446 ก, น. 128) ในการเรียนการสอนพบว่ามีคน 
ที่เรียนหนังสือเก่งมักจะอ่านเก่ง คนที่เรียนหนังสือไม่เก่งมักจะไม่ชอบอ่านหนังสือ คนที่เรียนหนังสือจน                
ประสบความส าเร็จและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงๆ ได้นั้นจะต้องเป็นนักอ่าน อ่านอยู่ประจ า (ฉวีวรรณ  
คูหาภินันทน์, 2545, น. 48) การอ่านจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างพอเพียง สม่ าเสมอ และถูกต้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จในการเรียนสูงกว่าผู้ที่มี                   
ความสารมารถในการอ่านต่ า (สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย์, 2538, น. 18)   
   จากการส ารวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า ปัญหาที่ส าคัญในการอ่าน                  
ของผู้เรียนคือ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ แยกความรู้ ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นไม่ได้  
และไม่สามารถแยกใจความส าคัญหลักกับใจความรองได้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร   
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ทั้งยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการศึกษาวิชาต่างๆ ด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข, น. 188)  
จากการประเมินผลและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
(เฉพาะอ าเภอบรรพตพิสัย) พบว่า คุณภาพของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 39.62 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 41.22 จะเห็นได้ว่าระดับคุณภาพของผู้เรียนลดลง  และกลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี 
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในอ าเภอ บรรพตพิสัยที่มีระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
(ส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ , 2557, น. 78) เมื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 62.23 (โรงเรียนวัดหนองตางู, 2551, น. 
71) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70  เมื่อศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม พบว่า การอ่านจับ
ใจความของเรื่องที่อ่านได้คะแนนเฉลี่ย 5.43  เมื่อเทียบคะแนนเต็ม 10 (โรงเรียนวัดหนองตางู, 2551, น. 90) 
แสดงว่านักเรียนยังมีความบกพร่องเรื่องการอ่านถือว่าคะแนนดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ   
 จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ครูผู้สอนมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสมทั้งผู้เรียนและผู้สอน ที่จะพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาการอ่าน
จับใจความของนักเรียน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน าเอาวิธีสอนที่น่าสนใจเพ่ือที่จะท าให้ความสามารถใน
การอ่านจับใจความดีขึ้น ยุทธวิธีในการสอนอ่านที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นมีหลายวิธี  มีการสอนและฝึกได้
หลายรูปแบบ และรูปแบบการสอนอ่าน ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว  จากการศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่าน พบว่ามีวิธีการสอนอ่านวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ  ช่วยแก้ปัญหาการอ่านได้ สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คือ  วิธีการ
สอนอ่านแบบ เอสคิวสามอาร์ซึ่งเป็นการสอนที่โรบินสัน (Robinson) (1961, p. 29 – 30; อ้างถึงใน อรรถวุฒิ 
ตรากิจธรกุล, 2542, น. 30 -32) ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้แนะน าไว้ในการสอนอ่าน มี
ขั้นตอนโดยสรุปคือ นักเรียนอ่านเรื่องคร่าวๆ เพ่ือหาประเด็นส าคัญของเรื่องแล้วน ามาตั้งค าถาม ซึ่งค าถามจะ
เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดหมาย ทั้งยังช่วยให้จับ
ประเด็นส าคัญของเรื่องได้ถูกต้อง กล่าวคือ ส ารวจบทอ่านอย่างคร่าวๆ  Survey (S) เป็นขั้นการอ่านอย่าง 
คร่าว ๆ โดยกวาดสายตาไปตาเนื้อเรื่องเพ่ือส ารวจหาใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน ขั้น Question (Q) เป็น
ขั้นตอนการเปลี่ยนหัวข้อเรื่องที่อ่านเป็นค าถาม ซึ่งการตั้งค าถามนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น
มากขึ้นขั้น Read (R1) เป็นขั้นที่อ่านเพ่ือหาค าตอบ และท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านขั้น Recite (R2) เป็นขั้น
การตอบค าถามอย่างย่อ ๆ ตามที่ตั้งค าถามไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยใช้ส านวนภาษาของตนเอพร้อมกับจดบันทึก
หัวข้อที่ส าคัญไว้ขั้น Review ( R3) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ และทบทวนข้อคิดหรือประเด็นส าคัญเพ่ือให้
มองเห็นภาพรวมของเรื่องที่อ่าน 
 จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R และผลการวิจัย                             
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีที่จะท าให้นักเรียนได้พัฒนา
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ทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนสามารถอ่านจับประเด็นส าคัญอย่างมีจุดหมาย  จนท าให้มี
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ในที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  เพราะ
ช่วยกระตุ้นและพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะอ่ืนๆ ได้ เช่น การฟัง การพูด การเขียน นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
ยังช่วยพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มาจัดการ
เรียนรู้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้านความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดหนองตางู  จังหวัดนครสวรรค์  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1.  เ พ่ื อศึ กษาจ านวนนั ก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่  3 ที่ มี ค ะแนนความสามารถ                                             
ในการอ่านจับใจความผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ เอสคิวสามอาร์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบ เอสคิวสามอาร์ที่ม ี                          

คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  
  2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์                            
มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

วิธีการวิจัย 
1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบ วัดความสามารถใน 

การอ่านจับใจความที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจ านวน 30 ข้อใช้เวลา 30 นาทีแล้วบันทึก ผลคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อน
เรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

2. ด าเนินการทดลองสอนอ่านกับนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การสอนอ่านภาษาไทย 
แบบ เอสคิวสามอาร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 8 แผนใช้
เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง  

       3.  ด าเนินการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความหลังเรียน (Post - Test) 
หลังการทดลองสิ้นสุดลงโดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  
                4.  น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมตติ
ฐานและสรุปผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อความสามารถในการอ่าน 
จับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ของคะแนน
เต็ม  มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อ 1  
              2. นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อความสามารถในการอ่าน 
จับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานข้อ 2  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากวิจัยเรื่องผลการสอนอ่านภาษาไทยแบบ เอสคิวสามอาร์  ที่มีต่อความสามารถ                                           
ในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้  ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อาจเนื่องมาจากมีการก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง  นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์ ส่งผลให้กระบวนการอ่าน
ของนักเรียนมีความช านาญหรือมีทักษะมากขึ้น  สามารถอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ท าให้นักเรียนอ่านอยู่ใน
ขอบเขตที่ตั้งไว้  และสามารถจับใจความจากการอ่านได้ในที่สุด สอดคล้องกับ สุจารี  มีแดนไผ่  (2547, น. 36)  
กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคของการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์ เพ่ือช่วยในการอ่านจับใจความให้
อ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเรื่องท่ีอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เอมอร  เนียมน้อย (2551, น. 18) กล่าวว่าวิธีการ
สอนแบบเอสคิวสามอาร์ เป็นการอ่านวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้อ่านให้สูงขึ้นจนถึงขั้น อ่านได้
อย่างมีวิจารณญาณ จึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนอ่าน
ภาษาไทยแบบ เอสคิวสามอาร์ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจของการวิจัยในครั้งนี้ค่อนข้างสูง เป็นไป
ตามกองวิจัยทางการศึกษา (2535,  น. 26)  ที่กล่าวว่า วิธีการสอนแบบเอสคิวสามอาร์ เป็นวิธีการสอนขึ้นมา
เพ่ือพัฒนาการสอนอ่าน เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่าน อ่านแล้วเข้าใจเรื่องที่อ่าน  เป็นไปตาม
แนวทางการก าหนดคุณภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดระดับ
คุณภาพเอาไว้   
  การสอนอ่านภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ เอสคิวสามอาร์เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากมีข้ันตอนการอ่านให้นักเรียนปฏิบัติอย่างชัดเจน  ดังที ่ 
ฟรานซิส โรบินสัน (Robinson, 1961: 29-30) ได้กล่าวไว้ว่า  เอสคิวสามอาร์  เป็นวิธีการอ่านที่มีข้ันตอนอย่าง
เป็นระบบ ผู้เรียนจะต้องพยายามหาความหมายจากสิ่งที่อ่านโดยใช้ขั้นตอนทั้ง 5 ของวิธีการแบบเอสคิวสาม
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อาร์  ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดี ทั้ง 5 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้การสอนอ่าน
ภาษาไทยโดยวิธีการสอนแบบ เอสคิวสามอาร์  ช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพ  เอ้ือให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน  เริ่มตั้งแต่ข้ันแรก
การอ่านส ารวจเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการรับข้อมูลจากสารที่อ่านอย่างเป็น
ระบบก่อนการอ่าน เริ่มขึ้น การอ่านในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร  มีเค้าโครงเรื่องอย่างไร  ซึ่งเป็นส่วนชี้ให้เห็นจุดส าคัญหรือแนวคิดหลักของเรื่อง  และจะช่วยให้
ผู้อ่านสามารถเรียบเรียง ความคิดต่างๆ ได้เมื่ออ่านเรื่องอย่างละเอียดอีกครั้งในขั้นต่อไป   สอดคล้องกับ    
ณันท์ขจร กันชาติ (2550,  น. 67) กล่าวว่า“การส ารวจ เป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็น
ระบบก่อนการอ่านเริ่มขึ้น” หลังจากผู้เรียนได้ส ารวจสิ่งที่อ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การตั้งค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ อ่าน การตั้งค าถามเป็นการตั้งวัตถุประสงค์ส าหรับการอ่านในขั้นต่อไป  และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาความคิดใหม่ๆ กระบวนการถามจะช่วย
ขยายทักษะการท าความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านให้กระจ่าง   ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ     
และแนวทางในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และหลังจาก  ตั้งค าถามแล้วผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดใน
ขั้นที่สาม  การอ่านเพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถามที่ตั้งไว้ เป็นการให้ความส าคัญกับกับสิ่งที่อ่านอย่างละเอียด  
เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดอย่างพินิจพิเคราะห์  โดยใช้ค าถามที่ตั้งไว้ในขั้นที่สองเป็นแนวทางในการ
อ่าน ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่จากบทอ่าน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่อ่านมากยิ่งขึ้น   

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์ที่มีต่อ 
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนมีคุณภาพอยู่ในระดับ 
เหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องบทความจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีคะแนน อยู่ใน
ระดับท่ีสูงที่สุด ทั้งนี้อาจจะเกิดจาก แผนการจัดการเรียนรู้. ใช้แนวคิดรูปแบบการสอนอ่านภาษาไทย  
แบบเอสคิวสามอาร์  ซึ่งเป็นวิธีการอ่านที่ท า ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 
จับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายจนท าให้มีความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ในที่สุด  นอกจากนี้ยัง
ช่วยพัฒนาพฤติกรรมการอ่านอย่างเป็นระบบเพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งเริ่มจากข้ันน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการที่ครูทักทายนักเรียน  เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องในบทอ่าน
เป็นการสร้างบรรยากาศความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมโดยการสนทนาเพ่ือทบทวนความรู้เดิม
ของนักเรียนและ เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เกีย่วกับการสอนของ กุศยา  แสงเดช (2545, น. 139-143) ได้กล่าวสนับสนุนว่าการ
จัดการเรียนรู้ครูต้องส ารวจความพร้อมของนักเรียนอยู่เสมอ  ถ้านักเรียนไม่พร้อม  ครูต้องทบทวนเสียก่อน        
เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อนักเรียนมีความพร้อม ต่อจากนั้นครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการอ่านแบบ เอสคิวสามอาร์  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

216 

 ซึ่งเนื้อหาที่น ามาสอนเป็นเรื่องที่นักเรียนมักจะพบตามสื่อต่างๆ อยู่เสมอ  มีความเหมาะสมกับวัย                
ของผู้เรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่มีล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแต่ละขั้นตอน  ซึ่งสอดคล้องกับสุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์                    
(2547, น. 194) และฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน (2547, น. 8-9)  ได้กล่าวไว้ว่า  วิธีการสอนอ่านแบบเอสคิว
สามอาร์ ท าให้ผู้อ่านมีความสามารถแสวงหาความรู้ และจดจ าต ารา อย่างเข้าใจ แม่นย า และเป็นการอ่านเพ่ือ
ฝึกให้มีความรอบคอบ ไม่พลาดเนื้อหาที่ส าคัญ  นอกจากนี้วิธีการสอนแบบเอสคิวสามอาร์   เป็นการอ่านวิธี
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้พัฒนาการอ่านจากการอ่านออกแปลความหมายได้ไปสู่การอ่านเป็น  นั่นคือการอ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถอ่านจับใจความส าคัญได้  และยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเรื่องจากเรื่องที่
อ่านและเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว  จดจ าเรื่องตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องท่ีอ่านได้อย่างดี    
(ณันท์ขจร  กันชาติ.  2550, น. 31)   
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้ค าปรึกษาและแนะน า 
ในการท า พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนท าให้เครื่องมือมีความถูกต้องสมบูรณ์  

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตางู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการทดลองใช้การสอนอ่านภาษาไทยแบบเอสคิวสามอาร์  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจ าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการค้นคว้าเอกสาร ตลอดจนค าแนะน า และก าลังใจในการท าวิจัย  

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาและทุกคน ทีอ่ยู่เคียงข้างคอย
เป็นก าลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยให้ประสบความส าเร็จ หากความดีหรือประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4 กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 334 
คน จ้าแนกเป็นผู้บริหาร จ้านวน 15 คน และครู จ้านวน  319  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.944  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู พบว่า ภาพรวม   อยู่ในระดับมาก (x  =  4.22, S.D.= 0.22)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน (x  =  4.26, S.D.= 0.28)   และด้านสมรรถนะหลัก (x  =  4.18, S.D.= 0.32)  
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาเป็น     รายด้าน พบว่า  ด้านสมรรถนะหลัก องค์ประกอบสมรรถนะจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (x  =  4.31, S.D.= 0.39)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน  
องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้น้าครู (x  =  4.33, S.D.= 0.41) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ 2) แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  มีแนวทาง คือ ส่งเสริมให้ครูมีการ
วิเคราะห์ภารกิจงาน  (ร้อยละ 100) บริการด้วยความยิ้มแย้ม เอาใจใส่ (ร้อยละ 93.33) ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน (ร้อยละ 93.33) ส่วนด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน มีแนวทาง คือ 
ส่งเสริมให้ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน (ร้อยละ 100)  วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
อุปสรรคและโอกาสความส้าเร็จ (ร้อยละ 93.33) ประเมิน ก้ากับ ดูแลชั้นเรียนและน้าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา (ร้อยละ 93.33) 

ค าส าคัญ: สภาพ แนวทาง  สมรรถนะ การปฏิบัติงานของครู 

http://www.bru.ac.th/
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study state and guidelines of developing work 
performance of teachers under Buriram Primary Education Service Area Office 4.                
The sample consisted of 334 informants including 12 school administrators and 319 
teachers. They were purposively selected via stratified random sampling. The research 
tool was a questionnaire with the reliability of 0.944. The statistics used in this research 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. The research findings 
revealed that: 1) The state of developing work performance of the teachers under 
Buriram Primary Education Service Area Office 4 was overall found at a high level. 
Moreover ( x  = 4.22,  S.D.= 0.22) , position performance was ranked first at the highest 
level (x  =  4.26, S.D.= 0.28), followed by core performance (x  = 4.18, S.D.= 0.32). Having 
considered each aspect based on component classifications, it showed that core 
performance, performance components, ethics and morality of teachers were found at the 
average highest level ( x   =  4.31,  S.D.= 0.39)  while position performance and teachers’ 
leadership were found at an average high level.( x  =  4.33,  S.D.= 0.41) . 2) The following were 
the guidelines for developing work performance of the teachers under Buriram Primary 
Education Service Area Office 4: Teachers should be supported to analyze working load for 
setting a plan of solving problems systematically (100%). They should be encouraged to provide 
good services with sincere smiling (93.33%) . They should also be motivated to work together 
for the ultimate goal of work accomplishment (93.33%). For position performance, they should 
be motivated to teach students a lesson along with ethics and morality instructions (100%) . 
They should be encouraged to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
conducting research for solving classroom problems (93.33%) . Moreover, they should also be 
motivated to evaluate and supervise classes and bring the evaluation results into practice for 
class improvement and development (93.33%). 

Keywords: State and guidelines, teachers’ work performance 
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บทน า 
ในยุคโลกาภิวัตน์การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส้าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด  ตลอดจน

พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ให้สามารถด้าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเกื้อหนุน  และ
พัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับ “ครู” เป็นส้าคัญ ดังนั้นครูจ้าเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพครู  ครูต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ จึงสามารถประกันได้ว่าผู้เรียนจะได้รับ
การศึกษาอย่างดีมีคุณภาพ   

พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18  พฤษภาคม 
พ.ศ.  2526  ความตอนหนึ่งว่า 
     “อาชีพครูถือว่าส้าคัญอย่างยิ่งเพราะครูมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 
และก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้นจะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน
เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้านจึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติ
ต่อไปได”้ 

จากพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพฯ ตามที่ได้อัญเชิญมากล่าวไว้ข้างต้นเป็นเครื่องยืนยัน
ให้เห็นถึงความส้าคัญของครูที่มีต่อความเจริญของบุคคล และชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง ชาติ
บ้านเมืองจะเจริญได้เพราะประชาชนในชาติได้รับการศึกษาที่ดีและมีครูที่มีคุณภาพ (ภาษิต  สุขวรรณ
ดี, 2554, หน้า 23)   
 การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่าการพัฒนา
ครูที่ผ่านมายังประสบปัญหาในบางประการ ดังงานวิจัยของสุรศักดิ์ ปาเฮ (2556, หน้า 1-2)  ที่ยืนยันว่า 
การพัฒนาครูยังขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เพราะงบประมาณจ้ากัด ไม่ตรงกับความต้องการของครู
และขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนาครูในปัจจุบันขาดเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน 
แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเป็นจ้านวนมาก แต่ก็ยังซ้้าซ้อน ไม่เป็นระบบ ขาด
ประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง  สอดคล้องกับการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (2558, หน้า 10-14 ) พบว่า ครูขาดการก้าหนด
เป้าหมาย แผน และการวิเคราะห์ภารกิจในการปฏิบัติงาน การบริการมีความล่าช้าขาดขั้นตอนการ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน  ครูขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ครูขาดทักษะในการ
ท้างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร การด้ารงตนของครูยังมีความฟุ้งเฟ้ือ 
ขาดการวางแผนการใช้จ่าย  การใช้เทคนิคหรือรูปแบบในการสอนของครูยังไม่หลากหลาย มีการน้า
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย   การวัดผลประเมินผลไม่
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สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของผู้เรียน  ครูขาดความรู้เกี่ยวกับการท้าการวิจัย  และการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการยังมีน้อย 
 จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา ดังกล่าว ท้าให้เกิดความสนใจในการศึ กษา
สภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ว่า ปัจจุบันสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูมีสภาพเป็นอย่างไร? เพ่ือจะ
ได้สร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู มีลักษณะและความต้องการพัฒนา
สมรรถนะด้านใดบ้าง?  เพ่ือน้าไปเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการน้าไปใช้พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูน้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมาย
ทุกประการ   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 และเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   
 

วิธีการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ สภาพการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ้าสายงาน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4 จ้านวน 2,032 คน   
 2.1  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ได้แก่  ครู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต  4  ปีการศึกษา  2558  ทั้งหมดจ้านวน 1,839  คน โดยก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
ตารางของ  Krejcie  และ Morgan (Krejcie  Morgan, 1970, p. 607-610)  สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multiple  random  sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 319 คน  
  2.2 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4  ปีการศึกษา  2558  ทั้งหมด จ้านวน  193  คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
15 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive  sampling)  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  จ้านวน  2  ฉบับ  ดังนี้  
              ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
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    ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม ฉบับที่ 1  ด้าเนินการดังนี้ 
        1) ก้าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
        2) ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับทฤษฎี 
แนวคิดและหลักการ ตลอดจนการด้าเนินงานทางด้านสภาพและแนวทางการบริหารการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
        3) น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาสร้างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
        4) น้าเสนอร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจความเหมาะสมแล้วน้ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ฉบับที่ 1  ด้าเนินการดังนี้ 
         1) น้าเสนอร่างแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 คน ท้าการตรวจสอบ เพ่ือให้
ได้ค้าถามที่ครอบคลุม ตรงตามสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหา และความตรงตามวัตถุประสงค์ หรือค่า IOC โดยใช้วิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิล
ตัน (Rovinelli & R.K. Hambleton; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หน้า 137) ได้ค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 
         2) น้าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  แล้ว
น้าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาอีกครั้ง แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
  3)  น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) เพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือกับครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ้านวน 30 คน 
  4)  การหาค่าอ้านาจจ้าแนก  โดยวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ  หาค่าเฉลี่ย  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อ  โดยทดสอบด้วย  t-test  ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ  
.05  หรือ  ถ้าค่า  t  มีค่า  1.75  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์  ผลปรากฏว่า  แบบสอบถามจ้านวน  96  
ข้อ  ผ่านเกณฑ์ท้ัง  96  ข้อ  มีค่า  t  อยู่ระหว่าง  1.88 - 5.20 
  5)  น้าแบบสอบถามที่มีค่าอ้านาจจ้าแนกผ่านเกณฑ์ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ผลปรากฏว่า
ได้ค่าความเชื่อม่ัน  0.944 
        6) น้าแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์มาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
              ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
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   ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามฉบับที่ 2  ด้าเนินการดังนี้ 
       1) ก้าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามผลที่ได้จากการศึกษาสภาพการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4   
       2) ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัย เป็นการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับทฤษฎี   
แนวคิดและหลักการ ตลอดจนการด้าเนินงานทางด้านสภาพและแนวทางการบริหารการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู  
         3) น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใน
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มาสร้างแบบสัมภาษณ์ ฉบับที่ 2 โดย
มุ่งศึกษาเฉพาะองค์ประกอบที่มีสภาพ การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3 อันดับ เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        4) น้าเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจความเหมาะสม แล้วน้ามา
ปรับปรุงแก้ไข 
  วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ฉบับที่ 2  ด้าเนินการดังนี้ 
         1) น้าเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
เดียวกับท่ีท้าการตรวจสอบแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 เพ่ือให้ได้ค้าถามที่ครอบคลุมตรงตามแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา  และความตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือค่า IOC โดยใช้วิธีของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli & R.K. Hambleton ; 
อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2547, หน้า 137)  ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00  
         2) น้าแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  แล้ว
น้าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาอีกครั้ง แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
  3)  น้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out)  เพ่ือหาคุณภาพ
ของเครื่องมือกับผู้บริหารในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30  คน 
  4)  การหาค่าอ้านาจจ้าแนก โดยวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อ  โดยทดสอบด้วย  t-test  ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ  
.05  หรือ  ถ้าค่า  t  มีค่า  1.75  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์  ผลปรากฏว่า  แบบสอบถามจ้านวน 50  
ข้อ  ผ่านเกณฑท์ั้ง  50 ข้อ  มีค่า  t  อยู่ระหว่าง  1.74 - 5.26 
  5)  น้าแบบสอบถามที่มีค่าอ้านาจจ้าแนกผ่านเกณฑ์ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  ผลปรากฏ
ว่าได้ค่าความเชื่อม่ัน  0.944 
        6) น้าแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์มาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
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 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 
         4.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพ่ือแนะน้าตัวผู้วิจัย ในการติดต่อ
หน่วยงานที่เก็บข้อมูล  
         4.2 น้าแบบสอบถามที่ได้ส่งไปยังผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยผู้วิจัย
ด้าเนินการจัดส่งด้วยตนเอง  
         4.3  ผู้วิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยด้าเนินการ การจัดกระท้าข้อมูล ดังนี้ 
       5.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
       5.2 กรอกรหัสแบบสอบถาม และก้าหนดตัวเลข แทนค่าข้อมูลในแต่ละข้อ แล้วบันทึก
ข้อมูล 
       5.3 ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์
ข้อมูลด้าเนินการดังนี้ 
             5.3.1 การศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อย
ละ น้าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจ้านวนร้อยละ 
  5.3.2 การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูวิเคราะห์ด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 
             5.3.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดค้าตอบเข้าประเด็น
เดียวกันแล้ว     แจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  และน้าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         6.1  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
              6.1.1  ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้วิธีหาค่า IOC   
              6.1.2  อ้านาจจ้าแนก โดยวิธีหาอัตราส่วนวิกฤติ  t  เป็นรายข้อ โดยใช้การทดสอบ
ที (t-test)  
               6.1.3  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค  
           6.2  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ใน
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4 โดยรวมรายองค์ประกอบ และรายด้าน 

 

รายการ ระดับ 
การปฏิบัติงานของครู 

 
ความหมาย 

x  S.D. 
1. สมรรถนะหลัก 
    1.1  สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
    1.2  สมรรถนะการบริการที่ด ี
    1.3  สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 
    1.4  สมรรถนะการท้างานเป็นทีม 
    1.5  สมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 
4.02 
4.04 
4.29 
4.23 
4.31 

 
0.57 
0.62 
0.34 
0.56 
0.39 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมด้านสมรรถนะหลัก 4.18 0.32 มาก 
2. สมรรถนะประจ้าสายงาน 
    2.1  สมรรถนะการบรหิารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
    2.2  สมรรถนะการพัฒนาผูเ้รยีน 
    2.3  สมรรถนะการบรหิารจดัการช้ันเรียน 
    2.4  สมรรถนะการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และการวจิัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 
    2.5  สมรรถนะภาวะผู้น้าคร ู
    2.6  สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
          เพื่อการจัดการเรยีนรู ้

 
4.29 
4.19 
4.24 
4.22 
4.33 

 
4.28 

 
0.40 
0.29 
0.40 
0.36 
0.41 

 
0.40 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวมด้านสมรรถนะประจ าสายงาน 4.26 0.28 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.22 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส้านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 4.22, S.D.= 0.22) โดย
มีด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x  =  4.26, S.D.= 0.28)   รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะ
หลัก (x  =  4.18,S.D.= 0.32)  ตามล้าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จ้าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า 
ด้านสมรรถนะหลัก ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  4.18, S.D.= 0.32) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ
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โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ สมรรถนะจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (x  =  4.31, S.D.= 0.39)  รองลงมาคือ  สมรรถนะการพัฒนาตนเอง (x  =  
4.29,S.D.= 0.34) และสมรรถนะการท้างานเป็นทีม  ( x  =  4.23,S.D.= 0.56) ตามล้าดับ ส่วน
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (x  =  4.02,S.D.= 
0.57)  ในขณะที่ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เช่นกัน (x  =  4.26,S.D.= 
0.28) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ สมรรถนะภาวะผู้น้าครู (x  =  4.33,S.D.= 0.41) รองลงมาคือ สมรรถนะการบริหารหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ (x  =  4.29,S.D.= 0.40)  และสมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ (x  =  4.28,S.D.= 0.40)  ตามล้าดับ ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุดคือ สมรรถนะการพัฒนาผู้ เรียน  ( x  =  4.19,S.D.= 0.29)  เมื่อจ้าแนกตามรายด้านและ
องค์ประกอบ น้าเสนอค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ยต่้าสุด ดังนี้ 
         1.1 ด้านสมรรถนะหลัก   
  1) องค์ประกอบสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (x  =  4.02,S.D.= 0.57)โดยมีรายข้อก้าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน (x  =  
4.30,S.D.= 0.73)   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
มาใช้ปรับปรุง พัฒนาการท้างานให้ดียิ่งขึ้น (x  =  3.77,S.D.= 0.98)   
             2) องค์ประกอบสมรรถนะการบริการที่ดี  พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  
4.04,S.D.= 0.62)  โดยมีรายข้อให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ (x  
=  4.15,S.D.= 0.84)   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือให้บริการด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ
และเต็มอกเต็มใจ (x  =  3.92,S.D.= 0.91)   
             3) องค์ประกอบ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  
4.29,S.D.= 0.34)   โดยมีรายข้อ ศึกษา ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาตน และ
วิชาชีพ (x  =  4.66,S.D.= 0.47)   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย (x  =  3.77,S.D.= 0.90)   
  4) องค์ประกอบสมรรถนะการท้างานเป็นทีม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  
4.23,S.D.= 0.56)   โดยมีรายข้อ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความส้าเร็จร่วมกัน  (x  =  
4.42,S.D.= 0.44)   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ แสดงบทบาทผู้น้าหรือผู้ตามใน
การท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เหมาะสมในทุกโอกาส (x  =  4.04,S.D.= 0.65)   
  5) องค์ประกอบสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  (x  =  4.31,S.D.= 0.39)  โดยมีรายข้อซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงต่อเวลา วางแผนการใช้จ่าย
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด (x  =  4.46,S.D.= 0.55)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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ต่้าสุด คือ ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส้าเร็จ (
x  =  3.97,S.D.= 0.54)   
 
 
  1.2 ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน   
          1)  องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  4.29,S.D.= 0.40)  โดยมี 2 รายข้อ คือ ใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอน
อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (x  =  4.66,S.D.= 0.59)  และใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ (x  =  4.66,S.D.= 0.73) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ สร้างและน้าเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม (x  =  
4.06,S.D.= 0.51)   
  2) องค์ประกอบสมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน  ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  
4.19,S.D.= 0.29) โดยมีรายข้อ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน                   
( x  =  4.69,S.D.= 0.52)   มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม  (x  =  3.67,S.D.= 
0.58)   
  3) องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก           
(x  =  4.24,S.D.= 0.40)  โดยมี 2 รายข้อ คือ จัดท้าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
เอกสารประจ้าชั้นเรียนครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (x  =  4.66,S.D.= 0.59)  และแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน
ด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน (x  =  4.66,S.D.= 0.73)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วน
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (x  =  
3.97,S.D.= 0.54)   
  4) องค์ประกอบสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  4.22,S.D.= 0.36)  โดยมีรายข้อ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก้าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน ( x  =  
4.69,S.D.= 0.52)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ รวบรวม จ้าแนกและจัดกลุ่มของ
สภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือสะดวกต่อการน้าไปใช้  (x  =  3.67,S.D.= 
0.58)   
  5) องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้น้าครู ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  4.33,S.D.= 
0.41)  โดยมีรายข้อ ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง (
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x  =  4.66,S.D.= 0.73)  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา
อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืนโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (x  =  4.12,S.D.= 0.72)   
  6) องค์ประกอบ สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือ        
การจัดการเรียนรู้ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x  =  4.28,S.D.= 0.40)  โดยมี 2 รายข้อ คือ เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียน (x  =  4.00,S.D.= 
0.60)  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ (x  =  4.00,S.D.= 0.60)   มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ มีการเสนอผลการจัดการเรียนรู้ต่อฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกภาคเรียน (x  =  4.15,S.D.= 0.53)   
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสังกัด ส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 น้าเสนอเป็นรายด้านและจ้าแนกตามองค์ประกอบ โดย
น้าเสนอ ดังนี้ 
        2.1 ด้านสมรรถนะหลัก  
    แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน คือ ส่งเสริมให้ครูมี
การวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100.00  รองลงมาคือ 
ส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 93.33 และให้
ครูจัดท้าแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน คิดเป็นร้อยละ86.67   
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริการที่ดี คือ ให้ครูบริการด้วยความยิ้มแย้ม เอา
ใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ ให้ครูบริการด้วยความมุ่งมั่น 
ตั้งใจและเต็มอกเต็มใจ คิดเป็นร้อยละ 86.67 และขอความร่วมมือให้ครูบริการอย่างมีความเคารพยก
ย่องอ่อนน้อมให้เกียรติผู้รับบริการ คิดเป็น ร้อยละ 73.33 
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการท้างานเป็นทีม คือ ขอความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ือสู่เป้าหมายความส้าเร็จร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 93.33  รองลงมาคือ  
ส่งเสริมให้มียกย่อง ชมเชย ให้ก้าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 86.67  
และพัฒนาครูให้มีทักษะในการท้างานร่วมกับบุคคลกลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอก สถานศึกษา และในทุกสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.00  ตามล้าดับ 
        2.2 ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน  
           แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน  คือ คือ ให้ครูสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ100.00 รองลงมาคือ จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
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93.33 และส่งเสริมให้ครูจัดท้าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน คิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ตามล้าดับ 
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน  คือ ให้ครูมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส้าเร็จของการวิจัยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลงมาคือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท้า
แผนการวิจัย และด้าเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนด้าเนินการวิจัยที่ก้าหนดไว้ คิด
เป็นร้อยละ 86.67 และส่งเสริมให้ครูมีการน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณี ศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบท
ของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามล้าดับ 
  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน คือ ให้ครูประเมินการ
ก้ากับดูแลชั้นเรียน และน้าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ 93.33 
รองลงมาคือ สนับสนุนให้มีกิจกรรมในการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้าง
วินัยเชิงบวกในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และให้ครูตรวจสอบสิ่งอ้านวยความสะดวกในห้องเรียน
ให้พร้อมใช้และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 73.33 ตามล้าดับ 
 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สรุปผล 
   การวิเคราะห์สภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สรุปดังนี้  
 1.1 สภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน และ ด้านสมรรถนะหลัก ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก องค์ประกอบสมรรถนะจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ในขณะทีด่้านสมรรถนะประจ้าสายงาน องค์ประกอบสมรรถนะภาวะผู้น้าครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
  1.2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก มี
แนวทาง คือ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ภารกิจงาน บริการด้วยความยิ้มแย้ม เอาใจใส่ ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ส่วนด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน มีแนวทาง คือ ส่งเสริมให้ครู
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส้าเร็จ 
ประเมิน ก้ากับ ดูแลชั้นเรียนและน้าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา   
 2. อภิปรายผลการวิจัย 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะครูผู้สอนมีความเห็นว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็น
คุณลักษณะที่จ้าเป็นของครูที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งครูทุกคนต้องมี ได้แก่ ความรู้ด้านวิชาการ  ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้ไปสู้เป้าหมายของการจัดศึกษา ซึ่งครูผู้สอนทุก
คนต้องพัฒนาตนให้มีความพร้อมอยู่ เสมอ นอกจากนี้สมรรถนะยังเกี่ยวข้องกับอุปนิสัย  ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ครูแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นและต้องมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์  โอกาส หรือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้น้าไปประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียน สอดคล้องกับ รัชฎา  ณ  น่าน  (2550, หน้า 10)  ได้กล่าวถึง สมรรถนะใน
การปฏิบัติงานไว้ว่า เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกโดยเกี่ยวข้องกับความรู้  ทักษะ  ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ  ในการท้างานให้ประสบผลส้าเร็จ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มี
ผลงานได้ตามเกณฑ์หรือโดดเด่นกว่ามาตรฐานที่ก้าหนดและเป็นการจ้าแนกความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงออกจากบุคคลอ่ืนอย่างสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับ ฆนัท  
ธาตุทอง  (2552, หน้า 158)  ที่กล่าวว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่เป็นความสามารถของบุคคลที่
แสดงออกถึงการบูรณาการความรู้  ทักษะ เจตคติที่ท้าให้บุคคลนั้นท้างานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดคุณค่าสูงสุด ดังนั้นในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูจะช่วยส่งผลให้การท้างานของครู
และบุคลากรในโรงเรียนประสบความส้าเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสินทร์  เงินดี  (2556, หน้า 173)  ได้ท้าการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา และ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล้าภู เขต 2  
ผลการวิจัย พบว่า สภาพสมรรถนะครูสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล้าภู  
เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้สภาพการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครู ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4  พบว่า ภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในสังกัด 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 
พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก คือ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบคิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันครูมีภาระ
งานมาก เนื่องจากต้องปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต้องจัดเตรียมความพร้อมของ
เอกสารเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก จึงท้าให้ครูไม่ค่อยมีเวลา ในการพัฒนา
สมรรถนะของตน ดังนั้นครูจึงจ้าเป็นต้องวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้การวิเคราะห์ภารกิจงานจะช่วยให้ครูได้จัดล้าดับความส้าคัญของงาน มองกรอบและทิศทางของงาน
ได้กว้างและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่
สอดคล้องกับส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548, หน้า 45) ที่กล่าวว่า ข้าราชการที่จะ
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ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความสามารถในเชิงการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะพิจารณาจาก การ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินที่มีตัวแปรหลากหลายลักษณะ การคาดการณ์และก้าหนดเป้าหมายในเชิง
วิสัยทัศน์  พร้อมที่จะท้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเช่นเดียวกัน และการสร้างกรอบความคิดในเชิง
วิเคราะห์นอกจากนี้จะต้องมีความสามารถในเชิงการจัดการซึ่งจะพิจารณาจากการวางแผนและบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์การวิเคราะห์และวัดประสิทธิภาพกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  การก้าหนด  และแตกย่อยเป้าหมายการท้างานไปสู่การปฏิบัติ  พร้อมทั้งควบคุมให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ด้านสมรรถนะหลัก พบว่า รายข้อส่งเสริมให้
ครูมีการวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีค่าร้อยละสูงสุด 
 ในขณะที่ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน รายข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด คือ ให้ครูสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ100.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าในปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
เทคโนโลยี วัตถุ สังคม และการเมือง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง จึง
ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน การอยากมี อยากได้ ขาดวินัย  ขาดความรับผิดชอบ ที่ส้าคัญ ขาดจิตสาธารณะ 
ดังนั้นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องอบรม สั่งสอน โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งอาจบูรณาการในเชิงกิจกรรม โครงงาน หรือโครงการ การ
จัดกิจกรรม โครงการ หรือโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่น 
การน้านักเรียนเข้าค่ายธรรมะ  การสวดมนต์ นั่งสมาธิ การปฏิบัติตนจิตอาสาช่วยวัด และชุมชน เป็น
ต้น การที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูที่เป็นต้นแบบที่ดีก็จะท้าให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต สอดคล้อง
กับส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (2548, หน้า 93-101)  ได้กล่าวว่า ข้าราชการที่ดีต้อง
เป็นแบบอย่าง ครองตน และประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม
จริยธรรม  ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน เช่นเดียวกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2549, หน้า 12) ได้กล่าวถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนไว้ว่า ครูต้องสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม และจัดท้าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 
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 1.1 จากผลการวิจัยสภาพการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู พบว่า ด้าน
สมรรถนะหลัก องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการก้าหนดสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับครูและ
บุคลากร ซึ่งผู้บริหารต้องมีการส้ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในการก้าหนดสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  โดยสมรรถนะที่ก้าหนดขึ้นควรผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา ในขณะที่ด้านสมรรถนะ
ประจ้าสายงาน องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นแล้วผู้บริหาร
โรงเรียนควรมีการก้าหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี แผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ เรียน พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยน้าผลจากการพัฒนามาปรับเปลี่ยนวิธีการท้างานและวิธีการ
สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนางานในสถานศึกษาต่อไป 
        1.2 จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู พบว่า 
ด้านสมรรถนะหลัก คือ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เป็นรายข้อที่มีค่าร้อยละสูงสุด ที่จะเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
คร ู
           จากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้บริหารต้องวางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ภารกิจงาน เพ่ือวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยก้าหนดลงในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะห์ภารกิจงาน และผู้บริหารควรให้ความส้าคัญ 
ส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ในขณะที่ด้านสมรรถนะประจ้าสายงาน คือ ให้
ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นรายข้อที่มีค่าร้อยละ
สูงสุด ที่จะเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 
         จากข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักให้แก่ครู
และบุคลากรในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนโดยจัดท้าเป็นแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ วัด  องค์กรชุมชนองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานพยาบาล เป็นต้น ทัง้นี้เพ่ือร่วมกันวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
         2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ตามทัศนะ
ของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         2.2 ควรศึกษารูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาและ
การน้ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูไปใช้ของผู้บริหารโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนชั้ นปีที่ 1 ก่อน
และหลังการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  กับกลุ่ม
การเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นปีที่  1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 แผนกวิชา ห้องเรียนละ 20 คน แต่ละห้องเรียนมีนักเรียน
แบบคละความรู้ ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นใช้วิธีการจับฉลากนักเรียนกลุ่มทดลอง 
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ เป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นกลุ่มทดลองการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT และแผนการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง และแบบวัดผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นปีที่ 1 กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนชั้นปีที่ 1 
กลุ่มการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
และกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบระดมสมอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบร่วมมือ 
 

ABSTRACT 
 This  research  have  the  purpose  of  this  research  were : 1) to  compare  
the  achievement  of  learning  before  and  after  study  in  civil  duties  and  moral 
by used  the  learning  pattern  Teams-Games-Tournament  technic TGT  of  student  
certificate  of  vocational  education  level  1     2) to  compare  the  achievement  of  
learning  before  and  after  study in  civil  duties  and  moral by  used  the  learning  
pattern  brainstorm   of   student  certificate  of  vocational  education  level  1     3) 
to  compare  the  effective  of  learning    before  and  after  study   in  civil  duties  
and  moral  by  used  the  learning  pattern  Teams-Games-Tournament  technic  TGT   
with  to  learning   pattern  brainstorm.   The  simple  student  is  student  certificate  
of  vocational  education   level  1   Banchang   district  Rayong    of  year  2016  have  
to  two  department  and  have  20  person  per  classes  in  the  class  have  student  
mixed  between  a  good  and  not  good  knowlage  and   skill  in  the  group  by  
choose  pattern  (Purposive  Techniqve)   and   used  to  method   random   with  
simple  group   student  in  auto  mechanic  department  is  sample  group  in  to  
learning  pattern  Teams-Games-Tournament technic  TGT  and  electronic  department  
is  sample  group  in  to  learning  pattern  brainstorm.   The  research  instrument  
were  : plan  the  activities  learning  pattern  Teams-Games-Tournament  technic  TGT    
plan  the  activities  learning  pattern  brainstorm  and   pattern  test  achievement   
study  the  statistics  employed  for  analysis  were  mean  (X) , standard  deviation  
(S.D.)  and  (t-test) 
 The  results  of  research  were  as  follow  :  the  student  of  auto  mechanic  
department   used  pattern  Teams-Games-Tournament  technic  TGT   have  effective 
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after  learning  higher  than  before  learning  with  the  significant  difference  at  the  
level  of  .05  2)  the  student   of  electronic  department  to  used  learning  pattern  
brainstorm  have  achievement  of  learning  after  higher  than  before  learning  with  
the  significant  difference  at  the  level  of  .05  3) the  student  certificate  of  
vocational  education    level  1  to  used  pattern  Teams-Games-Tournament  technic  
TGT  with  learning  used  pattern  brainstorm  have  achievement  after  learning  and  
before  learning  not  difference 
 
Keywords :  Civil  duties   and  moral  Achievement  of  learning  Cooperative Learning 
    

บทน า 
 สภาพสังคมไทยปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและระบบการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี ตลอดจนการรับอิทธิพลวัฒนธรรม
จากชาติตะวันตก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้สังคมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ คือ “การศึกษา” 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้ก าหนดความหมายของการศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 : 2) ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของ
ชาติให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับ 
ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 9(1) จึงได้มีการก าหนดหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาว่าต้อง
ยึดหลักเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ นอกจากนี้ ในมาตรา 9(6) กล่าวว่า
การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8-11 2540-2559 กล่าวไว้ว่า 
การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
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ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพ่ึงตนเอง รู้จักหน้าที่ รู้จักเสรีภาพ และสิทธิ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (อนงค์  วิเศษสุวรรณ์. 2550 : 10) 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิตมีจุดประสงค์เพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย การปรับวิถีชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีความประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม และยังมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความ
รุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพ่ือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตส านึก รู้จักใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดี มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (กระทรวงศึกษาธิการ 2556 : 11) 
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเป็นวิชาที่มีความจ าเป็น
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือส าคัญในการปลูกฝังอบรมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่
ดีของสังคม และเป็นกระบวนการแก้ปัญหาชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหา โดยใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ แล้วน าประสบการณ์ เหล่านั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และกลุ่ม
วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ช่วยให้พลเมืองของชาติมีสติปัญญา มีความรอบรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตและมีน้ าใจร่วมกันที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าและมีความสงบสุขสิ่งส าคัญที่สุดก็คือ 
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด ต่อมาจนถึงเยาวชนรุ่นหลัง ฉะนั้นการวางรากฐานทางกลุ่มวิชา
สังคมศึกษา ในระดับชั้นต่างๆ จึงนับว่ามีความส าคัญมากเพราะจะช่วยให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ในสังคมปัจจุบัน  (ทิศนา  แขมมณี. 2550 : 15)  
 จากผลการทดสอบ V-NET ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วน
ช่วยให้สถานศึกษาทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและนักเรียน และสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นได้  
แต่จากผลการทดสอบในปี 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างระยองมีผลการทดสอบทางการศึกษาในด้าน
ความรู้เรื่องสังคมศึกษาฯ เฉลี่ยในระดับสถานศึกษาเท่ากับ 40.15 คะแนน ระดับจังหวัดเท่ากับ 39.43 
คะแนนและในระดับประเทศเท่ากับ 39.88 คะแนน และในปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษา
เท่ากับ 33.98 คะแนน ระดับจังหวัดเท่ากับ 44.67 คะแนน และในระดับประเทศเท่ากับ 43.07 
คะแนน จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ในด้านความรู้เรื่องสังคมศึกษาฯ 
ของวิทยาลัยสารพัดช่างระยองต่ าลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น ครูยังใช้
ระบบการเรียนการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดค้นคว้าหาค าตอบด้วย
ตนเอง จากพฤติกรรมของนักเรียนสังเกตว่านักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเพ่ือนหรือครู 
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และไม่ค่อยกล้าตอบค าถามว่าท าไมหรือเพราะเหตุใด จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ อีกท้ังครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและเน้นให้ผู้เรียนท่องจ าประกอบกับ
การน าเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ขาดความยืดหยุ่น ท าให้ไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนขาดล าดับขั้นตอน จึง
ท าให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการทดสอบตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ของวิชาหน้าที่
พลเมืองและศีลธรรม จะพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6  เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าหน่วยการเรียนรู้อ่ืน และ
นอกจากนี้เมื่อมีการทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนยังท าข้อสอบอย่างไม่มีความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง 
ขาดระบบการคิดที่จัดล าดับความส าคัญที่ดี ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้ เนื่องจากเนื้อหากลุ่มวิชา
สังคมศึกษา ในบางเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากมีลักษณะเป็นนามธรรม แต่หากมีการจัดเตรียมการสอนมา
อย่างดีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้าแสวงหาความรู้ การใช้วิจารณญาณ การใช้เหตุผล
พิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น และมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันให้แก่นักเรียน 

(วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง. 2557 : 9) 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วหวังให้นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้รับการพัฒนาตามที่หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพก าหนดไว้ ครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาหรือแก้ปัญหา และวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไร อันเป็นสาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า 
เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนนั้นต้องเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งจากสภาพ
การเรียนการสอนและพฤติกรรมของผู้เรียนและครูผู้สอนดังกล่าว จึงมีนักวิชาการหาแนวทาง
แก้ปัญหา โดยน าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT และการเรียนแบบเทคนิคระดมสมอง มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งการการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค TGT เป็นเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ่งที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดให้นักเรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละ
กลุ่มมีสมาชิก 4-6  คน ที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาค้นคว้าและ
ท างานร่วมกัน นักเรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเมื่อเพ่ือนร่วมกลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายนั้นร่วมกัน 
นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น และส่งเสริมการท างานของเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มให้ประสบความส าเร็จ (วัชรา เล่าเรียนดี. 2547 : 15) และอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนได้ก็คือ  การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการระดมสมอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนทุกคน ได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากท่ีสุด โดยเสนอได้อย่าง
เสรี ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เสนอมา มีการบันทึกความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ หลังจากนั้นอาจจะจัดให้มีการอภิปรายทบทวนความคิดทั้งหมด จัดเป็น
หมวดหมู่หรือประเภทและตัดสินเลือกวิธีการที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (นิภาดา  ไตรรัตน์. 
2553 : 3)   
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 ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น และผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งทางด้านหน้าที่ 
คุณธรรม จริยธรรม  ดังเช่นแนวคิดและข้อเสนอแนะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เห็น
ถึงความส าคัญของคุณลักษณะผู้เรียนในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของตนเอง จึ งเป็นมิติส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยที่เริ่มต้นจากการศึกษา โดยการปลูกฝังลงไปที่ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและ
เยาวชนของชาติ และในการจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT และการเรียนแบบเทคนิคระดมสมอง ในรายวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพ่ือที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิสา ตุไลลา (2540 : บทคัดย่อ) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้แบบทีมการแข่งขัน TGT กับการสอนปกติในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบทีมการ
แข่งขันTGT สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญ .05 เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของณรงค์  ท่วมไธสง (2552 : 151-159) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง การป้องกัน
อันตรายจากสารเสพติด จ านวน 18 แผน ที่โรงเรียนน้ าพองศึกษา อ าเภอน้ าพอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่นเขต 4 พบว่า  
 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง 
การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.06/80.83 และ 85.01/84.39 ตามล าดับ 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีค่าเท่ากับ 0.6633 และ 0.7223 ตามล าดับ 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และกลุ่มที่เรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่จัดการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและกลุ่มที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีคะแนนความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง 
การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ช่วยเสริมสร้าง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจในการเรียน จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป และงานวิจัยของนิพาดา ไตรรัตน์  (2553 : 
57) ได้วิจัยเรื่อง ผลของอีเลิร์นนิ่งที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อเรียนอีเลิร์นนิ่งที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนผังความคิด จะมี
คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน เมื่อเรียนอีเลิร์น นิ่งที่ใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนผังความคิด จะมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  เช่นเดียวกับงานวิจัยของอารี  แสงข า (2550 : 67) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคระดมสมอง ซึ่งใช้
แบบแผนการวิจัย คือ One-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 46 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคระดมสมองภายหลัง
ได้รับการสอนสูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง โดยมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังได้รับการสอนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ .60 โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเหตุผลดังกล่าว ข้างต้น ท าให้เห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT และการเรียน
แบบเทคนิคระดมสมอง เป็นเทคนิคที่น่าสนใจและสามารถที่จะช่วยยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้สูงขึ้นได้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคTGT และการเรียนแบบเทคนิคระดมสมองใน
รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม โดยใช้การเรียนแบบเทคนิคระดมสมอง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการเรียนแบบเทคนิคระดมสมอง 
 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

 

 

241 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองรูปแบบ 2  กลุ่มทดลอง มีการวัดผลก่อนการทดลอง 
(T1) และหลังการทดลอง (T2) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Techniqve) 
จ านวนสองแผนกวิชา ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาทดลอง 10 
ชั่วโมง ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
ดังต่อไปนี้ 
  1 แจ้งให้นักเรียนทราบและท าความเข้าใจถึงข้ันตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของ
นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
  2 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน 

  3 ด าเนินการสอน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนทั้งสองกลุ่ม โดยใช้เนื้อหาสาระเดียวกัน
แต่ใช้วิธีจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   3.1 กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
   3.2กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบเทคนิคระดมสมอง 
  4 หลังการทดลอง ผู้วิจัยได้ให้นักเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
  5 ตรวจผลสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรม แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน และสรุป
ผลการวิจัยต่อไป 

ผลการวิจัย 
1.   นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค TGT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     
ระดับ .05  

2.  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค
ระดมสมอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่       
ระดับ .05 

3.  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่างกัน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
และแบบเทคนิคระดมสมอง  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
               1.  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  อาจเนื่องจาก                                                                                                                                               

1.1  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  ได้กระตุ้นความสนใจให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการแนวคิดของการเรียนรู้แบบเทคนิค TGT ที่กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เสริมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและของเพ่ือนร่วม
กลุ่ม ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง มีความตื่นเต้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้ 

1.2  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  นั้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ช่วยเหลือกัน สนับสนุน กระตุ้น และส่งเสริมการท างานของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบ
ความส าเร็จ  

1.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ
ขั้นตอน  เริ่มจากข้ันที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือให้ได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นในเนื้อหาของบทเรียน  ครู
อธิบาย ยกตัวอย่าง เล่านิทาน หรือเรื่องราวเพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน  ขั้นที่ 2  ครูเป็นผู้น าเสนอ
บทเรียนและ จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนท าความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและร่วมกันอภิปราย
โดยใช้สถานการณ์ใกล้ตัวนักเรียน อภิปรายความรู้ที่น าไปสู่ข้อสรุปของเรื่องที่เรียน  ขั้นที่ 3  จัดทีม
เพ่ือการแข่งขัน  เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่ประกอบด้วย เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่เรียนเพ่ือเตรียมท าการแข่งขัน  ในขั้นตอนนี้สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยให้
ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  ขั้นที่ 4  นักเรียนเล่นเกมแข่งขัน โดย
สมาชิกในกลุ่มแยกย้ายกันเป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งขันกับกลุ่มอ่ืนจัดให้นักเรียนที่เรียนเก่งของแต่ละ
กลุ่มมารวมตัวกัน  นักเรียนที่เรียนปานกลางของแต่ละกลุ่มมารวมกันและนักเรียนที่เรียนอ่อนของแต่
ละกลุ่มมารวมกัน  เรียกว่ากลุ่มแข่งขัน  รวมคะแนนและจดบันทึก  ขั้นที่ 5  นักเรียนท าแบบทดสอบ
เป็นรายบุคคล ซึ่งคะแนนที่ได้ของสมาชิกในกลุ่มจะถูกรวมมาเป็นคะแนนของกลุ่ม รวมคะแนนและ
ประกาศผล นักเรียนทุกคนจะร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้ง                                                                    
 ดังนั้นเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  และฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบเป็น
กลุ่มที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย  นอกจากนี้เนื้อหาที่ใช้
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เรียนเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปส าหรับผู้เรียน  มีการจัดเรียงล าดับจากง่ายไปยาก   โดย
ค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาทางสติปัญญาของผู้เรียน  มีการจัดเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  โดย
ค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาทางสติปัญญาของผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประเสริฐ  
ภู่ถนนนอก (2549 : 88)  ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ร่วมกับ JIGSAW สาระประวัติศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ผลการวิจัยพบว่า  แผนการจัดการเรียนการสอนสาระ
ประวัติศาสตร์ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT  ร่วมกับ JIGSAW มีประสิทธิภาพ  86.70/85.75  
ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  ร่วมกับ JIGSAW  มีค่าเท่ากับ 0.82  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนหลังเรียน
เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน  และงานวิจัยของ  ศุภลักษณ์  ขวัญแสน  (2554 : 59)  ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนา
บทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4  ผลวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน 54.13 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 50 
เปอร์เซ็นต์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหลังการจัดการเรียนรู้แบบ TGT  สูงกว่า
ก่อนเรียน 

 2.  นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดม
สมอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
อาจเนื่องจาก 
  2.1  การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง  ได้กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ที่สามารถสร้างความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้  
  2.2  การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง นั้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงขึ้น   
  2.3  การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับ
ขั้นตอน  เริ่มจากข้ันที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือให้ได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นในเนื้อหาของบทเรียน  ครู
อธิบาย ยกตัวอย่าง เล่านิทาน หรือเรื่องราวเพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน  ขั้นที่ 2  ครูเป็นผู้น าเสนอ
บทเรียนและ จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนท าความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและร่วมกันอภิปราย
โดยใช้สถานการณ์ใกล้ตัวนักเรียน อภิปรายความรู้ที่น าไปสู่ข้อสรุปของเรื่องที่เรียน  ขั้นที่ 3  จัดกลุ่ม
เพ่ือระดมความคิด  ให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่ประกอบด้วย เด็กเก่ง  อภิปรายและล าดับความคิด 
นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมความคิดของกลุ่มมาอภิปรายกันภายในกลุ่มเพ่ือเตรียมน าเสนอหน้าชั้น
เรียน  ขั้นที่ 5  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปในเนื้อหาบทเรียนและร่วมกันปานกลาง และอ่อน ร่วมกัน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่เรียนและทุกคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด  ขั้นนี้จะไม่มีการ
วิพากษ์  วิจารณ์  ความคิดเห็นของคนอ่ืน เลขานุการกลุ่มจดบันทึก  ขั้นที่ 4  อภิปรายในชั้นเรียน  ท า
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แบบทดสอบเป็นรายบุคคล ซึ่งคะแนนที่ได้ของสมาชิกในกลุ่มจะถูกรวมมาเป็นคะแนนของกลุ่ม การ
รวมคะแนนและประกาศผล นักเรียนทุกคนจะร่วมกันสรุปความรู้อีกครั้ง   
 ดังนั้นเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดม
สมอง  ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  และฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มที่
สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย  นอกจากนี้เนื้อหาที่ใช้เรียน
เป็นเนื้อหาที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปส าหรับผู้เรียน  มีการจัดเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  โดยค านึงถึง
ศักยภาพการพัฒนาทางสติปัญญาของผู้  มีการจัดเรียงล าดับจากง่ายไปยาก  โดยค านึ งถึงศักยภาพ
การพัฒนาทางสติปัญญาของผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อารี  แสงข า (2550) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้เทคนิคระดมสมอง ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัย คือ One-Group Pretest-Posttest Design กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มาโดยการสุ่มอย่าง่าย จ านวน 46 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค
ระดมสมองภายหลังได้รับการสอนสูงกว่าก่อนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง 
โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังได้รับการ
สอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ .60 โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT  และกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  อาจเนื่องจาก 
  3.1  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  และการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค
ระดมสมอง ได้มีการเน้นกระบวนการกลุ่ม มีการร่วมมือกันท างานเพ่ือให้สมาชิกทุกคนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  โดยสอดแทรกให้เกิดความร่วมมือกันอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้นั้น  ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การวางแผนค้นคว้าแหล่งข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่
ก าหนดไว้  มีการจัดกระท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ  แยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  มี
เหตุผลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  นอกเหนือไปจากการได้ข้อเท็จจริงทางเนื้อหาความรู้แล้ว  ซึ่งถือว่านักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง   
  3.2  นักเรียนสามารถน าความรู้กระบวนการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และไม่
เพียงแต่ผู้เรียนจะเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้  ความเข้าใจทางเนื้อหาวิชาที่เรียนเท่านั้น  ผู้เรียนยังใช้
ทักษะเพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  รวมทั้งน าไปสู่การก าหนดปัญหา  หรือข้อสงสัยที่ตน เอง
สนใจค้นหาค าตอบได้ต่อไป  จึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  อีกทั้งมีการเชื่อมโยงความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งได้สร้างความ
สนใจต่อการเรียน   
  3.3  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม  สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง  และระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน  ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการหา
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คุณภาพอย่างเป็นระบบ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้งการวัดผลประเมินที่สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียน  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  และออกแบบกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสม  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ  ให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น  ซึ่งมีส่วนช่วยส่งผลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับผู้เรียน    
  3.4  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถ  ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย  และใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
ผู้เรียนจึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  โดยมีการแก้ปัญหาที่ท้าทายความสามารถในการคิด  
ผ่านกระบวนการที่ได้พิสูจน์  ทดสอบและเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง  ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย   
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  และกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้  ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเพ่ิมศักยภาพด้านสติปัญญา  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาหน้าที่พลเมือง
และศีลธรรมอย่างแท้จริง   
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  และการจัดการ
เรียนรู้แบบเทคนิคระดมสมอง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่มีต่อทักษะกระบวนการและความคงทน
ในการเรียนรู้ 
       2.  ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิธีอ่ืนๆ ที่มีต่อทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา ของคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัย
สารพัดช่างระยองที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัย รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่ให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้และประสบการณ์อันมีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและการท างานต่อไป 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ 
ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน ท าให้วิจัยประสบความส าเร็จทางการศึกษาและท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี        
ก่อนและหลังการทดลอง (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558         
จ านวน  42  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีซี  ไอ  อาร์  ซี  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี  ไอ  
อาร์  ซี  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ  ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้  t-test 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   (2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี อยู่ในระดับมาก ( X = 4.83)   
    
ค าส าคัญ : ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้แบบร่วมมือ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี   
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to (1) compare the pretest and post-test 
scores for achievement in English reading comprehension by implementing learning 
activities using the Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) technique 
of the cooperative learning approach, and ( 2) to investigate students’ satisfaction 
with the cooperative learning approach which was implemented by learning activities 
using the CIRC technique among sixth grade elementary school students. 
             The sample was the sixth grade students in the second semester of the 
2015 academic year at Anubanchumchonbangbo (Supphapipatrungsan) School. The 
participants were selected by simple random sampling. The research instruments 
included 1) the lesson plans for improving English reading comprehension with the 
use of cooperative learning by implementing learning activities using the CIRC 2) the  
pretest and post-test (with four choices for each item) for achievement in English 
reading comprehension using the cooperative learning approach with learning 
activities using the CIRC technique; and 3) a student satisfaction survey on 
cooperative learning with learning activities using the CIRC technique. The statistical 
tools for data analysis were mean, standard deviation and the t-test. 
             The results findings were as follows (1) the learners’ post-test mean scores 
in shaping English reading comprehension skills under the cooperative learning 
approach with learning activities using the CIRC technique were higher than the 
pretest mean scores at the significance level of .05, and (2) the students were very 
satisfied with cooperative learning which included learning activities with the use of 
the CIRC technique ( X  = 4.83). 
 
Keywords : English reading comprehension cooperative learning learning activities 
using Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) technique 
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 ภาษาอังกฤษมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน  เป็นภาษาสากล
ของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิต เป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวไกล
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  
การศึกษา  การแสวงหาความรู้  รวมถึงการประกอบอาชีพ  ในด้านการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึ้น  อีกทั้ งได้ เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครองและสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสร้างความรู้ความบันเทิง  การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปสู่สังคมโลกได้ 
 ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้นได้ถูกก าหนดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551   ในด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้  
แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
ต่างๆอันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลก  สามารถถ่ายทอดความคิด  วัฒนธรรมของไทย
ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยสาระส าคัญ  คือ  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ภาษาและ
วัฒนธรรม  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนจ าเป็นต้องอาศัยการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ  การอ่านเพ่ือความเข้าใจนั้นประกอบไปด้วย  1) การอ่านจับใจความส าคัญเป็น
ความสามารถในการอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือจับใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่าน  2) การอ่านเพ่ือบอก
รายละเอียดของเรื่องเป็นความสามารถในการอ่านเพื่อบอกสาระส าคัญจากสิ่งที่อ่านเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
และมีรายละเอียดอย่างไร 3) การอ่านเพ่ือสรุปใจความส าคัญเป็นการลงความเห็น  การวินิจฉัย  สรุป
รวบยอดอย่างมีเหตุผลจากสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง  (ไกรคุง  อันคฆกุล  และกรรณิการณ์  อันคฆกุล, 
2547)  ดังนั้นความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นไม่สามารถมองข้าม  ถ้าหากไม่มีความ
เข้าใจในการอ่านได้อย่างถูกต้อง  อาจไม่เข้าใจท าให้คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ผู้เขียนสื่อสารไว้   
 สืบเนื่องจากข้อความข้างต้นนั้นผลจากความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษนั้นมีผลต่อการ
ทดสอบในระดับต่างๆ  ดังเห็นได้จากผลจากการทดสอบจากแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O – NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  
2558  สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
อนุบาลชุมชนบางบ่อ  (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 พบว่า  นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  40.31 (โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์), ฝ่ายวิชาการ, 2558) 
ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ควรได้รับการปรับปรุง  เนื่องจากมีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ 46.00 อันเป็นผลจากแบบดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ   
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 จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้วิเคราะห์และสอบถามนักเรียน  พบว่า
นักเรียนไม่มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจึงไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ถูกต้อง  จึงปรากฏ
ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ต่ ากว่าเป้าหมายดังกล่าว  และเมื่อผู้วิจัยได้ส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม
ความต้องการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผล
ปรากฏว่าในด้านทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  ทักษะที่นักเรียนประสบปัญหา
และต้องการพัฒนามากที่สุดได้แก่ในด้านทักษะการอ่าน  45.25  เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือทักษะการ
เขียน 27.17 ทักษะการพูด 15.56 และอันดับสุดท้ายคือทักษะการฟัง 12.02 เปอร์เซ็นต์ (สรปุผล
แบบสอบถามความต้องการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, 
2558)     
 จากผลการทดสอบดังกล่าวและจากการส ารวจความต้องการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนพบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกันในด้านทักษะการ
อ่าน นักเรียนกลุ่มเก่งมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสามารถตอบค าถามจากสิ่งที่อ่านได้อย่าง
รวดเร็วและผิดพลาดเล็กน้อย  แต่ในส่วนของนักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนจะไม่มีความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษและไม่สามารถตอบค าถามจากสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องเกิดความผิดพลาด
เป็นส่วนใหญ่  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ท าให้ไม่สนใจต่อความรู้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษ  นักเรียนไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนหรือมีความร่วมมือกัน
ในการเรียนรู้  การเรียนรู้จึงไม่ก่อให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ต่อเด็กกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนได้  
จึงส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน   
 จากการปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าวิธีการที่จะแก้ปัญหาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนร่วมกัน ร่วมมือกันในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  มีความรับผิดชอบร่วมกันพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและร่วมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่มีความสุขภายในชั้นเรียน  จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบผสมผสาน 
(Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) เป็นอีกวิธีที่สามารถแก้ปัญหา
ด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการเขียนร่วมกัน  โดยคละนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง  ปานกลาง
และอ่อน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอ่านแบบเรียน การสอนอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจและบูรณาการภาษากับการเขียน ภายในแต่ละกิจกรรมจะแบ่งเป็นขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 1) ขั้นน าเสนอบทเรียน 2) ขั้นฝึกท างานเป็นทีม 3) ขั้นทดสอบ  4) ขั้นตระหนักถึง
ความส าเร็จของกลุ่ม (Slavin, 1995 อ้างถึงใน;ทิศนา  แขมมณี, 2554)   
   ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี มาพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ อันจะเป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน
เรียนและหลังเรียน  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน  5  ห้องเรียน จ านวน 199 คน  ซึ่งนักเรียนมีบริบท
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใกล้เคียงกัน  เนื่องจากมีการคละนักเรียนโดยคละความสามารถทางการ
เรียนในแต่ละห้อง 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาท าการทดลอง 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมชั่วโมงการการปฐมนิเทศนักเรียนและชั่วโมง
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีซี  ไอ  อาร์  ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน  10  แผน  ดังต่อไปนี้ 
  1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ  
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมทั้งตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  2) ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  วิธีการ  เอกสาร  วารสาร  เนื้อหาค าศัพท์  บทความที่  
จะน ามาสอน  และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบรว่มมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีซี 
ไอ อาร์ ซี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 10 แผน (20  ชั่วโมง)   
  3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเรียบร้อย  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือรับความเห็นชอบและให้ข้อแนะน า 
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  4) น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 
5  ท่าน เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
เหมาะสม และน าไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา  2558  ผลจากการทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  และ
ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ซึ่งอาจน าข้อความหรือบทความจากป้ายประกาศ  ฉลากสินค้า  ข่าว  เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายของการอ่าน  และนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน          
1 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ซ่ึงใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1) ศึกษาเอกสารวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือและตัวอย่างงานวิจัย 
  2) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ได้คัดเลือกตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด จากนั้นสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ   
  3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือรับ
ความเห็นชอบและให้ข้อแนะน า 
  4) แก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ  
  6)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษได้เสนอแนะไว้ มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
  7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 40 คน 
  8)  น าคะแนนที่ได้มาหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  โดยเรียงล าดับ
คะแนนสูงลงมาหาต่ าด้วยเทคนิค 50% แล้วจัดแยกกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มสูง 20 คน กลุ่มต่ า 20 คน  
จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย  มีค่า
ตั้งแต่  0.25-0.78  และผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก  มีค่าตั้งแต่  0.20 – 0.55   
  9) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่ได้มาหาค่า
ความเชื่อมั่น  โดยใช้วิธีการค านวณแบบคูเดอร์ริชาร์ดสัน  (Kuder  Richardson)  สูตร  KR-20  แล้ว
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คัดเลือกข้อที่มีความยากง่าย จ านวน 60 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร  KR-20  มีค่าเท่ากับ  .80 
  10) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไปใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จ านวน 42 คน 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัด
กิจกรรมด้วยวิธี ซี  ไอ อาร์ ซี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 14  ข้อ  
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเกิร์ต (Likert)  
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการทดลอง  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง  ดังนี้  
  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  2) ศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา และรายละเอียดของ แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีซี  ไอ  
อาร์  ซี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ 
ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดในด้านความรู้ที่ได้จากด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการน าไปใช้ 
  3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ  อาร์  ซี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  14  ข้อ   
เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามวิธีของลิเกิร์ต (Likert)  
  4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือรับความเห็นชอบและให้ข้อแนะน า  
  5) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
ข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  6) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจแก้ไข เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 
  7) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี  ไอ  อาร์  ซี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้เชี่ยวชาญ
ได้เสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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  8) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลอง กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนวัดบางบ่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 40 คน  
  9) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนว
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient Method) (ไพศาล 
วรค า, 2555, หน้า 282) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ .91    
  10) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 
(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จ านวน 42 คน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน วัตถุประสงค์
ในการเรียนและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ แล้วน าไปสอนนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าเป็นเวลา 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง 
  3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ไปทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม 
  5. น าผลการทดลองจากข้อ 3) และ ข้อ 4) ไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติพ้ืนฐาน  หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2. สถิติที่ใช้คุณภาพเครื่องมือ  หาค่าความยากง่าย  หาค่าอ านาจจ าแนกและหาค่า 
ความเชื่อมั่น 

  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ t-test แบบ   
Dependent 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จังหวัดสมุทรปราการ  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี  ซี ไอ อาร์ ซี หลัง
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (t=19.23) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การทดลอง n  X  S.D. t p 

ก่อนเรียน 42 17.19 1.85 19.23 .00* 

หลังเรียน 42 24.26 3.01     

*  < .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.83) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่องผลของการใช้แนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี  ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งเป็นผลจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  และจากผลการบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้  พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ร่วมมือกันท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักเรียนที่เก่งกว่าได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนปานกลางและอ่อนกว่า  ท าให้
เกิดความสามัคคีขึ้นภายในกลุ่ม มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจ
ในเรียนและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนั้นนักเรียน
ได้จัดสรรหน้าที่ในการรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างเต็มที่  เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม  ส่งผลให้เกิด



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

 

 

260 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม  และส่งผลต่อความพยายามปฏิบัติ
กิจกรรมในครั้งต่อไป  โดยผู้วิจัยเห็นว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ 
อาร์ ซี ส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ    
 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1995, pp. 106-108) กล่าวว่า 
กิจกรรมในกลุ่มการเรียนรู้ที่ส าคัญคือการท างานเป็นทีม  จอยส์และเวล  (Joyce & Weil,  1986, 
อ้างถึงใน วัชรา  เล่าเรียนดี, 2544, หน้า 165)  ได้กล่าวว่า  การสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา  โดยเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะน ากัน  เนื่องจากผู้เรียนอยู่ในวัย
เดียวกัน  จะสามารถสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจง่ายกว่าที่ครูสอน  นอกจากนั้นการเสริมแรง
ทางบวกโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ท าคะแนนเฉลี่ยได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความพยายามในการเรียนรู้มากขึ้นและพยายามปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองเพ่ือความส าเร็จของ
กลุ่ม  เป็นไปตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ  สกินเนอร์  (Skinner)  เกี่ยวกับการเสริมแรงทางบวก
ด้วยการให้รางวัลเป็นสิ่งที่ผู้รับพอใจจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  (Skinner, 1976  
อ้างถึงใน  ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์,  2552,  หน้า  20-21)  
 การวิจัยในครั้งนี้ ในประเด็น ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้  โดยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี 
ซี ไอ อาร์ ซี  เป็นการน านักเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกต่างกันมาเรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อย  
ซึ่งในกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรียนที่เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  ซึ่งในการเรียนรู้ร่วมกันนักเรียนที่เรียน
เก่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน  เพ่ือให้มีความรู้เท่ากับสมาชิกคนอ่ืนๆในกลุ่ม  และนักเรียนที่
เรียนอ่อนจะพยายามปรับปรุงตัวให้เรียนดีขึ้นและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ยุพาภร  ปาวงศ์  (2552, หน้า 146) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคนิคแผนภูมิความหมายและการเรียนแบบร่วมมือ  โปรแกรม ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน  ด้วย
เทคนิคแผนภูมิความหมายและการเรียนแบบร่วมมือโปรแกรม ซี ไอ อาร์ ซี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปทุมพร  วาดเขียน  ( 2553, หน้า 49)  ได้วิจัย
เรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6   โรงเรียนสายน้ าทิพย์  โดยใช้วิธีการร่วมมือแบบผสมผสาน  (CIRC)  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้วิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสานมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธี (CIRC) มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นอกจากนี้ 
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ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กนกกาญขน์  ศรีตะวัน  ( 2554, หน้า 123)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ผล
การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  ซี ไอ อาร์ ซี  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความโดยใช้การเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยมีประเด็นการอภิปราย คือ การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   นักเรียนมี
ความพึงพอใจในด้านการน าไปใช้มากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากนักเรียนได้น าความรู้ที่ได้เรียนและปฏิบัติ
มาใช้กับการเรียนส่วนบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความส าเร็จของ
กลุ่ม  อีกทั้งนักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น  รองลงมา
ด้านเนื้อหา เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายและส่งผลต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  เนื่องจากการกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแบบ
รายบุคคลและกลุ่ม  ซึ่งกิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่มมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มทั้งสิ้น  และล าดับ
สุดท้ายด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านนี้นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองซึ่งส่งผลต่อ
ความส าเร็จของกลุ่ม  จึงเป็นภาวะให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบและหน้าที่ภายในกลุ่ม  
ส่งผลต่อการเรียนรู้  ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่เมื่อขึ้นเรื่องใหม่  
จึงอาจท าให้นักเรียนมีความวิตกกังวลในการเรียนรู้ค าศัพท์และน าค าศัพท์ไปใช้  แต่นักเรียนมีความ
พยายามในการเรียนเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่ม  ช่วยเป็นแรงกระตุ้น  
แรงผลักดัน  สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ต่อกัน  ประกอบกิจกรรมร่วมกัน  นักเรียนร่วมสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้อีกทั้งสร้างความมั่นใจในการเรียนให้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาในการเรียนที่ดีขึ้น   
  การวิจัยในครั้งนี้ ในประเด็น การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดยพบว่าในภาพรวม นักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากขึ้น  อีกทั้งใน
ด้านเนื้อหาความรู้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาเพราะมีความหลากหลาย  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธิดา ทิพย์สุข ( 2552, หน้า 143) ได้วิจัยเรื่อง  
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการ
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จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  โดยภาพรวมทั้งสามด้าน  คือ  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  CIRC             
โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี  ยาวไธสง  
(2554, หน้า 68-73) ได้วิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนอ่านโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค  ซี ไอ  อาร์ ซี  อยู่ในระดับมาก   
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) จากผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดกิจกรรมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษตาม
แนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น แสดง
ว่าวิธีการสอนดังกล่าวสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษได้สูงขึ้น ดังนั้น
ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจควรส่งเสริมและน าการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น   
  2)  สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีซี ไอ อาร์ ซี  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ควรใช้สื่อที่มีความหลากหลายมีความน่าสนใจกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  มีสื่อภาพและเสียงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อเจ้าของภาษา 
  3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธี ซี ไอ อาร์ ซี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจในล าดับ
สุดท้าย  คือด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนั้นผู้วิจัยควรศึกษาและหาเทคนิคที่สร้างบรรยากาศ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้การ
เรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี   ซี ไอ อาร์ ซี  กับ
วิธีการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ     
  2) ควรมีการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีซี ไอ  อาร์  ซี  ไปใช้กับทักษะอ่ืนๆ  เช่น  การฟังและการพูด    
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  3) ควรมีการท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆ เช่น เทคนิค TGT หรือ เทคนิค STAD  เทคนิค TAI  เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน  
เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่ม  เทคนิคจิ๊กซอว์  เทคนิค Co-op  Co-op 
  4) ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีซี ไอ อาร์  ซี  ไปใช้กับระดับชั้นอื่นๆ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการด าเนินการจัดบริการแนะแนวใน

โรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 และ 2) เปรียบเทียบการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตาม เพศ 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรียน และจังหวัด กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 350 
คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปี
การศึกษา 2558 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ เลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.981 
สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดย
ทดสอบสถิติทีเทส (t-test) และ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และ เมื่อพบความ
แตกต่างในแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ
แอลเอสดีของฟิชเชอร์ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมและทุก
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) บริการสนเทศ 2) บริการจัดวางตัว
บุคคล 3) บริการติดตามผล 4) บริการให้ค าปรึกษา และ 5) บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 
และ ผลการเปรียบเทียบการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรียน และจังหวัด ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: การด าเนินการ  บริการ แนะแนว 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were to: 1) study the conducted guidance services 
in school by the opinions of school administrators and teachers under the secondary 
educational service area 5; and 2) to compare the conducted guidance services in 
school by the opinions of school administrators and teachers under the secondary 
educational service area 5 based on gender, position, educational background, work 
experience, size of school, and province. The sample were 350 administrators and 
teacher under the secondary educational service area 5 during academic year 2015 by 
stratified random sampling yamane taro. The research instrument was questionnaire 
with reliability value of 0.981. The data were analyzed by using means, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA and average pairwise testing with the (L.S.D.) (Fisher). 
The results revealed as follows : The conducted guidance services in school by the 
opinions of school administrators and teachers under the secondary educational 
service area 5 had a high level of competency in all aspects of their professional 
practice, which could be arranged from higher to lower scores as follows: 1) information 
service; 2) placement services 3) follow-up service 4) counseling service and 5) individual 
inventory service. and comparing the conducted guidance services in school by the 
opinions of school administrators and teachers under the secondary educational 
service area 5 different outcomes at the statistical significance level of .05 when 
classified by gender, position, educational background, work experience, size of school, 
and province no different. 
 
Keywords : Conducted  Services  Guidance 
 
 

บทน า 
แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเตรียมตนเองในด้านวิชาการ 
วิชาชีพ มีทักษะชีวิต เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รู้จักวิเคราะห์ เลือกสรรได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน เพ่ือ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จากหลักการพ้ืนฐานของการแนะแนวจะท าให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
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สังคม ตามศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยยึดพ้ืนฐานการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็น
ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การอยู่ดีมีสุขต่อตนเองและสังคมโดยรวม การประเมินความส าเร็จในการพัฒนา
การศึกษา จึงได้มุ่งวัดในการพัฒนาด้านสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศ การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมรวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพในการศึกษา (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 2554, หน้า 1) จากการศึกษาผลการวิจัยของหน่วย
ศึกษานิเทศก์พบว่ามีครูแนะแนวที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว ร้อยละ 66.36 ของครู
แนะแนวทั้งหมดจ านวน 5,330 คน อัตราส่วนครูแนะแนวต่อนักเรียน 1:518 และยังได้พบว่า ครูส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ และขาดทักษะในด้านการให้ค าปรึกษา ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และมี
ความต้องการที่จะได้รับการฝึกอบรมจึงจะเห็นได้ว่าจ านวนครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางจิตวิทยาและ
การแนะแนว ต้องเป็นผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนในบทบาทครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา มีสภาพ
ไม่พร้อมในด้านการบริการแนะแนวตามจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา แม้แต่ผู้ที่ศึกษามาในวิชาชีพ
การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวยังต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมและพัฒนาทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่องภายหลังจบการศึกษาไปแล้ว (เรียม ศรีทอง, 2554, หน้า 4)  

จากการส ารวจ (ส านักงานสถิติ, 2558, ออนไลน์) พบว่าช่วงวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) 
เป็นช่วงที่มีอัตราของการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับสองรองจากหนุ่มสาว (20-24 ปี) โดยการใช้วิธีการฆ่า
ตัวตายในผู้ชายมีอัตราสูงกว่าผู้หญิงมากในทุกกลุ่มอายุ จากปัญหาดังกล่าวยังคงไม่รวมถึงปัญหา ทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโรคติดต่อทางเพศ ซึ่งน ามาซึ่งความเสื่อมโทรมทางสุขภาพ การท าแท้ง การ
ทอดทิ้งบุตร จนกระทั่งปัญหาการทะเลาะวิวาทด้วยความรุนแรง เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ ดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับด้านการขาดความรู้ ขาดการควบคุมและทักษะไม่เพียงพอกับความเสี่ยง (ส านักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558, ออนไลน์) สอดคล้องกับการส ารวจข้อมูลของนักเรียนวัยรุ่นใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และสามารถ
จ าแนกนักเรียนออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงหรือเริ่มมีสัญญาณของปัญหา มี
พฤติกรรมเก็บตัว ไม่สนใจการเรียน ท าตัวเด่นดังแบบเสี่ยง และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ก าลังเผชิญกับ
ปัญหาเป็นต้นว่า การใช้ยาเสพติด หนีโรงเรียน ติดพนัน เป็นต้น จากสภาพปัญหาทั้งหลาย 
ประกอบด้วย พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมการเกเร และพฤติกรรมด้าน
การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน พบข้อสังเกตว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีพฤติกรรมด้าน
ความเสี่ยงสูงถึงร้อยละ 54 จากการเก็บข้อมูลจากหญิงอายุ 15-49 ปี ในกรุงเทพมหานครและใน
ต่างจังหวัด พบว่า ในวัยรุ่นกลุ่มอยู่ระหว่าง 15-19 ปี และ 20-24 ปี มีอาการความเครียดไม่เกินเกณฑ์
ปกติร้อยละ 71.4-71.9 และปัญหาด้านความเครียดเกินปกติ มีอาการเครียด 8 ประการขึ้นไปร้อยละ 
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28.1-28.6 ซึ่งสรุปได้ว่าวัยรุ่นจะมีความเครียดมากถ้าไม่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม อาจจะ
น าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง หรือแม้แต่การฆ่าตัวตาย จากการรายงานผลการ
ส ารวจเกี่ยวกับเยาวชนไทยในสังคมแห่งยุค “วัตถุนิยม” (นุชา เวียงจันทร์, 2553, หน้า 2) พบว่า มี
แนวโน้มในการฆ่าตัวตายของเยาวชนที่สูงขึ้น เยาวชนต่ ากว่าอายุ 25 และพยายามฆ่าตัวตายเพ่ิมจาก
ร้อยละ 29.73 เป็นร้อยละ 33.98 เทียบกับประชากรในกลุ่มอายุเดียวกัน จ านวนหนึ่งแสนคนหรือ
เกือบ 20 คนต่อวัน และฆ่าตัวตายส าเร็จรายวันละ 2 คน  

จากรายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 (ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5, 2559, ออนไลน์) ปีการศึกษา 2557 – 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าการก าหนดให้เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริม การพัฒนา การ
ป้องกันแลการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจาก
วิกฤติทั้งปวง ดังนั้น การแนะแนวเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง นักเรียน นักศึกษาและ
เยาวชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยมีระเบียบวินัยปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ ได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย 4 จังหวัด ซึ่งไม่เป็นไปตาม
กระบวนการ และได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงบุคลากรการด าเนินงาน ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ด าเนินงานการจัดบริการด้านแนะแนวในโรงเรียนให้มีความรู้ มีความเข้าใจ และมี
ศักยภาพที่เข้มแข็งให้เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน ของระบบ  

กระบวนการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อม เพ่ือให้สามารถปรับตัวและด ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง
ถูกต้องและมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนใน
ทุก ๆ ด้าน การแนะแนวจะเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น แนะน าช่วยเหลือ ให้ผู้เรียน
สามารถน าข้อมูลข่าวสาร กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรเล็งเห็นความส าคัญของการจัดบริการแนะแนวที่เป็น
ส่วนช่วยในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย นอกจากนี้ยังควร
ตระหนักถึงแนวทางในการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษา การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตาม
ขอบข่ายบริการแนะแนว 5 บริการ ประกอบด้วย 1) บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 2) 
บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามผล (สกล วร
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เจริญศรี, 2556, หน้า 35) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข และการปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนก  ตาม เพศ ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ขนาดโรงเรียน และจังหวัด 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 2,790 คน จ าแนกดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 130 คน ครูจ านวน 2,555 คน และจ านวนครูแนะแนว จ านวน 105 คน (ส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 2558)  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เนื่องจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน ( finite 
population) จึงใช้สูตรยามาเน่ (Yamane, 1970, pp.886-887) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมรับให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550, หน้า 
147) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน ดังรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดโดยใช้สูตรของยามาเน่ 
(Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อน .05 (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์
, 2546, หน้า 34) ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 350 คน   

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหาความเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ดีในแต่ละต าแหน่ง เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษามีจ านวนน้อย ท าการก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 350 คน แบ่งเป็น 30:70 โดย ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 30 ครูแนะแนวร้อยละ 25 และครูร้อยละ 45 ได้ดังนี้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 105 คน ครูจ านวน 157 คน และจ านวนครูแนะแนว 88 คน 

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่ง
ตามขนาดของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด แล้วค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์

ขั้นตอนที่ 4 แล้วจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) โดยการจับสลากให้ได้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
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ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนวและครู  
 

สพม. เขต 5 
ขนาด

สถานศึกษา 

จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูแน

ะแ
นว

 

คร
 ู

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูแน

ะแ
นว

 

คร
 ู

รว
ม 

ลพบุรี ใหญ่พิเศษ 
ใหญ่ 
กลาง 
เล็ก 
รวม 

10 
12 
20 
11 
53 

10 
6 

13 
12 
41 

275 
330 
390 
147 

1,142 

295 
348 
423 
170 

1,236 

8 
10 
16 
9 

43 

8 
5 

11 
10 
34 

17 
20 
24 
8 

69 

33 
35 
51 
27 

146 
ชัยนาท ใหญ่พิเศษ 

ใหญ่ 
กลาง 
เล็ก 
รวม 

4 
1 

11 
8 

24 

1 
4 
9 
8 

22 

134 
76 

168 
107 
485 

139 
81 

188 
123 
531 

3 
1 
9 
6 

19 

1 
3 
8 
7 

19 

8 
4 

10 
6 

28 

12 
8 

27 
19 
66 

 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  
 

สพม. เขต 5 
ขนาด

สถานศึกษา 

จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูแน

ะแ
นว

 

คร
 ู

รว
ม 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูแน

ะแ
นว

 

คร
 ู

รว
ม 

สิงห์บุรี ใหญ่พิเศษ 
ใหญ่ 
กลาง 
เล็ก 
รวม 

4 
- 

10 
8 

22 

5 
- 
6 
9 

20 

135 
- 

168 
110 
413 

144 
- 

184 
127 
455 

3 
- 
8 
7 

18 

4 
- 
5 
7 

16 

8 
- 

11 
8 

27 

15 
- 

24 
22 
61 
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อ่างทอง ใหญ่พิเศษ 
ใหญ่ 
กลาง 
เล็ก 
รวม 

10 
5 

10 
6 

31 

5 
1 
8 
8 

22 

215 
70 

163 
67 

515 

230 
76 

181 
81 

568 

8 
4 
8 
5 

25 

4 
1 
7 
7 

19 

13 
4 

11 
5 

33 

25 
9 

26 
17 
77 

รวม 130 105 2,555 2,790 105 88 157 350 
 
ที่มา:ข้อมูล 8 พฤศจิกายน 2558 ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการด าเนินการจัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ  
ตอนที่ 2 สอบถามการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5โดยมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทางการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ระเบียบวิธีการวิจัย 
และมีประสบการณ์ทางการวิจัย จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามและตัว
แปรที่ต้องการวัด แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: 
IOC) รายข้อมีค่า 0.80-1.00 และได้มีการปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนของข้อค าถามและภาษา ที่ใช้
ตามที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอแนะ น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไป
ด าเนินการทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (reliability) ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.981 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย 
ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่  (frequency) และร้อยละ 
(percentage) ตอนที่ 2 การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย x̅ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบที (t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี (L.S.D.) ของฟิชเชอร์ 
(Fisher) 
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ผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาเรื่อง การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า  

1. การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่าในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้  

1.1 ด้านบริการสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.26, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) โรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมโฮมรูม เพ่ือให้นักเรียนรับทราบข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวที่ควรจะทราบและ

น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต (x ̅= 4.53, S.D. = 0.69) 2) โรงเรียนมีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เป็น

กิจกรรมเพ่ือช่วยให้นักเรียนมีการปรับตัวได้ดีขึ้น (x ̅= 4.48, S.D. = 0.73) และ 3) โรงเรียนมีการจัด
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จะจบการศึกษาเพ่ือบอกแนวทางการปรับตัวในสังคม และด าเนินชีวิตอย่างไรจึง

จะประสบความส าเร็จ (x̅ = 4.43, S.D. = 0.82) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนจัด

วันอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ (x̅ = 3.99, S.D. = 1.01) 

1.2 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.24, S.D. = 0.62) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

โรงเรียนมีการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น (x ̅= 4.51, S.D. 

= 0.64) 2) โรงเรียนมีการจัดทุนการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (x ̅= 4.50, S.D. = 

0.65) และ 3) โรงเรียนมีการจัดชมรมต่างๆ ให้กับนักเรียนตามความสนใจ (x̅ = 4.35, S.D. = 0.81) 
ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนจัดประสบการณ์ด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียน มี

รายได้ระหว่างเรียน (x̅ = 3.93, S.D. = 0.92) 

1.3 ด้านบริการติดตามผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.13, S.D. = 0.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

โรงเรียนมีการประชุม ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันอภิปรายสรุปผลการด าเนินงาน  (x ̅= 
4.35, S.D. = 0.72) 2) โรงเรียนน าผลการด าเนินงานด้านการแนะแนวมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (x ̅= 4.30, S.D. = 0.75) และ 3) โรงเรียนจัดท าเอกสารสรุปและรายงานประจ าปี เกี่ยวกับ

เรื่อง     การจัดบริการแนะแนว (x̅ = 4.29, S.D. = 0.76) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ 

โรงเรียนมีการติดตามผลการให้การบริการให้ค าปรึกษา (x̅ = 3.94, S.D. = 0.85) 
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   1.4 ด้านบริการให้ค าปรึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.05, S.D. = 0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) ครูให้
ค าปรึกษานักเรียนในด้านการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสมตามความถนัด 

(x ̅= 4.26, S.D. = 0.74) 2) ครูให้ค าปรึกษาในด้านส่วนตัวและสังคม เพ่ือช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับสังคม

ได้อย่างเหมาะสม (x ̅= 4.25, S.D. = 0.67) และ 3) ครูให้ค าปรึกษานักเรียนในด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียน

วางแผนในการเลือกอนาคต (x̅ = 4.23, S.D. = 0.69) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียน

จัดท าสถิติผู้มาขอรับค าปรึกษาอย่างเป็นระบบ (x̅ = 3.65, S.D. = 0.95) 
 1.5 ด้านบริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.98, S.D. 

= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับ ดังนี้ 1) โรงเรียนก าหนดให้ครูมีการเยี่ยมบ้าน เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและครอบครัว   
(x ̅= 4.61, S.D. = 0.62) 2) โรงเรียนใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการวัดสิ่งที่นักเรียน
รู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาต่างๆ (x ̅= 4.22, S.D. = 0.79) และ 3) โรงเรียนมีการใช้ระเบียนสะสมในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ข้อมูลด้านส่วนตัว ครอบครัว การเรียน และสุขภาพ (x̅ = 4.17, S.D. = 0.90) 
ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนจัดท าสังคมมิติของนักเรียน เพ่ือประโยชน์ในการ
รวบรวมข้อมูลด้านสังคมของนักเรียนแต่ละห้อง (x̅ = 3.61, S.D. = 0.95) 

2. การเปรียบเทียบการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดังนี้  

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะต่อ            
การด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูลเป็น
รายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการ
ด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านบริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ 
บริการให้ค าปรึกษา และบริการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะ 
ต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูลเป็น
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รายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน 

2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มี
ทัศนะต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูล
เป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน 

2.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่าง
กันแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการ
รวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการ
ติดตามผล ไม่แตกต่างกัน 

2.6 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่โรงเรียนอยู่จังหวัดแตกต่างกันแตกต่าง
กัน มีทัศนะต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูล
เป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยเรื่องการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลงานส าคัญ
ที่ค้นพบจากการวิจัยคือ ท าให้ทราบข้อมูลที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผล
ของการวิจัยท าให้ทราบว่า การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งทุก
โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้สามารถใช้งานแนะแนวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนการ
จัดบริการแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองใน
ทุกๆ ด้าน และการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนา
นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักตนเอง รู้จัก
สิ่งแวดล้อม สามารถติดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม และประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา อาชีพ 
การมีบุคลิกภาพที่พ่ึงประสงค์ด าเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หากโรงเรียนด าเนินการจัดบริการ
แนะแนวได้ดี มีประสิทธิภาพแล้ว ปัญหาต่างๆจะลดน้อยลง ดังนั้นการแนะแนวจึงเป็นหน้าที่ของครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกคน ดังนั้นการจัดบริการแนะแนวใน
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โรงเรียนทุกระดับชั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนควรจะเป็นผู้น าในการสนับสนุนโครงการแนะแนวในโรงเรียน เพ่ือให้งาน
แนะแนวในโรงเรียนประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนโดยตรง และผลการวิจัยจาก
ตัวแปรทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านการให้ค าปรึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การวางแผนการด าเนินงาน โดยเน้นทางด้านการให้ค าปรึกษา ดังจะเห็นว่างานแนะแนวและการให้
ค าปรึกษามีงานที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานแนะแนว ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการให้ค าปรึกษากับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป    
 2. การอภิปรายผล จากผลการวิจัยการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ผู้วิจัยมีหัวข้อ
ในการอภิปรายผล ดังนี้ 

   2.1 จากผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามที่แผนยุทธศาสตร์ การแนะแนวระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในการพัฒนา
ผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมเต็มตามศักยภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุขและให้ครูทุกคนใช้กระบวนการแนะแนวในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พัฒนาระบบ การบริหารจัดการการแนะแนวให้มีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมกลไก
การมีส่วนร่วมของภาคีข่าย ในกระบวนการแนะแนว นอกจากนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถใช้กระบวนการแนะแนว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวและด าเนินการแนะ
แนวอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการแนะแนว (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 2554, หน้า 1) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยปราณี ตันติตระกูล (2556, บทคัดย่อได้ศึกษาปัจจัยการควบคุมงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับของการควบคุมงานแนะแนวในโรงเรียน ทั้ง 5 บริการ ภาพรวม 
และแต่ละงานบริการอยู่ในระดับมาก และนงค์นุช สิงโพธิ์ทอง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปทุมธานี-สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

1) ด้านบริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
สถานศึกษาน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เดินหน้ากิจกรรมโครงการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ภายใต้แนวทาง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." โดยทาง
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ระดมปูพรมเยี่ยมบ้านครบทุกพ้ืนที่ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ทุกเขตพ้ืนที่ ทุกจังหวัด เนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เล็ งเห็นถึง
ความส าคัญของการลงพ้ืนที่ เพ่ือจะเป็นการรับทราบปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มนักเรียน และเป็นการ
พัฒนาในภาพรวมอย่างบูรณาการ ดังนั้นบริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลมีความจ าเป็นต่อการ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในงานแนะแนวได้ เพราะเป็นกระบวนการในการศึกษา 
ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ซึ่งเมื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และจัดระบบแล้ว จะท าให้ครูรู้จักนักเรียนและสามารถให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา
ได้อย่างถูกต้อง ดังที่แนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 5) ที่กล่าวไว้ว่า การเก็บข้อมูล
เป็นรายบุคคลนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต 
สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม การเขียนอัตชีวประวัติ การเยี่ยมบ้าน โดยมีการบันทึกข้อมูลลงในระเบียน
พฤติกรรม ระเบียนสะสม สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ซึ่ งจะช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนแต่ละคนดี
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของปราณี ตันติตระกูล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการควบคุม
งานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูล
เป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก และช่อทิพย์ อินทรักษา (2556, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินงานแนะแนวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  จังหวัดกาญจนบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูล
เป็นรายบุคคลอยู่ในระดับมาก  

2)  ด้านบริการสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริการสนเทศ เป็น
การด าเนินการเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อสนเทศ คือ ข้อเท็จจริง หรือ
ข้อความต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล ที่จะน าไปเลือกการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ได้รับข้อสนเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
ประยุกต์กระบวนการตัดสินใจต่อคุณลักษณะต่างๆของตนต่อการเลือกอาชีพในอนาคต ดังที่แนวคิด
ของ เซิร์ทเซอร์, และสโตน (Shertzer, & Stone, 1976, pp.280-282) กล่าวว่า การบริการสนเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการแนะแนว ที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้ได้รับข้อสนเทศใน
ด้านต่างๆสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลี  ศรีสมปอง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพจริงและ
ความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านบริการสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนงค์นุช สิงโพธิ์ทอง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ปทุมธานี-สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการสนเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ด้านบริการให้ค าปรึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริการให้
ค าปรึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ยอมรับและกล้าเผชิญกับความ
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จริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถปรับปรุงตนเองและขจัดข้อบกพร่องต่าง ๆ ใช้วิจารญาณในการแก้ไข รู้จัก
วิธีการเลือกอย่างชาญฉลาด จะให้สามารถพัฒนาตนเองบรรลุความส าเร็จในชีวิต เพราะจุดมุ่งหมายหลัก
ของการให้ค าปรึกษา คือ ให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจและยอมรับปัญหาของตนเอง ตลอดจนมีการคิด
แก้ไขปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง สามารถด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีความสุข ดังที่แนวคิด
ของ ชัยรัตน์ แก้วแสนสุข (2545, หน้า 15-16) กล่าวว่า การด าเนินงานแนะแนวในการบริการให้
ค าปรึกษา ครูต้องศึกษาความเข้าใจเรื่องการให้ค าปรึกษา เตรียมห้อง หรือมุมส าหรับเป็นห้องให้
ค าปรึกษา ครูที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาต้องมีเวลาให้กับนักเรียนได้เข้าพบเพ่ือรับค าปรึกษา ทั้ง
รายบุคคลและเป้นกลุ่ม ครูต้องศึกษาดูงาน อบรม และสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ และมีการติดตามผล
การบริการให้ค าปรึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรวลัย อริยะรัศมีทรัพย์ (2554, หน้า 6) ได้
ศึกษาปัญหาความและความต้องการบริการแนะแนวของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ ผลการวิจัยพบว่า  ด้านบริการให้ค าปรึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ มาลี  ศรีสมปอง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพจริงและความ
ต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
บริการให้ค าปรึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

4) ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดบริการ
แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะค านึงถึงจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มี ศักยภาพตรงตามความต้องการในการพัฒนา
ประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ซึ่งบริการ
จัดวางตัวบุคคลเป็นการจัดวางตัวบุคคลด้านสังคม-ส่วนตัว คือจะคอยช่วยให้นักเรียนนั้นได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น ทั้งยัง
ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น ท าให้สามารถวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม
โอกาสและสถานที่เพราะการช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานกับ
ผู้อ่ืน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคม เป็นการช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการด้านส่วนตัวและ
สังคมอย่างดี ดังที่แนวคิดของ สกล  วรเจริญศรี (2556, หน้า 35) กล่าวว่า การบริหารจัดวางตัวบุคคล 
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้บุคคลแต่ละคนมีโอกาส ได้พิจารณาตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว เป็นบริการที่เกิดหลังจากการที่ครูแนะแนวและครูผู้สอนได้
ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ และบริการให้ค าปรึกษาไปแล้ว เช่น การจัด
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนและเรียนดี จัดหางานพิเศษต่าง ๆ กับนักเรียน เพ่ือสร้างรายได้ 
การให้นักเรียนได้ลองฝึกงานที่ตนเองสนใจ เป็นต้น  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ด้าน การบริการจัด
วางตัวบุคคลภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และช่อทิพย์ อินทรักษา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานแนะแนวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  จังหวัด
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กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการจัด
วางตัวบุคคลอยู่ในระดับมาก  

5) ด้านบริการติดตามผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การบริการติดตาม
ผลจัดขึ้นเพ่ือส ารวจและประเมินแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนจากที่ได้รับการแนะแนวไปแล้ว 
เพ่ือดูว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาและด าเนินชีวิตต่าง ๆ ได้ดีมากเพียงใด  โดยการศึกษาต้องการ
ความช่วยเหลือของนักเรียนทุกๆด้าน น าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานแนะแนว และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการติดตามผลของานแนะแนว ดังที่แนวคิดของ พิศมัย  หาญสมบัติ 
(2554, หน้า 129-131) กล่าวว่า การติดตามผลจากนักเรียนทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
โดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความล้มเหลว เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางปรับปรุงโครงการแนะแนวในโอกาส
ต่อไป และติดตามทุกบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต จะน ามาเป็นตัวอย่างส าหรับนักเรียน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราณี ตันติตระกูล (2556, บทคัดย่อได้ศึกษาปัจจัยการควบคุมงานแนะ
แนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการติดตามผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ
ช่อทิพย์ อินทรักษา (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานแนะแนวกับงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริการติดตามผลและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2.2 การเปรียบเทียบการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการ
ด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งานแนะแนวเป็นงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยการให้ความร่วมมือในด้านความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
แนะแนวและให้ค าปรึกษานักเรียน ตามขอบข่ายและความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนสามารถค้นหาทางออกของ
ปัญหา แนวทางการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผลท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีทัศนะใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศราวณี ศรีพ่ัว (2553, หน้า 1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการเปรียบเทียบพบว่า เพศที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการ
ด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา เริ่มต้นจาก
การวางแผน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูที่รับผิดชอบงานและแนว และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมี
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ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยความรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่าย เป็นผลท าให้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี
ต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สัมฤทธิ์ พ่ึงบุญ (2546, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี  ผลการเปรียบเทียบพบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

3)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะ
ต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความสามัคคีในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้
เป้าหมายของการด าเนินงานด้านงานแนะแนวประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ หากแม้บุคลากรใน
สถานศึกษาต่างมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป แต่ระบบการด าเนินงานมีการประสานงาน ความเอ้ืออารี 
ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการด าเนินงานของบุคคลลา ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานแนะแนวประสบ
ความส าเร็จได้ เป็นผลท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศราวณี ศรีพ่ัว (2553, หน้า 1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน ศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มี
ทัศนะต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งานแนะแนวในสถานศึกษาเป็นงานที่มี     
การด าเนินงานมานาน ท าให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบการด าเนินงานแนะแนว จึงท าให้งานแนะแนวใน
สถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศราวณี ศรีพ่ัว (2553, หน้า 1) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน  ศูนย์อ านวยการ
เครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  1 ผลการ
เปรียบเทียบพบว่าประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

5)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกต่างกันแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า จ านวนนักเรียนใน
โรงเรียนที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อปริมาณงานและบทบาทความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานแนะแนวแตกต่างกัน แต่ส่วนปัจจัยที่มาแก้ปัญหานี้คือ โรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนมาก ได้มี
การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานแนะแนว มารับผิดชอบการด าเนินงานโดยเฉพาะ ท าให้การ
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ด าเนินงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรวลัย 
อริยะรัศมีทรัพย์ (2554, หน้า 6) ได้ศึกษาปัญหาความและความต้องการบริการแนะแนวของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

6) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูแนะแนวที่โรงเรียนอยู่จังหวัดแตกต่างกัน
แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่รับผิดชอบการ
ด าเนินงานแนะแนว ต่างมีความรู้ ความสามารถ โดยผ่านการประเมินจากขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ท าให้
โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดแตกต่างกัน บุคลากรย่อมเข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้เช่นกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในจังหวัดที่แตกต่าง
กัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาลี  ศรีสมปอง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
สภาพจริงและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผล
การเปรียบเทียบพบว่า จังหวัดที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

4.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

4.2 ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตาม

ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

4.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการด าเนินการการจัดบริการแนะแนวใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยศึกษาการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จไปได้ด้วยความกรุณา ความเอาใจใส่ และความช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย  หาญกล้า และ อาจารย์ ดร.ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล ที่ให้ค าปรึกษาและชี้แนวทาง
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ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยทุกท่าน ได้แก่     อาจารย์ 
ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ อาจารย์ 
ดร.เนติ  เฉลยวาเรศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชวรรณ  หงษ์นาค ที่กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จและสมบูรณ์ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครู ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ได้ให้ความร่วมมือในส่วนของข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

ขอบขอบคุณครอบครัว ภูตันวงษ์ ที่ได้ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจ ตลอดการท าวิจัยใน
ครั้งนี้ จนสามารถท าการวิจัยฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาบริหารการศึกษาช่ือสถาบันราชภัฎราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1)ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครู จ านวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลผู้เรียน ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู ด้านการประเมินผลการสอนของครู 2) ระดับประสิทธิภาพ         
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการนิเทศการศึกษา 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.915 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 85.10 เรียงล าดับอ านาจพยากรณ์จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 
ด้านประเมินผลผู้เรียน ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู และด้านการจัด
โครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ส่วนด้านการประเมินผล การสอนของครู ด้านมุมมอง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา โดยสามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ y’= 0.166 + 0.402X2 + 
0.375X5 +0.173X3 , Z’y = 0.422X2 + 0.370X5 +0.227X3 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร  ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  ส านักงาน 
              ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

 
ABSTRACT 

 The purpose of this  research  were  to  study  1) level of  the leadership of 
administrators 2) level of  the affecting to efficiency academic administration 3) The 
relationship of the leadership of administrators affecting efficiency of academic 
administration 4) The leadership of administrators affecting efficiency of academic 
administration in school under Chachoengsao Provincial Office of the Non-Formal  
and Informal Education. The  research  instrument was  a  five-rating-scale questionnaire. 
The statistical analysis were percentage, mean, standard  deviation, Pearsons product  
moment  correlation coefficient and multiple regression analysis. 
 The  research  results  were  as  follows 1) The  level of  the leadership of 
administrators under Chachoengsao Provincial Office of  the Non-Formal and  Informal  
Education as a  whole was  at  a high  level,  ranking  by  the  mean  scores  from  
high to low:  assessment learners, planning for capacity building teachers, evaluation 
teaching, was at the lowest. 2)The efficiency of academic administration in school 
under Chachoengsao Provincial Office  of the Non-Formal and Informal Education as 
a whole was at a  high level, ranking by the mean scores from high to low: activities 
of teaching, assessment andnequivalency, upervisory. 3) The relationship of the 
leadership of administrators affecting efficiency of academic administration in school 
under Chachoengsao Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education was 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

 

 

285 

a high positive relationship  (rxy=.915) with  the  statistical  significant level at 0.05 4) 
The leadership of administrators affecting efficiency of academic administration in 
school under Chachoengsao Provincial Office of the Non-Formal and Informal  
Education has  the  power  prediction  at  85.10 %, ranking by the  mean scores from 
high to low: assessment learners planning for capacity building teacher, the manage 
project for special learners education.The regression equation or predicting  equation 
of  standard  scores  was: y’ = 0.166 + 0.402X2 + 0.375X5 +0.173X3 ,  Z’y = 0.422X2 + 
0.370X5 +0.227X3 
 
Keywords : leadership of administrators  efficiency academic administration  
     Chachoengsao provincial office of the non-formal and informal education  
 

ความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง (ราชกิจจานุ เบกษา, 2553) โดยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีสถานะเทียบเท่าเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 15 ว่าด้วยการจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาภายในจังหวัด คือ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ซึ่งเป็นสถานศึกษา ที่มีผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่บริหาร
จัดการให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนที่
ระดับอ าเภอที่รับผิดชอบ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุเบกษา มาตรา 4 ) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างโอกาส และอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ จากรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ได้ท าการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สรุปถึงปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาพรวม พบว่ามีสภาพปัญหาในด้านผู้บริหารและการด าเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารยังไม่ให้ความส าคัญกับการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลเพ่ือน าไป
พัฒนาโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) สถานศึกษายังไม่มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของบุคคลชุมชนและท้องถิ่น ยังไม่มีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กระบวนการหลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน การให้บริการ
ไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ การใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ยังไม่หลากหลาย ยังไม่มีพัฒนาระบบ
การให้บริการสื่อเทคโนโลยี ให้คลอบคลุมทุก กศน.ต าบล ยังไม่มีการพัฒนางานวิชาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้ครบทุกคน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมงานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและหน่วย งานอ่ืน
น้อย (รายงานการประเมินผลภายนอกรอบสาม ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2557 หน้า 1-5 )  

จากความส าคัญ ความจ าเป็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยไปก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  

4. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ    
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 11 แห่ง ในปี
การศึกษา  2558 จ านวน  181  คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan. 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 129 คน สร้างกรอบแนวคิดเพ่ือก าหนดตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ไว้ดังนี้ 

 
        ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. ด้านการจัดการโครงการส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. ด้านมุมมองและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 

 2. ด้านการประเมินผลผู้เรียน 

 

4. ด้านการประเมินผลการสอนของ
คร ู

 
5. ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู 

 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการ ของสถานศึกษา 

 
1. ด้านหลักสูตร  
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน  
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา          

คุณภาพการศึกษา 
6. ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7. ด้านการนิเทศการศึกษา 
8. ด้านการแนะแนวการศึกษา 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทางวิชาการการของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในด้านนิยาม องค์ประกอบ การหาคุณภาพ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตลอดจน
วิเคราะห์ความเที่ยงตรง ด้านเนื้อหา ความเข้าใจและการใช้ภาษา แล้วน าเครื่องมือการวิจัยไป
ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (try out) ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว  
จ านวน  30  คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.98 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เท่ากับ 0.99 จากนั้นน าแบบสอบถามที่มี
คุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการจัดส่ง
แบบสอบถามตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 128 ชุด โดยจัดส่งและรับคืนด้วยตนเอง
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็ จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ด้วยวิธี Stepwise 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน   

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 4.13 0.69 มาก 
ด้านการประเมินผลผู้เรียน 4.24 0.58 มาก 
ด้านการจัดโครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4.06 0.73 มาก 
ด้านการประเมินผลการสอนของครู 4.22 0.64 มาก 
ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู 4.23 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.55 มาก 
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 จากตารางที่  1 พบว่าระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลผู้เรียน ( X = 
4.24, S.D= 0.58) ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู ( X = 4.23, S.D= 
0.55) ด้านการประเมินผลการสอนของครู ( X = 4.22, S.D= 0.64) 

2. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน   
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมและรายด้าน 

 
ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านหลักสูตร 4.14 0.55 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.29 0.59 มาก 
ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.07 0.61 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.25 0.64 มาก 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.07 0.69 มาก 
ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 4.16 0.59 มาก 
ด้านการนิเทศการศึกษา 4.17 0.54 มาก 
ด้านการแนะแนวการศึกษา 4.06 0.67 มาก 

เฉลี่ย 4.16 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่  2 พบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ( X = 4.29, S.D= 0.59) ด้านการวัดผลและประเมินผล ( X = 4.25, S.D= 0.64) ด้าน
การนิเทศการศึกษา ( X = 4.17, S.D= 0.54) 
 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ด้านมุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร .816* 
ด้านการประเมินผลผู้เรียน .881* 
ด้านการจัดโครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ .721* 
ด้านการประเมินผลการสอนของครู .810* 
ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู .853* 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวม .915* 
    *p<.05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.915) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4. ผลการศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางที ่4  ตารางผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา      

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปร b S.E.b B t sig 
Constant .166 .153  1.084 .280 

ด้านการประเมินผลผู้เรียน (X2) .402 .065 .422 6.155 .000* 
ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครู (X5) 

.375 .064 .370 5.893 .000* 

ด้านการจัดโครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ (X3) 

.173 .035 .227 4.897 .000* 

   *p<.05 
R  =.922*     R2 =.851*      
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 จากตารางที่  4 พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยด้านที่มีอ านาจพยากรณ์มากที่สุด ได้แก่   
ด้านการประเมินผลผู้ เรียน (X2) กับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  มี
สัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ .402 รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครู (X5) มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ .375 และด้านการจัดโครงการส าหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ (X3) มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ .173 ตามล าดับ โดยสามารถสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบได้ดั งนี้   y’ = 0.166 + 0.402X2 + 0.375X5 +0.173X3 ,  Z’y  = 
0.422X2 + 0.370X5 +0.227X3 
 

อภิปรายผล 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร  ทองคลี่ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
วิชาการของของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านการศึกษานอก
ระบบและตามศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานและการบริหารงานมากกว่า 
16 ปีขึ้นไป รวมทั้งส านักงาน กศน. และส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนโยบายในการพัฒนา
ผู้บริหารในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฉัตรชัย  ไชยมงค์ (2552) ได้ศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 – 4 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 - 
4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก อัจฉรา  ธัญญาธีรพงษ์ 
(2559) ได้ท าการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
การบริหารงานของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ รุ่งนภา  พูลสวัสดิ์ (2557) 
ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผู้น ายุคใหม่ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า          



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

 

 

292 

การบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินการตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย ซึ่งสถานศึกษา ได้ด าเนินการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องและ
มีประสิทธิภาพตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย รวมทั้งมีการชี้แจง ท าความเข้าใจ มีการนิเทศ
ติดตาม อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับมาก (rxy=.915 ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันอยู่ ในระดับมาก 
โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการโครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ มีความสัมพันธ์ในอันดับสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับฉัตรชัย ไชยมงค์ (2552) ได้ศึกษา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครพนม เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับนายวิเชียร  ทองคลี่ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภาวะผู้น าทางวิชาการที่เด่นชัดในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การประเมินผลผู้เรียน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการประเมินผลผู้เรียน 
และให้ครูวัดผลประเมินตามสภาพจริง พร้อมทั้งกับติดตามให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ที่ก าหนด 
ส่วนในด้านการจัดโครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ นั้นสถานศึกษา ไม่ได้จัดให้ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับผู้เรียนปกติ เนื่องจากมีครูที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนท า
ให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาตนเองให้เป็นเหมือนคนปกติได้
เท่าที่ควร และท าให้ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการจัดการโครงการส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความสัมพันธ์ในอันดับสุดท้าย 
 ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ บ แ ล ะก า รศึกษ าต าม
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อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิง เทร า  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านการประเมินผลผู้เรียน ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู  และด้านการ
จัดโครงการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การประเมินผลผู้เรียนเป็น
การพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริม 
พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอนของครู การการประเมินผลผู้เรียนจึงเป็น
เรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่ งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ  และผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในการเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ 
และกระตุ้นให้ครูน าผลที่ได้จากการประชุม อบรม สัมมนา จากการเป็นวิทยากรมาปรับปรุงการเรียน
การสอน นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูหลังการประชุม 
อบรม หรือการเป็นวิทยากรรวมถึงการผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยแบ่ง
ประเภทของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษไว้ 10 ประการ คือ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางพฤติกรรม ผู้เรียนที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน ผู้เรียนออทิสติก และผู้เรียนปัญญาเลิศ 
มีการแยกจัดการเรียนการสอนโดยมีครูผู้สอนคนพิการ แยกจากการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน
ปกติ และให้ครูผู้สอนคนพิการ ลงไปสอนตามบ้านของผู้เรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนมี
การวัดผลประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิง เทร า  ด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

2. ควรศึกษาองค์ประกอบหรือปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ าต ามอัธ ย าศัย
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ควรศึกษาองค์ประกอบหรือปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา และระดับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
357 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.968 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดีของฟิช
เชอร์ วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย โดยการใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
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1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้าง
แรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

2. วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  ภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการมอบอ านาจ 3) ด้าน
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 4) ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 5) ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต 6) ด้านความเอ้ืออาทร 7) ด้านความหลากหลายของบุคลากร 8) ด้านการยอมรับ 9) ด้านความมี
คุณภาพ และ 10) ด้านความไว้วางใจ 

3. เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
จ าแนกตามเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และ ขนาดสถานศึกษา  

4. เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ส่วนเมื่อจ าแนกตามเพศ อายุราชการ และระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : ผู้น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์  
 

ABSTRACT 
 The aims of this research are to: 1) study the level transformational 
leadership of school administrators and organizational culture within school by the 
visual of the school administrators and the teachers under office of Lopburi primary 
educational service area; 2) to compare the transformational leadership of school 
administrators and organizational culture within school by the visual of the school 
administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational service 
area classified by gender, governor age, educational level, current position, and size of 
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school; and 3) study the relationships between transformational leadership of school 
administrators and organizational culture within school by the visual of the school 
administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational service 
area. The 357 samples, drawn by stratified random sampling, were the school 
administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational service 
area in the academic year of 2016. The instrument in this research was questionnaire 
with a reliability value of 0.96. The data were analyzed by using means, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA Fisher’s method and Pearson’s product moment 
correlation. 

The results of the study indicated that 
1. The level relationships  leadership of school administrators by the visual of 

the school administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational 
service area in overall were at ranking a high level from highest to lowest were  as 
follows: 1) idealized influence 2 )  inspirational motivation 3 ) intellectual stimulation 
and 4) individualized consideration 

2. The level relationships organizational culture within school by the visual of 
the school administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational 
service area in overall were at ranking a high level from highest to lowest were as 
follows: 1) decision making 2) delegation 3) sense of community 4) school purposes 5) 
integrity 6) generosity 7) diversity 8) acceptance 9) quality and 10) entrusted 

3. Requarding to the comparisons of the relationships between transformational 
leadership of school administrators by the visual of the school administrators and the 
teachers under office of Lopburi primary educational service area classified by gender, 
governor age, educational level, current position, and size of school, revealed at 
statistically significantly different level of .05.  

4. Requarding to the organizational culture within school by the visual of the 
school administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational 
service area by size of school, revealed at statistically significantly different level of 
.05. However, when classified by gender, governor age, educational level, and current 
positionthey were not different.  
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 5 .  The relationships between transformational leadership of school 
administrators and organizational culture within school by the visual of the school 
administrators and the teachers under office of Lopburi primary educational service 
area was rated at a statistical significance level of .01 with a correlation coefficient. 
 
Keywords : transformational leadership, organizational culture, relationships 
 

บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาซึ่งด าเนินการตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มีผลบังคับใช้เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และไม่จริงจัง 
เนื่องจากปัญหาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีบทบาทส าคัญในการ
ปฏิรูปการศึกษาไม่เข้มแข็ง และไม่สามารถเป็นกลไกในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหารขาดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล การที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องร่วมมือกันก าหนด
คุณลักษณะที่คาดหวังของเยาวชนในท้องถิ่น ผู้บริหารต้องเป็นหลักโดยมีชุมชนร่วมกับแกนน าอ่ืนๆ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  
 การบริหารโรงเรียนนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารงาน เพราะผู้บริหารถือเป็นผู้น าหลักของโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาที่จะส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหารต้องรู้จักโน้มน้าวผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การบริหาร
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพหรือล้มเหลวนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวัฒนธรรมองค์การของ
สถานศึกษานั้น วัฒนธรรมจะท าให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพที่ชัดเจนของสถานศึกษา จะเห็น
ได้ว่าความเจริญก้าวหน้า หรือความส าเร็จของสถานศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน การวางแผน
งาน การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเพียงอย่างเดียว โดยภาพรวมของสถานศึกษาที่ด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จ ปฏิบัติงานตามแผนงานบรรลุตามเป้าหมาย หรือล้มเหลวนั้น มีวัฒนธรรมองค์การ
ของสถานศึกษาเป็นตัวเชื่อมโยงผลส าเร็จของงาน สถานศึกษาที่มีวัฒนธรรมองค์การที่ขัดแย้งกัน จะ
ไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน และน าพาองค์การให้ไปสู่ความล้มเหลว ล่มสลายในที่สุด 
(Cooke, & et al, 1989, p.25) จึงจะสามารถกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการบริหารหรือ
วัฒนธรรมมีผลกระทบต่อการบริหาร เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni, 1988, pp.107 - 109) ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษา คือ ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การมอบ
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อ านาจ การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การ
ยอมรับ ความเอ้ืออาทร ความซื่อสัตย์สุจริต และความหลากหลายของบุคลากร ฉะนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน จึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
สถานศึกษา และมีอิทธิพลต่อการบริหารสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ให้ความส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริม และพัฒนาให้มีการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีจุดเน้นในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี, 2558) จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานนั้นต้องอาศัยบุคลากรในการท างาน เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญในการท างานร่วมกัน อันจะส่งผลไปถึงคุณภาพ
การศึกษาที่ดี เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส่วนใหญ่มีผลการสอบระดับชาติต่ ากว่าเกณฑ์ และมี
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2557) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมขององค์การ 
ต่างก็เป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
เป็นยุคปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูถือเป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งที่จะเป็นแบบอย่างเป็นผู้น า
และผู้ประสานงานในการบริหาร ทั้งนี้การใช้ภาวะผู้น าที่ชาญฉลาดจะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงาน 
ยอมอุทิศตนเพ่ือการปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกและเจตคติที่ดีต่องานที่ท า มีความกระตือรือร้น มี
ความสุขในการท างาน และยอมอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จของงาน โดยส่งผลให้สถานศึกษามีวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เพ่ือจะศึกษาว่าภาวะผู้
การเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้างที่ เป็นสาเหตุและอุปสรรค ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้างที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมขององค์การภายในสถานศึกษา เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การสร้างกลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้อง เพ่ือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การที่ไม่ดีหรือมี
ความเหมาะสมน้อยให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับวัฒนธรรม

องค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 142 คน ครู 
1,680 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1, 2559) และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 132 คน ครู 1,341 คน 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, 2559) รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,295 คน จ าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 274 คน ครู 3,021 คน และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา 2559 สูตรที่
ใช้ในการหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05  (Yamane, 1976, pp. 1088 - 1089) ในการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้งหมด 357 คน เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
มีจ านวนน้อย โดยผู้วิจัยจึงก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 30: 70 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 81)
โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 30 จ านวนวน 107 คน และครูร้อยละ 70 จ านวน 250 คน แล้ว
จึงใช้วิธีเลือกสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
          2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ประเภท
ปลายปิด (closed form) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดับ ตามแบบลิคเคิร์ท 
(Likert) ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  ประกอบด้วย 4 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 36 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
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วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 2) 
ด้านการมอบอ านาจ 3) ด้านการตัดสินใจ 4) ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา 5) ด้าน
ความไว้วางใจ 6) ด้านความมีคุณภาพ 7) ด้านการยอมรับ 8) ด้านความเอ้ืออาทร 9) ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ 10) ด้านความหลากหลายของบุคลากร จ านวน 50 ข้อ รวมแบบสอบถามจ านวน 
86 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงของข้อค าถามรายข้อระหว่าง 0.80-1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของ
แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับวัฒนธรรมองค์การ
ภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เท่ากับ 0.96  

3. ผู้วิจัยท าหนังสือบันทึก เสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือออกหนังสือถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีหลังจากนั้นผู้วิจัยได้รับ
แบบบันทึกเสนอคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ออกหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี ที่มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน ด้วยตนเอง และขอรับแบบสอบถาม
คืนภายใน 1 เดือน แล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จ านวน 357 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ (frequence) ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การ
ภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation) โดยใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และทดสอบค่า สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบว่า  

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

1.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ภาพรวม (x̅ = 4.05, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 
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ดังนี้ 1) ผู้บริหารระบุเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน (x̅ = 4.21, S.D. = 0.87) 2) ผู้บริหารค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (x̅ = 4.13, S.D. = 0.85) และ 3) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ

บริหารงาน  ที่ชัดเจน (x̅= 4.12, S.D. = 0.90) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารยึดหลัก

คุณธรรมในการบริหารงาน (x̅= 3.92, S.D. = 0.95) 

1.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวม (x̅ = 3.98, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

1) ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ครู (x̅ = 4.07, S.D. = 0.86) 2) ผู้บริหารตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่

จะท างานให้ส าเร็จ (x̅ = 4.04, S.D. = 0.91) และ 3) ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูตระหนักถึงเป้าหมายในการ

ท างาน (x̅= 4.04, S.D. = 0.98) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารสร้างทัศนคติในการท างานที่

ดีให้กับครู (x̅= 3.89, S.D. = 0.88) 

1.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวม (x̅ = 3.90, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูได้ (x̅ = 4.03, S.D. = 0.99) 2) ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูตระหนัก

ถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลง (x̅ = 3.94, S.D. = 0.98) และ 3) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูแสดง

ความสามารถอย่างเต็มที ่(x̅= 3.92, S.D. = 0.94) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหาร

สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน (x̅= 3.78, S.D. = 1.02) 

   1.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาพรวม (x̅ = 3.86, S.D. = 0.65) อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3 ล าดับ ดังนี้ 1) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพตามความรู้ความสามารถ (x̅ = 3.92, S.D. = 

0.89)    2) ผู้บริหารดูแล เอาใจใส่คร ู(x̅ = 3.89, S.D. = 1.00) และ 3) ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถ

ของครูแต่ละคน (x̅= 3.88, S.D. = 0.93) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหาร

มอบหมายงานให้ครตูามความรู้ ความสามารถ (x̅= 3.75, S.D. = 1.22) 
2. วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

2.1 ด้านการตัดสินใจ ภาพรวม (x̅ = 4.15, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ผู้บริหารตัดสินใจ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (x̅ = 4.25, S.D. = 0.86) 2) ผู้บริหารตัดสินใจ

ร่วมกันกับครู โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (x̅ = 4.20, S.D. = 0.89) และ 3) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู มี
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ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น (x̅ = 4.18, S.D. = 0.81) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ 

ผู้บริหารวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษา (x̅ = 4.05, S.D. = 0.83) 

2.2 ด้านการมอบอ านาจ ภาพรวม (x̅ = 4.01, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ผู้บริหารมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคร ู(x̅ = 4.04, S.D. = 0.95) 2) ผู้บริหาร

เปิดโอกาสให้ครูรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน (x̅ = 4.03, S.D. = 0.88) และ 

3) ผู้บริหารมอบอ านาจการตัดสินใจในการท างานให้แก่ครู (x ̅= 4.02, S.D. = 0.87) ตามล าดับ ส่วน

ค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการมอบอ านาจ (x̅ = 3.98, S.D. = 0.93) 

2.3 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ภาพรวม (x̅ = 3.99, S.D. = 0.65) อยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) ผู้บริหารรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา (x̅ = 4.10, S.D. = 0.97) 2) ผู้บริหาร

ช่วยเหลือและพัฒนาครู ให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ (x̅ = 4.07, S.D. = 0.96) และ 3) ผู้บริหาร

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท างานงานให้สถานศึกษา (x̅ = 3.97, S.D. = 1.08) ตามล าดับ ส่วน

ค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารอุทิศเวลาให้กับสถานศึกษา (x̅ = 3.91, S.D. = 1.06) 

2.4 ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ภาพรวม (x̅ = 3.96, S.D. = 0.70) อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ล าดับ ดังนี้ 1) ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ ให้ครูทราบถึงเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างชัดเจน (x̅ = 

4.05, S.D. = 0.95)    2) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา (x̅ = 4.05, S.D. 

= 0.96) และ    3) ผู้บริหารหาแนวทางการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา (x̅ = 3.96, 
S.D. = 0.89) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารเห็นความส าคัญของเป้าหมายของ

สถานศึกษา (x̅ = 3.86, S.D. = 1.07) 

2.5 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ภาพรวม (x̅ = 3.95, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ผู้บริหารยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (x̅ = 3.99, S.D. = 0.91) 2) ผู้บริหารยกย่องชมเชยครูที่ท างาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (x̅ = 3.97, S.D. = 0.94) และ 3) ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

(x̅ = 3.96, S.D. = 0.94) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้าน

ความซื่อสัตย์ (x̅ = 3.88, S.D. = 0.97)  

2.6 ด้านความเอ้ืออาทร ภาพรวม (x̅ = 3.92, S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 
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ได้รับก าลังใจจากเพ่ือนร่วมงาน เมื่อประสบปัญหาในการท างาน (x̅ = 4.01, S.D. = 1.14) 2) ผู้บริหาร

เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของครู (x̅ = 3.98, S.D. = 1.08) และ 3) บุคลากรในสถานศึกษาช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (x̅ = 3.96, S.D. = 0.93) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารสนับสนุน

ให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (x̅ = 3.80, S.D. = 0.85) 

2.7 ด้านความหลากหลายของบุคลากร ภาพรวม (x̅ = 3.89, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ล าดับ ดังนี้ 1) ผู้บริหารให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ (x̅ = 3.92, S.D. = 0.99) 2) 

ผู้บริหารยอมรับในความแตกต่างของครู (x̅ = 3.91, S.D. = 1.02) และ 3) ผู้บริหารปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

ภายใต้สถานศึกษาที่มีความหลากหลายของบุคลากร (x̅ = 3.89, S.D. = 0.98) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยใน

ล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารให้ครูมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (x̅ = 3.86, S.D. = 0.93) 

2.8 ด้านการยอมรับ ภาพรวม (x̅ = 3.88, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ผู้บริหารยอมรับความสามารถของครู (x̅ = 3.90, S.D. = 1.00) 2) ผู้บริหารให้โอกาสในการปรับปรุง

แก้ไขงานให้ดีขึ้น (x̅ = 3.89, S.D. = 0.86) และ 3) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของครู (x̅ = 3.89, S.D. = 

0.99) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารยกย่อง ชมเชยความส าเร็จในผลงานของครู (x̅ 
= 3.85, S.D. = 0.99) 

2.9 ด้านความมีคุณภาพ ภาพรวม (x̅ = 3.87, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้กับครู (x̅ = 3.91, S.D. = 1.03) 2) ผู้บริหารจัดสรรอุปกรณ์ในส านักงาน

ให้เพียงพอต่อการท างาน (x̅ = 3.87, S.D. = 0.95) และ 3) ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนา

คุณภาพครู (x̅ = 3.86, S.D. = 0.87) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารให้

ความส าคัญต่อการก าหนดเกณฑ์การท างานของคร ู(x̅ = 3.83, S.D. = 0.88) 

2.10 ด้านความไว้วางใจ ภาพรวม (x̅ = 3.85, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

บุคลากรในสถานศึกษายอมรับค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน (x̅ = 3.96, S.D. = 0.82) 2) ผู้บริหาร

ให้โอกาสครูในการเป็นผู้น าในการตัดสินใจ (x̅ = 3.87, S.D. = 0.84) และ 3) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมี

อิสระในการท างาน (x̅ = 3.86, S.D. = 0.85) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารให้โอกาส

ครูปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถ (x̅ = 3.76, S.D. = 0.94) 
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  3. เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีอายุราชการแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
การสร้างแรงบันดาล และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน 

  4. เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ดังนี้ 

 4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การมอบอ านาจ การตัดสินใจ 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอ้ืออาทร 
ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความหลากหลายของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 
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4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีมีอายุราชการแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การตัดสินใจ 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอ้ือ
อาทร ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความหลากหลายของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 

4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การมอบอ านาจ 
การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ 
ความเอ้ืออาทร ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความหลากหลายของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 

4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การมอบอ านาจ 
การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ การยอมรับ ความเอ้ือ
อาทร ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความหลากหลายของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 

4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ
มุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา และการยอมรับ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมอบอ านาจ ความไว้วางใจ ความมี
คุณภาพ ความเอ้ืออาทร ความซื่อสัตย์สุจริต และ ความหลากหลายของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการมอบอ านาจ มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการตัดสินใจ และความหลากหลายของบุคลากรมี
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ความสัมพันธ์ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา และ
การยอมรับ มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านความไว้วางใจ ด้าน
ความมีคุณภาพ ความเอ้ืออาทร และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สัมพันธ์กัน 

5.2 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ด้านการมอบอ านาจ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานศึกษา การยอมรับ และความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ด้านความ มีคุณภาพ มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส่วนด้านความไว้วางใจ ความเอ้ืออาทร และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สัมพันธ์กัน 

5.3 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ด้านการกระตุ้นทางปัญญาภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับ มีความสัมพันธ์
ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความมีคุณภาพ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การมอบอ านาจ การ
ตัดสินใจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา และความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์
ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความเอ้ืออาทร มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านความไว้วางใจ และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สัมพันธ์กัน  

5.4 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งประสงค์ของ
สถานศึกษา การมอบอ านาจ และการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ด้านการยอมรับ และความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์ระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ระดับต่ า
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ ความเอ้ืออาทร และ
ความซื่อสัตย์สุจริตไม่สัมพันธ์กัน 
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 5.5 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรม
องค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวม พบว่าภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์ระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา การมอบอ านาจ และการยอมรับ มีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ความมีคุณภาพ 
และความหลากหลายของบุคลากร มีความสัมพันธ์ระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอ้ืออาทร และด้านความซื่อสัตย์สุจริตไม่สัมพันธ์กัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยคือ ท าให้ได้ข้อมูล
ที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมอยู่
ระดับมาก ดังนี้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังที่สถานศึกษาเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้ก้าวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรใน
สถานศึกษา และวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านความมุ่งประสงค์ของ
สถานศึกษา ด้านการมอบอ านาจ ด้านการตัดสินใจ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ด้าน
ความไว้วางใจ ด้านความมีคุณภาพ ด้านการยอมรับ ด้านความเอ้ืออาทร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ 
ด้านความหลากหลายของบุคลากร ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังที่สถานศึกษาเป็น
องค์การทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นแบบแผนที่ทุกคนในองค์การ
ให้การยอมรับ เช่น ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานของแต่ละสถานศึกษา จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมภายใสถานศึกษา  

2.  การอภิปรายผล จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาต่างเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ เนื่องจากมีการปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงานได้ทันและมีประสิทธิภาพ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุก ๆ 
สถานการณ์ ท าให้กระบวนการด าเนินงานไม่เกิดอุปสรรคแต่อย่างใด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
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บรรหาญ ทับทิมศรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอเลาขวัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงชองผู้บริหาร มีการด าเนินการในระดับมาก เช่น การ
ด าเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และรู้จักการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 

2.1 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ท าให้ผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวได้ สร้างความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้น าได้สร้างความมั่นใจให้บุคลากรด้านความคิดที่มี
อุดมการณ์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามหรือบุคลากรในสถานศึกษาจะเลียนแบบผู้น าที่
เป็นต้นแบบที่ยอมรับ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบศักดิ์  มูลมัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการใช้อ านาจและอิทธิพลอย่างเหมาะสมและยึด
หลักเหตุและผลประกอบการพิจารณา 

2.2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักในการบริหารงาน โดยยึดถือว่าหากผู้น าที่มีการสร้างแรงบันดาลใจ จะ
ส่งผลต่อการท างานของผู้ตาม เป็นผู้จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างาน ท าให้ผู้ตามเกิดความร่า
เริง มีชีวิตชีวา และเมื่อผู้ตามเชื่อถือในความสามารถของผู้น า ก็จะพยายามท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และท าให้งานประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบศักดิ์  มูลมัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้น ามีการสร้างและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการท างานให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ 

2.3 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การ
บริหารงานในสถานศึกษาด้วยการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้นั้น เป็นแนวคิดท่ีควร
มีการกระท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะการที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน 
อันเกิดจากความรู้ที่ได้สั่งสมมา เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บรรหาญ ทับทิมศรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเลาขวัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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กาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้น ามีการ
พัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคนิควิธีการให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2.4 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานพัฒนาไปสู่
ระดับศักยภาพที่สูงกว่าความส าเร็จ และใช้ความรับผิดชอบส าหรับการพัฒนาบุคลากรสร้างโอกาส
การเรียนรู้ใหม่ในบรรยากาศของการช่วยเหลือ และจะให้ประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้แก่ผู้ตาม และ
ส่งผลต่อการลดปัญหาด้านความขัดแย้งและเจตคติในทางลบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สันติ หอมทวีโชค 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้น ารู้จักการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล เพ่ือให้สามารถใช้เทคนิควิธีการต่าง  ๆในการควบคุมได้อย่างเหมาะสม 

3. จากผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การส่งผลให้สมาชิกภายในองค์การประสบความส าเร็จในการ
ท างาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความต้องการความส า เร็จในการท างาน ท าให้ผล
การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการยอมรับของบุคคลส่วน
ใหญ่ และเกิดขึ้นมาอย่างสม่ าเสมอ ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติและการยอมรับที่เกิดขึ้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนาฎพิมล  คุณเผือก (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการศึกษา และปรับตัวให้สามารถ
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3.1 ด้านความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ความมุ่งประสงค์ของสถานศึกษา ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา เพราะในการ
บริหารงานใด ๆ ก็ตามควรค านึงถึงบุคลากรในโรงเรียน และสิ่งที่พึงปรารถนามีส่วนรวมก าหนดขึ้น 
และวางเป้าหมายหรือความมุ่งประสงค์ให้บุคลากรทุกส่วนเข้าใจไปในแนวทางหรือทิศทางเดียวกัน 
เมื่อให้เกิดการด าเนินงานตามรูปแบบเดียวกัน ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ เพ่ือความอยู่
รอด และความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  เกษร (2555, 
หน้า72) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความมุ่งประสงค์ของ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยผู้น ารู้จักการชี้แนะแนวทาง และการถ่ายทอดเป้าหมายต่าง ๆ ให้บุคลากร
เข้าใจไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

3.2 ด้านการมอบอ านาจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมอบ
อ านาจมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร เพราะสามารถช่วยลดภาระงาน มีเวลาในการวางแผนงาน ประเมิน
งาน ควบคุมดูแลงานมากขึ้น และเป็นการแสดงถึงความไว้วางใจที่มีให้กับบุคลากร เพ่ือให้ได้แสดง
ความรู้ ความสามารถในการด าเนินงาน ส่งผลต่อการพัฒนาต าแหน่งของบุคลากรในอนาคตอีกด้วย 
ตลอดจนการบริหารงานก็จะมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาฎพิมล  คุณเผือก (2555, 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมอบอ านาจ อยู่ในระดับมาก โดยผู้น ารู้จักวิธีการในการมอบ
อ านาจให้บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความมั่นใจ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

3.3 ด้านการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การตัดสินใจของ
ผู้บริหารถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของกระบวนการบริหาร เป็นพฤติกรรมหลักของการบริหาร เป็นเสมือน
เครื่องมือ ทดสอบความสามารถของผู้บริหาร และเป็นพฤติกรรมที่นักบริหารได้น าไปเป็นองค์ประกอบ
ที่เป็นตัวชี้ถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหาร ดังนั้นผู้บริหารที่มีความสามารถในการตัดสินใจที่
เด็ดขาด และถูกต้อง ย่อมได้รับความไว้วางใจและได้รับความศรัทธา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  นาฎ
พิมล  คุณเผือก (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก โดยผู้น ามีการพัฒนา
ความสามารถทางด้านการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในสถานศึกษา 

3.4 ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า สถานศึกษาใดสามารถท าให้สมาชิกร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน และช่วยส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จะท าให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า มีความสงบสุข 
มั่นคง ปลอดภัย มีการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานใน
สถานศึกษาต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า55) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยผู้น ายึดหลักที่ว่า 
ความส าเร็จในการบริหารงานขึ้นอยู่กับบุคลากรทุกคน ในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากกว่าปฏิบัติ
เพียงคนเดียว 
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3.5 ด้านความไว้วางใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความไว้วางใจเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้งานของสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ช่วยสร้าง
บรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือ และการลื่นไหล
ของข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  เกษร (2555, หน้า72) ได้
ท าการวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก 
โดยบุคลากรในโรงเรียนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาก็มีความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.6 ด้านความมีคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คุณภาพส่งผล
ต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงมาตรฐานของงาน 
และคุณภาพของครูและนักเรียน โดยมีความเชื่อว่าครูและนักเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีคุณภาพ และมีควรมีการนิเทศเพ่ือชี้แนะ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพของงานที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า55) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านความมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

3.7 ด้านการยอมรับ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การยอมรับและ
การเห็นคุณค่าความสามารถของบุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และ
ส่งผลให้ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
การยอมรับสามารถท าให้เกิดการทุ่มเท ร่วมมือ ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่ง
เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิ กาญจนา  เกษร 
(2555, หน้า72) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการยอมรับอยู่
ในระดับมาก โดยผู้บริหารและผู้ร่วมงานให้ความยกย่อง และชมเชยผลงานและความส าเร็จของบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน 

3.8 ด้านความเอ้ืออาทร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความเอ้ืออาทร
ของผู้บริหารสถานศึกษา จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความสนใจพัฒนางานในวิชาชีพ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยินดีเสียสละเพ่ือความส าเร็จในงานของสถานศึกษา อันเกิดจากการเอ้ืออาทร
ซึ่งกันและกัน และสร้างวัฒนธรรมที่ดี ส่งผลให้บรรยากาศในการท างานมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัญญา พูลกสิ (2557, หน้า55) ได้ท าการวิจัยเรื ่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาสถานศึกษาและวัฒนธรรมองค์การตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านความเอ้ืออาทรอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
พัฒนาทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในต าแหน่ง เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของบุคลการ 

3.9 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความซี่
อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ และมองเห็นคุณค่าในความซื่อสัตย์
สุจริต ทั้งนี้เพ่ือเป็นบรรทัดฐานและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร และท าให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  
เกษร (2555, หน้า72) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ และมีการประพฤติตนอย่าง
เหมาะสมอย่างเสมอต้น เสมอปลาย และมีความพยายามในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.10 ด้านความหลากหลายของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารต้องรู้จักยืดหยุ่นและเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนในองค์การ เพราะบุคลากรหรือครูใน
สถานศึกษาย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของค่านิยม ปรัชญา ความเชื่อ ตลอดจน
บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งแต่ละคนจะมีค่านิยมในการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมี
การศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือน ากลยุทธ์หรือแนวทางในการท างานกับบุคคลต่าง ๆ ได้
อย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  เกษร (2555, หน้า72 ) ได ้ท าการว ิจ ัยเรื ่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความหลากหลายของบุคลากรอยู่ในระดับมาก โดย
ครูผู้สอนมีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองความแตกต่างของบุคคล โดยเชื่อมโยง
รูปแบบและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน 

  4. จากผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะ
ของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  มีรายละเอียดการ
อภิปรายผลดังนี้ 

4.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงาน โดยพิจารณาด้านความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเพศถือว่าองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีส่วนในการพิจารณาให้บุคลากรได้รับผิดชอบในงานต่าง  ๆ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เพศแตกต่างกันมีทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรหาญ ทับทิมศรี (2557, บทคัดย่อ) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเลาขวัญ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการเปรียบเทียบพบว่า เพศท่ีแตกต่าง
กัน มีทรรศนะไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบุคลากรมีการช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการ 

4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีอายุราชการแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะของการด าเนินงานภายในสถานศึกษา เป็นการ
ท างานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน บุคลากรที่มีอายุราชการมากกว่า มีประสบการณ์
ในการท างานที่สูงกว่า จึงมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน าพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือบุคลากรที่มีอายุราชการ
น้อยกว่า จึงจะท าให้งานในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มี
อายุราชการแตกต่างกันมีทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรหาญ ทับทิมศรี 
(2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเลา
ขวัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ประสบการณ์สอนที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  การมอบหมายงานให้บุคลากร
รับผิดชอบได้รับการพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าการ
พิจารณาเรื่องอายุ 

4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หากบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ ในด้านการศึกษาให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้บุคลากรมีแนวทางการพัฒนาการท างานมาก
ยิ่งขึ้น แต่ลักษณะกรอบแนวคิดในการด าเนินทางด้านการศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายเพ่ือให้
ส่งผลต่อผู้เรียนมากที่สุด และเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ
การศึกษาราชการแตกต่างกันมีทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรหาญ ทับทิมศรี 
(2557, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอเลา
ขวัญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาที่บุคลากรทุกคนและทุกต าแหน่งต้องรับรู้ และพัฒนาตนเองให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
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คุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ เป็นสิ่งที่พึงกระท าเพ่ือให้สามารถท างานได้ และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ และสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมี
ทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอาบูบักรี การี (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการด าเนินงาน
ผู้บริหารไม่สามารถท าได้ด้วยตัวคนเดียว จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมเป็นส าคัญ 

4.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกขนาด ต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่าง
เสมอเหมือนกัน เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาด้วยกันทั้งสิ้น ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่าง
กันมีทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาบูบักรี การี (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ขนาดสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  แนวทางการ
ด าเนินงานมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องเป้าหมายและหลักการ ท าให้สถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  5. ผลเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ดังนี้ 

 5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานในสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการยอมรับเป็นวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา และพร้อมปฏิบัติตาม มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและเป็น เป็นลักษณะความร่วมมือในด้านกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกัน ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เพศแตกต่างกันมีทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ของวรวรรณ  ชื่นพินิจสกุล (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและรูปแบบบรรยากาศ
องค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่ง
ที่บุคลากรทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมและเกิดการยอมรับ 
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5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีมีอายุราชการแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์การเกิดจากการยอมรับและพร้อมปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันต่อ บุคลากรจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางนั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ให้เห็นว่าบุคลากรทุกช่วงอายุสามารถปฏิบัติและพร้อม
ด าเนินงานตามได้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีทรรศนะไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ ชื่นพินิจสกุล (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้น าและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประสบการณ์ในต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากประสบการณ์ในต าแหน่งเป็นสิ่งที่สั่งสมมา ท าให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นอยู่ 

5.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถมากยิ่งขึ้น แต่แนวทางในการด าเนินงานยังต้องยึดจากกรอบตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดย
การมีส่วนรวมในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น พิจารณาถึงความเหมาะสม สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทรรศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของของวรวรรณ  ชื่นพินิจสกุล (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและรูปแบบ
บรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาจะส าเร็จผลได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง
มากกว่า ระดับการศึกษาท่ีได้รับ  

5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีต าแหน่งปัจจุบันแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงแนวทางของความ
ประพฤติ กฎ กติกาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ย่อมได้รับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการเสนอความ
คิดเห็น และเกิดการยอมรับ ตามหลักประชาธิปไตย โดยยึดเสียงข้างมาก เ พ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ของทุกคนในสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีทรรศนะไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ของวรวรรณ  ชื่นพินิจสกุล (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ภาวะผู้น าและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบพบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

317 

แนวทางการด าเนินงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายให้เกิดความสามัคคี เพ่ือให้ผล
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ 

5.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
ที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน มีทรรศนะต่อวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ขนาดของ
สถานศึกษา ย่อมสอดคล้องกับปริมาณของบุคลากรและสภาพของสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
ย่อมส่งผลต่อแนวทางการด าเนินงานและวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีทรรศนะแตกต่างกัน  นาฎพิมล  
คุณเผือก (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการเปรียบเทียบพบว่า ขนาดสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ขนาดของสถานศึกษาย่อมส่งผลต่อสังคมที่ตั้งของสถานศึกษา ที่มีรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การที่แตกต่างกันออกไป และความพร้อมในการปรับตัวของบุคลากรที่มีผลกระทบต่อสภาพของ
สังคมนั้น ๆ  

6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
วัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในสถานศึกษา ท าให้ผู้น าต้องมีความคิดและแนวทางในการ
ด าเนินงานรูปแบบที่มีความทันสมัย แต่ยังคงยึดกรอบวัฒนธรรมในสถานศึกษาที่ยอมรับของ
บุคคลากร เพ่ือท าให้สถานสามารถด าเนินไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ และเกิดความพึงพอใจ
กับทุกส่วน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาฎพิมล  คุณเผือก (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าภาพรวมและ
รายด้านไม่สัมพันธ์กัน พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

6.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การสร้างอิทธิเป็นสิ่งที่กระท าได้ยาก เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการในการด าเนินการ เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของงานในสถานศึกษาทีดีที่สุด 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบศักดิ์  มูลมัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่
ผู้น าจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกาย และเกิดการยอมรับต่อแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนด
ขึ้น การสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารต้องสามารถท าให้บุคลากรมีและเกิดขึ้นได้ 
เพ่ือให้เกิดการทุ่มเทในการท างาน และส่งผลต่อคุณภาพของงานและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กอบศักดิ์  มูลมัย (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสร้างแรง
บันดาล ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

6.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านแนวทางการด าเนินงาน 
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ ๆ ในการท างานอยู่เสมอ และน าความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วมาพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรวรรณ  ชื่นพินิจสกลุ 
(2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

กับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับ

ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะว่า การที่ผู้น า เข้าใจความแตกต่างของบุคคล เพ่ือวางแผน และด าเนินการสั่งงานหรือมอบ

หมายงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ท าให้ส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่ดีด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ วิลเลียม, สเตียร์, และเทอร์บอร์ก (William, Steers, & Terborg, 1995, p.319)ได้ท าการวิจัย

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าของโรงเรียน ในโรงเรียน 89 

แห่ง ในประเทศสิงคโปร์ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ

องค์การพฤติกรรมกลุ่ม และความพึงพอใจในการท างานของครูในโรงเรียน และส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การเรียนของนักเรียน 

7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

7.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี  

7.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษา ตามทรรศนะของ

ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 

 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์การภายในสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา  ความ
เอาใจใส่ และความช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อภิสรรค์  ภาชนะ
วรรณ และอาจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ที่ให้ค าปรึกษาและชี้แนวทางที่เป็นประโยชน์ ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือในการวิจัยทุกท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.อภิสรรค์  ภาชนะวรรณ อาจารย์ ดร.เสริมทรัพย์  วรปัญญา อาจารย์ ดร.ภัสยกร             
เลาสวัสดิกุล อาจารย์ ดร.บุณยานุช  เฉวียงหงส์ และ อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและตรวจสอบด้านความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุน และคอยช่วยเหลือเป็นก าลังใจที่ส าคัญในการท า
วิทยานิพนธ์ จนส าเร็จสมบูรณ์ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็น
เครื่องบูชาพระคุณแด่ บิดา-มารดา ตลอดจนครู-อาจารย์ ทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 และ 2) เปรียบเทียบการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ ขนาดของสถานศึกษา และจังหวัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
350 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อน .05 (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 
34) ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 350 คน ค านวณหาความเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ดีในแต่ละ
ต าแหน่ง เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีจ านวนน้อย ท าการก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 350 
คน แบ่งเป็น 30:70 โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 30 ได้จ านวน 105 คน และครูร้อยละ 70 ได้
จ านวน 245 คน จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่งตาม
ขนาดของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด แล้วค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
แล้วจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับ
สลากให้ได้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.954 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe’s 
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method) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการด าเนินการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตามขอบข่ายการบริหาร 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การจัดสวัสดิการ ด้านการสรรหา ด้านการรักษาวินัย ด้านการวางแผน และด้านการพัฒนาบุคลากร 
และ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูตามสถานภาพต่างๆต่อการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา พบว่า เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ขนาดของสถานศึกษา และจังหวัด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล ความคิดเห็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to: 1) study personnel development 

management in school by the opinions of the school administrators and the teachers 
under the secondary educational service area office 5 and 2) personnel development 
management in school by the opinions of the school administrators and the teachers 
under the secondary educational service area office 5 based on gender, age, work 
position, academic standing, size of school, and province. Drawn by stratified random 
sampling, the sample group includes three hundred and fifty-zero (350) administrators 
and teachers from the schools under the secondary educational service area office 5 
during the academic year of 2015. Validated by selected experts, the main research 
tool was a five-point-scale questionnaire with a level of reliability of 0.954. The 
questionnaire responses were analyzed using various statistical techniques including 
means, standard deviation, t-test, the one-way analysis of variance (ANOVA) and 
Scheffe's method. The results of the study indicated the following: Personnel 
development management in school by to the opinions of the school administrators 
and the teachers under the secondary educational service area office 5 had a high 
level of competency in all aspects of their professional practice, which could be 
arranged from higher to lower scores as follows: 1) welfare, 2) recruitment, 3) control 
in schools,  4)  the manpower planning,  and 5) the enhancement of efficient work 
practices. and focused on Personnel development management in school by to the 
opinions of the school administrators and the teachers under the secondary 
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educational service area office 5 when the data were categorized by the gender, age, 
work position, academic standing, size of school, and province, there was no significant 
difference. 

 
Keywords : personnel development management, opinions, school administrators,  
                   teachers 
 

บทน า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2553 โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัดทั้งสิ้นจ านวน 64 โรงเรียน ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่สังคมต้องการ โดยความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาบุคลากรเพ่ือจัดการเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในสังกัด แต่การบริหารงานบุคคลอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะบุคคล
เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความต้องการ มีความรู้สึกนึกคิด มีรัก โลภ โกรธ หลง อีกทั้งในปัจจุบัน
สถานศึกษาได้แบ่งเป็นหลายขนาดโดยใช้เกณฑ์จ านวนนักเรียนในการแบ่งขนาดสถานศึกษา ดังนั้นจึง
มีปัจจัยในการบริหารและจัดการศึกษาหลายประการที่แต่ละสถานศึกษาได้รับการจัดสรรที่มีความ
แตกต่างต่างกัน เช่น งบประมาณ และบุคลากร เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกต่างกันต้องจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายและตอบสนองต่อนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เหมือนกัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะหัวหน้าสถานศึกษามีอ านาจหน้าที่และบทบาทส าคัญใน
การบริหารงาน การประสานให้บุคลากรในระดับต่างๆ ปฏิบัติงานไปด้วยดี และบ ารุงรักษาหน่วยงาน
ให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป รวมไปถึงความพยายามในการสรรหาคนที่ดี
ที่สุดให้เข้าท างาน ซึ่งความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพและการเก็บรักษาคนที่มีคุณภาพไว้ใน
หน่วยงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนสามารถท าให้บุคคลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหาร
ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานบุคคลที่มีความช านาญ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5, 2558, หน้า 3)  

จากรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 ในปี 2554 พบว่า หน่วยงานในสังกัดมีคะแนนประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.93 ซึ่งแสดงว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับพอใช้ มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับหนึ่งแต่ยังควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่

ก าหนดไว้ต่อไป โดยปัญหาหลักท่ีพบคือ 1) การสรรหาทรัพยากรบุคคลขาดการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่อง

ต าแหน่งงานว่างที่ดีพอ หน่วยงานขาดโอกาสที่จะเลือกคนที่มีความสามารถสูงและเหมาะสมกับ

ต าแหน่งจากภายนอก จนท าให้วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์การมีลักษณะคงเดิมโดยไม่

เปลี่ยนแปลง ด้านการขาดการผสมผสานจากปัจจัยภายนอก 2) หน่วยงานยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

การศึกษาวิเคราะห์สภาพก าลังคนเพ่ือการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น

ระบบครบวงจร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม 3) ผู้บริหารเป็นจ านวนมากยังให้

ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการต่างๆที่เป็นภาพรวมไม่มากนัก มักมุ่งไปที่

การบรรจุแต่งตั้งเป็นหลัก ท าให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการพัฒนา

ให้มีความก้าวหน้าไปเท่าที่ควร 4) ข้าราชการและบุคลากรอ่ืนๆมีความรู้สึกว่าทางก้าวหน้าในสาย

อาชีพ บ าเหน็จความชอบหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆที่พึงได้รับ ไม่ได้พิจารณาและด าเนินการให้เป็นไป

ตามระบบคุณธรรม และมีผลกระทบท าให้ข้าราชการและบุคลากรอ่ืนๆขาดความเชื่อมั่นและไม่เข้ามา

มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 5) การฝึกอบรมและพัฒนาไม่

ตอบสนองกลยุทธ์ของหน่วยงาน ปัญหาเรื่องการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ผิดพลาดจากการได้

ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ตรงจุด ปัญหาในการด าเนินการฝึกอบรม เช่น การเลื่อนช่วงเวลาการฝึกอบรม 

เนื้อหาไม่ครอบคลุม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา

เกิดจากผู้บังคับบัญชาไม่เข้าใจนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาของหน่วยงาน (ปรีชา ส่องแสง, 2554, 

หน้า 3-4)   

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการบริหารงานบุคคลซึ่งจะเป็นปัจจัย

ส าคัญที่จะน าพาสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมาย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการด าเนินการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาได้

น าไปประกอบการวางแผนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษา และเป็นข้อมูลให้

ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเพ่ือการ

บริหารสถานศึกษาให้ไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตามเพศ 
อายุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ ขนาดของสถานศึกษา และจังหวัด 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 130 คน ครูจ านวน 2,660 คน รวมประชากรทั้งหมดจ านวน 2,790 คน โดย
ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 350 
คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 105 คน และครู 245 คน กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดโดยใช้สูตรของยา
มาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อน .05 (สุวรีย์ ศิริโภคา
ภิรมย์, 2546, หน้า 34) ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 350 คน  

ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหาความเหมาะสมเป็นตัวแทนที่ดีในแต่ละต าแหน่ง เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีจ านวนน้อย ท าการก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 350 คน แบ่งเป็น 30:70 
โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 30 ได้จ านวน 105 คน และครูร้อยละ 70 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 
2555, หน้า 81) ได้จ านวน 245 คน  

ขั้นตอนที่ 3จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยแบ่ง
ตามขนาดของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด แล้วค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ ์ 

ขั้นตอนที่ 4 แล้วจึงใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling) โดยการจับสลากให้ได้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการด าเนินการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ประกอบด้วย แบบสอบถาม 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การสรรหา 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การรักษา
วินัย และ 5) การจัดสวัสดิการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) 5 ระดับ สร้างตามแบบการวัดของลิคเคอร์ท จ านวน 50 ข้อ ผู้วิจัยท าแบบบันทึกเสนอคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ออกหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จัดเตรียมเครื่องมือให้ครบตามจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งท ารหัสใน
แบบสอบถามให้ตรงตามกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มไว้แล้ว เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ ส่งแบบสอบถาม
ที่ใส่รหัสก ากับแล้ว ส่งไปถึงผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยผู้วิจัยจัดส่งด้วยตัวเอง 
และน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.94 ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 350 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติทดสอบทีเทส (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟเทส (F-test) เมื่อมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาเรื่อง การด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า  
1. การด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่าในภาพรวมและทุก
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้  

1.1 ด้านการจัดสวัสดิการ ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับแรก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.40, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) การ
ให้สิทธิในการลาประเภทต่างๆ แก่บุคลากร (  = 4.62, S.D.= 0.86) 2) มีการจัดสิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล ( = 4.61 ,S.D.= 0.61) และ 3) มีการจัดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับครอบครัว ( = 4.53, 
S.D.= 0.71) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ มีการจัดสิทธิประโยชน์ในการศึกษาต่อของ
บุคลากร ( = 4.01, S.D.= 0.95) 

1.2 ด้านการสรรหา ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่สอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.34, 
S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้  1) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ทราบอย่างทั่วถึง ( = 4.60, S.D.= 0.78) 2) มีการสอบสัมภาษณ์  (
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= 4.52, S.D.= 0.84) และ 3) ก าหนดระยะเวลาในการสรรหาที่ชัดเจน (  = 4.35, S.D.= 0.91) ส่วน
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกที่ชัดเจน มีความเหมาะสม
และเชื่อถือได้ ( = 4.25, S.D.= 0.83) 

1.3 ด้านการรักษาวินัย ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่สาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, 
S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) มีการ
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างชัดเจน ( = 4.68, S.D.= 0.68) 2)  มีการให้อุทธรณ์ค าสั่งทางวินัย (
 = 4.45, S.D.= 0.53) และ 3) มีการยอมรับหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ( = 4.43, 
S.D.= 0.65) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ มีการลงโทษบุคลากรเมื่อกระท าผิดวินัย  ( = 
3.53, S.D.= 0.87) 

   1.4 ด้านการวางแผน ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่สี่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.10, 
S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) จัดท า
คู่มือระเบียบการปฏิบัติ ในต าแหน่งต่างๆ  (  = 4.51, S.D.= 0.69) 2) ก าหนดทักษะความรู้  
ความสามารถสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา (  = 4.32 ,S.D.= 0.63) 
และ 3) การปฏิบัติตามแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา (  = 4.32, S.D.= 0.75) ส่วนรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการวางแผนอัตราก าลังอย่างสม่ าเสมอ (
= 3.49, S.D.= 1.07) 

1.5 ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับสุดท้าย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
4.02, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) 
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษในสถานศึกษา  (  = 4.38, S.D.= 0.72) 2) สนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ ( = 4.14 ,S.D.= 0.74) และ 3) มีการติดตามประเมินผล
หลังจากการพัฒนาของบุคลากร ( = 4.12, S.D.= 0.91) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ 
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.79, S.D.= 1.03) 

2. การเปรียบเทียบการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดังนี้  
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การรักษาวินัย 
และการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไม่
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แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน การสรรหา การพัฒนาบุคลากร 
การรักษาวินัย และการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน 
        2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การรักษาวินัย และการจัด
สวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน 
  2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน การสรรหา การพัฒนา
บุคลากร การรักษาวินัย และการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน 
  2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน 
การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การรักษาวินัย และการจัดสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน 
  2.6 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่อยู่ในจังหวัดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน และการพัฒนาบุคลากร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการสรรหา การรักษาวินัย และการจัด
สวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน 
  2.6.1 จ าแนกตามจังหวัด ด้านการวางแผน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการวางแผน 
แตกต่างกับจังหวัดชัยนาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2.6.2 จ าแนกตามจังหวัด ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
จังหวัดสิงห์บุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
ตนเอง แตกต่างกัน 3 คู่ ประกอบด้วย 1) จังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับจังหวัดสิงห์บุรี 2) 
จังหวัดสิงห์บุรี มีความคิดเห็นแตกต่างกับจังหวัดชัยนาท และ 3) จังหวัดสิงห์บุรี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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1. สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยเรื่องการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ผลงานส าคัญที่ค้นพบจากการวิจัยคือ ท าให้ทราบข้อมูลที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับการศึกษาจะท าให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) การวางแผน  2) การสรรหา  3) การพัฒนาบุคลากร  
4) การรักษาวินัย และ 5) การจัดสวัสดิการ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
สถานศึกษา อีกทั้งผลการวิจัยในครั้งนี้จะได้ทราบถึงการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 ซึ่งจะได้น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลสารสนเทศให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา ที่ได้น าไป
ประกอบการวางแผนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการศึกษา และเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเพ่ือการ
บริหารสถานศึกษาให้ไปสู่ความส าเร็จต่อไป และผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
 2. การอภิปรายผล จากผลการวิจัยการด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้วิจัยมีหัวข้อ
ในการอภิปรายผล ดังนี้ 

   2.1 จากผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
รายละเอียดการอภิปรายผล มีดังนี้ การด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  สรุปภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
สถานศึกษา เนื่องจากงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยผู้ด าเนินงาน นั่นก็คือบุคคลใน
สถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของประทีป โตสารเดช (2549, หน้า 92) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2  พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และปัทมา พุทธแสน (2551, หน้า 81) ที่
ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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และหนูพร สุภาชาติ (2552, บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกาญจนา คงมี (2554, 
หน้า 76) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก และพระเส็ง ปภสฺสโร (2554, หน้า 53) ที่
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมาลี สุริยะ (2554, หน้า 70) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาทั้ง 4 
ด้าน และภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

1) ด้านการวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนที่
ดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทต่างๆ และตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 
จะน าไปสู่การด าเนินงานที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลจากบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของปัทมา พุทธ
แสน (2551, หน้า 82) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายด้านการวางแผน
และก าหนดต าแหน่งอยู่ในระดับมาก และกาญจนา คงมี (2554, หน้า 76) ได้ท าการวิจัยเรื่องความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้านการวางแผนอยู่ใน
ระดับมาก  

2) ด้านการสรรหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสรรหาเป็น
เป็นกระบวนการส าคัญที่มีขั้นตอนในการเลือกบุคคลที่มีคุณภาพอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้บุคคลเข้ามาร่วมงานในสถานศึกษา เพ่ือน าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายที่มีคุณภาพ  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปัทมา พุทธแสน (2551, หน้า 82) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหา
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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เพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่าด้านการสรรหาอยู่ในระดับมาก และวีรพจน์ คงสม (2551, หน้า 69) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ตามความคิดเห็นของครู เจ้าหน้าที่ 
และพนักงานโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสรรหาบุคคลมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และกาญจนา คงมี (2554, หน้า 76) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
ครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 รายด้านด้านการสรรหา อยู่ใน
ระดับมาก และพระเส็ง ปภสฺสโร (2554, หน้า 53) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 
พบว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายด้านด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อยู่
ในระดับมาก  

3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
พัฒนาบุคลากรเป็นการด าเนินงานในการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ และความสามารถ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของปัทมา พุทธแสน (2551, หน้า 83) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในรายด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก และมาลัย อ่อนละเอียด (2551, หน้า 67) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาบุคลากร
อยู่ในระดับมาก และกาญจนา คงมี (2554, หน้า 77) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในรายด้านการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก และพระ
เส็ง ปภสฺสโร (2554, หน้า 54) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พบว่า การบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ใน
ระดับมาก และโสภณ สวยขุนทด (2557, หน้า 59) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน  

4) ด้านการรักษาวินัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การรักษา
วินัยเป็นสิ่งที่ใช้ในการควบคุมความประพฤติของบุคลากร การก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ซึ่งมีข้อ
ปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติอย่างชัดเจน จะท าให้เกิดคุณภาพและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของปัทมา พุทธแสน (2551, หน้า 83) ได้ท าการวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในรายด้านวินัยและการรักษาวินัย อยู่ในระดับมาก 
และพระเส็ง ปภสฺสโร (2554, หน้า 54) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 พบว่า การ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในด้านวินัยและการรักษาวินัย อยู่ในระดับมาก 

5) ด้านการจัดสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัด
สวัสดิการนั้น เป็นการเสริมแรงให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และทุ่มเทใน
การท างานให้สถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กาญจนา คงมี (2554, หน้า 77) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ความ
คิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในรายด้านการจัดสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก  

2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า 

1)  จ าแนกตามเพศ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพปัจจุบันนี้ความแตกต่างทางเพศไม่ได้มีส่วนส าคัญหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ทั้งเพศชายและหญิงสามารถมีโอกาสเข้าถึงการปฏิบัติงานต่างๆ 
ได้อย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคกันในทุกๆด้าน เช่น มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง ได้รับการ
จัดสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของประทีป โตสารเดช (2549, หน้า 
93) ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และมาลี สุริยะ (2554, 
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หน้า 70) ที่พบว่า ทัศนะของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

2)  จ าแนกตามอายุ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานต่างๆในสถานศึกษา มีความเสมอภาคกัน 
บุคลากรทุกช่วงอายุต่างก็มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเองที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาลัย อ่อนละเอียด (2551, หน้า 59) ที่พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
หนูพร สุภาชาติ (2552, หน้า 65) ที่พบว่า ผู้บริหารและครูมีทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน และกาญจนา คงมี (2554, หน้า 78) ที่พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตาม
อายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

3) จ าแนกตามต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูถึงมีต าแหน่ง
ต่างกัน ภาระหน้าที่ต่างกัน แต่ก็ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาเหมือนกัน จึงท าให้เกิดการรับรู้ถึง
สภาวการณ์ต่างๆได้คล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของประทีป โตสารเดช (2549, หน้า 93) ที่
พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน และมาลี สุริยะ (2554, หน้า 
71) ที่พบว่า ทัศนะของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

4) จ าแนกตามวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การเลื่อนให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นนั้นต้องมีระบบ
ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ย่อมมีส่วนส าคัญท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความคิดที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา คงมี (2554, 
หน้า 78) ที่พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
และมาลี สุริยะ (2554, หน้า 71) ที่พบว่า ทัศนะของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ไม่
แตกต่างกัน 

5) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีขนาดของ
สถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกขนาดล้วน
แล้วแต่มีภาระหน้าที่และมีวัตถุประสงค์เดียวกัน และมีรูปแบบของการด าเนินการบริหารงานบุคคล
ในถสานศึกษาที่ไม่ต่างกันมากนัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของประทีป โตสารเดช (2549, หน้า 94) 
ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน และหนูพร 
สุภาชาติ (2552, หน้า 63) ที่พบว่า ผู้บริหารและครูมีทัศนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน และกาญจนา คงมี (2554, หน้า 78) ที่พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  

6) จ าแนกตามจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่อยู่ในจังหวัดต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 
และอ่างทอง อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันคือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งท าให้มี
แนวทางหรือรูปแบบของการด าเนินการบริหารงานบุคคลในภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของกาญจนา คงมี (2554, หน้า 79) ที่พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อ
จ าแนกตามจังหวัด พบว่า ไม่แตกต่างกัน และมาลี สุริยะ (2554, หน้า 72) ที่พบว่า ทัศนะของ
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อจ าแนกตามจังหวัด พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

3.1 ควรศึกษาการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

3.2 ควรศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนก
ตามปัจจัยด้านสถานภาพการปฏิบัติงาน ด้านวุฒิการศึกษา ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้าน
ขนาดโรงเรียน และด้านการรู้จักประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 245 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่ และ
มอร์แกน การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน ตามด้ วยการสุ่มแบบง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบว่า    
 1. ความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม ผู้บริหารและครูมีความเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นต่อปัญหาด้านหลักสูตร มากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมด้าน
การเตรียมบุคลากร และความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนของผู้เรียนส่วนความ
คิดเห็นต่อปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยที่สุด ตามล าดับ   

 2. การเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน มีความพร้อมของสถานศึกษา
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จ าแนกตามปัจจัยด้านสถานภาพการปฏิบัติงาน ด้านวุฒิการศึกษา ด้านประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ด้านขนาดโรงเรียน และด้านการรู้จักประชาคมอาเซียนพบว่า ไม่แตกต่างกัน ความพร้อม
รายด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้านการเตรียมบุคลากร พบว่า สภาพปัญหาไม่แตกต่างกัน เช่นกัน  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study the academy readiness of learning 
management towards ASEAN community in the private schools at Kalasin province and 
to compare the academy readiness of learning management towards ASEAN 
community in the private schools at Kalasin province classified as the aspects of work 
status, education, experience, school size, and ASEAN understanding. The samples in 
this study were school executives and teachers from the private schools in Kalasin 
province. The sample size was 245 based on the Krejcie and Morgan table. The 
sampling methods were the stratified random sampling and then the simple random 
sampling. The tool for data collection was a questionnaire applying the 5-level rating 
scale with the reliability of 0.95. The statistics for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA.   
 The results were found that:    
 1. The academy readiness of learning management towards ASEAN 
community in the private schools at Kalasin province according to the executives’ and 
teachers’ opinions overall was at the medium level of the readiness. Ranking in order 
from the highest to the lowest readiness, they were the aspect of the curriculum, the 
aspect of the personnel preparation, the aspect of the teaching and learning process 
provision, and the aspect of the buildings and the associated facilities, respectively.  
 2.  The readiness comparisons of learning management towards ASEAN 
community in the private schools at Kalasin province classified as the aspects of work 
status, the education, the experience, the school size, and the ASEAN understanding, 
overall were not different. The readiness comparisons in each aspect; the aspect of 
the curriculum, the aspect of the teaching and learning process provision, the aspect 
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of the buildings and the associated facilities, and the aspect of the personnel 
preparation, also were not different.  
 
Keywords : Learning Management, Asean Community 
 

บทน า 
 นับตั้งแต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการรวมตัวกันภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) และก่อตั้งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน  เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2510 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (The Association 
of Southeast Asian Nations) เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างได้รับประโยชน์จากความ
ร่วมมือที่ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ และสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองกับประชาคมอ่ืนๆ ในโลกให้สูงขึ้น 
แม้จะเป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ก็ตามภายหลังการรับรองเอกสาร “วิสัยทัศน์อาเซียน 
2020” (ASEAN Vision 2020) ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เพ่ือพัฒนาอาเซียนไปสู่ “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community) ให้เป็นผลส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และเห็นชอบให้
มีการร่าง “กฎบัตรอาเซียน” เพ่ือเป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็น
หนึ่งเดียวกันตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ที่มีความตกลงให้
เร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นอีก 5 ปี คือภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซ่ึง
มีการลงนามรับรอง “ร่างกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) เพ่ือใช้เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันที่
เน้นความยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ที่จะน าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน ดังค าขวัญที่ว่า 
“One Vision, One Identity, One Community” ส่งผลให้เกิดความพยายามในการขับเคลื่อน และ
เตรียมการเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ให้ทันตามก าหนดเวลาดังกล่าวในทุกมิติอย่างเป็น
รูปธรรมและจริงจังมากยิ่งข้ึน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  
 ปัจจุบันการศึกษาสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ในสังคมทุกชนชั้น และทุกเชื้อชาติที่มีการ
ติดต่อ สื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว และอย่างทั่วถึงในหลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายระบบของ
การจัดการศึกษา การศึกษาจะไม่ถูกปิดกั้นอยู่เฉพาะกลุ่มในวงแคบอีกต่อไป  แต่จะเกิดการจัด
การศึกษาที่กว้างไกล ในเชิงการศึกษา แบบข้ามวัฒนธรรม และการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สมาคม
อาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ทั้งชนชาติเดียวกันและต่างชนชาติ 
ดังนั้น การเตรียมการและสร้างความพร้อมของปัจเจกชนให้พร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นของวิถีชีวิตรวมทั้งการจัดระบบการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันของโลกยุคไร้พรมแดนจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญ และมีความจ าเป็นต่อมนุษย์ทุกคนจนมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมิอาจปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่
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ก าลังจะเกิด ขึ้นได้ทั้งในระยะเวลาปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม  การจัดการศึกษาในสังคมแห่ง
ประชาคมอาเซียนก็เช่นเดียวกัน เป็นวิถีของการจัดการศึกษาของนานาชาติในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียงในการสร้างพลังทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระบวนการ
ทางการศึกษาเป็นปัจจัยในการยึดโยงแต่ละชนชาติในแถบอาเซียนให้เกิดศักยภาพในการแข่งขัน และ
การด ารงชีพร่วมกันได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งความกลมกลืนในเชิงวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนในภูมิภาคดังกล่าวส่งผลต่อกระแสโลกในวงกว้างต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างและเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการก้าวสู่สังคมอาเซียนได้อย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ 
 การศึกษามีหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ขับเคลื่อน และเตรียมการเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้ทันตามก าหนด ในกรอบความ
ร่ วมมื อของประชาคมอา เซี ยนทั้ ง  3 เ ส าหลั ก  (Three Pillars of ASEAN Community) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security 
Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2554) นอกจากนี้ นโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ก็มุ่งสร้างคนไทยยุคใหม่ ให้มีความรู้ความดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข ซึ่งหมายรวมถึง การจัดการศึกษาเพ่ือให้คนไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพลเมือง
อาเซียนที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านอย่างสันติสุข ตลอดจนเป็นต้นแบบด าเนินการ
เพ่ือขยายผลความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านต่างในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย 
  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ทุกฝ่ายต่าง
เตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศึกษา 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชน ที่ถือเป็นอนาคตส าคัญของประเทศ  และ
จากงานประชุมวิชาการ “TK Conference on Reading 2012” ซึ่งจัดโดยส านักงานอุทยานการ
เรียนรู้ หรือ TK Park  กล่าวว่า “ขณะนี้ทางส านักเลขาธิการอาเซียนได้จัดท า “Asean Curriculum 
Sourcebook หรือ หลักสูตรแกนกลางอาเซียน” โดยจะก าหนดให้เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเด็กไทย ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่จัด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กและพลเมืองอาเซียนได้เรียนรู้สิ่งที่คล้ายคลึงกัน 
ทั้งนี้ หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ Asean Curriculum Sourcebook มีกรอบการเรียนรู้ร่วมกัน 
5 เรื่องหลัก คือ 1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Knowing ASEAN) 2. การเห็นคุณค่าความเป็นหนึ่งและ
ความหลากหลาย (Valuing and Diversity) 3. การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global 
and Local) 4. การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม (Promoting Equity and Justice) 
และ 5. การท างานร่วมกันเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน (Work Together a sustainable Future) ซึ่งขณะนี้ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าลังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวางหลักสูตรส าหรับ
เด็กไทย โดยหลังจากนี้จะมีการน าหลักสูตรของแต่ละประเทศ ทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน มาดูใน
ภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือให้เด็กไทยและพลเมืองอาเซียนได้เรียนรู้สิ่งที่คล้ายกันและมีคุณลักษณะเฉพาะใน
ความเป็นอาเซียน (เบญจลักษณ์ น้ าฟ้า, 2555)    
 ปัจจุบันความสามารถการแข่งขันในด้านการศึกษาของประเทศไทยนั้น ถูกสะท้อนภาพของ
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ตกต่ าลงทุกปี จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียน 
ในงานเวิลด์อีคอนอมิกฟอร์มหรือ WEF ที่เจนีวา พบว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย อยู่ล าดับที่ 6 
ตามหลัง สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ส่วนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
อยู่ล าดับที่ 8 ตามหลังฟิลิปปินส์ และกัมพูชา เพ่ิมอีกและจากการวิจัยถึงแนวโน้มการจัดการศึกษา 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ  ปี 2554 ที่จัดโดย The International Association 
for the Evaluation of  Educational Achievement  (IEA) พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในล าดับที่ 28 และวิทยาศาสตร์ อยู่ล าดับที่ 25 จาก 45 ประเทศ ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มระดับแย่ ชั้น ป. 4 วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ล าดับ 34 วิทยาศาสตร์ อยู่ล าดับที่ 29 จาก 52 ประเทศ 
โดยคณิตศาสตร์จัดอยู่ในระดับแย่ (Poor) วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) รวมถึงผลการสอบ 
O–NET ปี 2554 คะแนนเฉลี่ยต่ าทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยแค่ร้อยละ 21 เท่านั้น นอกจากนี้ 
สถาบันวิจัยของส านักพิมพ์ต ารา Pearson ได้จัดอันดับการศึกษาของไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้าย ซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีคะแนนต่ าที่สุด โดยสถาบันแห่งนี้ได้วิจัยและมีข้อสรุปว่า เงินทุนไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่สุดของ
การมีระบบการศึกษาท่ีดี และการที่ครูอาจารย์มีเงินเดือนสูงก็ไม่ได้หมายความถึงว่าจะมีความสามารถ
ทางการสอนสูงตามไปด้วย แต่จากข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากด้านนักการศึกษา นักจิตวิทยา นัก
โภชนาการ แพทย์ นักวิจัย ตลอดทั้งนักทดสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาต่างวิตกกังวล
เกี่ยวกับผลการทดสอบความสามารถด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นของเยาวชนไทย ในปัจจุบันที่อยู่
ในภาวะวิกฤติ และต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานแทบทุกตัวบ่งชี้ การพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย ให้ก้าว
ไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น คงต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ให้มีศักยภาพ พร้อมรับกับความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่างมั่นใจที่ส าคัญ คือทุกภาคส่วนในสังคม ต้องผสานความ
ร่วมมือ ขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเตรียมความพร้อม และร่วมมือ
ในการท างานอยู่เสมอ แม้ว่าการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่
ค่อนข้างยากส าหรับคนไทย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับนานาประเทศเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความสันติภาพและมั่นคงของชาติ โดยระบอบการศึกษาได้ถูกก าหนดให้เป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดัน
ให้เกิดการพฒันาและเสริมสร้างขีดวามสามารถและศักยภาพของคนไทย ให้เท่าเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 
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ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ครูอาจารย์จึงเป็นฟันเฟืองส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันและ
กระตุ้นให้เยาวชนไทย สามารถขึ้นสู่เวทีอาเซียนและอยู่ร่วมกับนานาประเทศในอาเซียนได้อย่าง
ทัดเทียม (ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง, 2555)  
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและ
ภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดั บคุณภาพ
การศึกษา การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสาร ตลอดจนการ
บริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข 
สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับนโยบายดั งกล่าว 
และเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุด อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน  เพ่ือผลักดันการด าเนินการด้านการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และ
พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญ ส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน  ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพความพร้อมในการด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน าผลไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์
ส าหรับสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  
          2. เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม สถานภาพการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาดโรงเรียน การรู้จักและเข้าใจประชาคมอาเซียน 
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กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวคิดของ ฮอย และมิสเกล (อ้างถึงใน สุรพล  พุฒค า, 2547), เดวิส 
และสตอกดิล (อ้างถึงใน ศิริพงษ์  เศาภายน, 2547), บาร์นาร์ด (หวน  พินธุพันธ์, 2548) น ามา
สังเคราะห์ เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
55 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 55 คน ครูผู้สอน จ านวน 2,183 คน รวมทั้งสิ้น 2,238 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ประชากรที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 55 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างครูผู้สอน แบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดโรงเรียน แล้วสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 

Krejecie & Morgan, (1970) ภายใต้ความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.95 และความคลาดเคลื่อน (α) 0.05 
(ปกรณ์ ประจัญบาน, 2552) ได้กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน จ านวน 273 คน รวมทั้งสิ้น 328 คน  
  

ตัวแปรอิสระ 
1. สถานภาพการปฏิบัติงาน 
   1.1 ผู้บริหาร 
   1.2 ครูผู้สอน 
2. วุฒิการศึกษา 
   2.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   2.2 ปริญญาตรี 
   2.3 สูงกว่าปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
   3.1 น้อยกว่า 5 ปี 
   3.2 5 ถึง 10 ปี 
   3.3 11 ปีขึ้นไป 
4. ขนาดโรงเรียน 
   4.1 เล็ก 
   4.2 กลาง 
   4.3 ใหญ ่
5. ความเข้าใจและรู้จักประชาคมอาเซียน  

 

ตัวแปรตาม 
ความพร้อมในการด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
    1. ด้านหลักสูตร 
    2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
    3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก       
    4. ด้านการเตรียมบุคลากร 
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 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้  
  1) แบบสอบถามความพร้อมในการด าเนินการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ           
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)   
  ตอนที่ 2  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านรู้จักประชาคมอาเซียน ลักษณะของ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบถูกผิดเพียงประการเดียว เนื้อหาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยแบ่งค าตอบ
ไว้    2 ประเภท คือ ข้อที่ต้องการค าตอบว่า ถูก จ านวน 6 ข้อ และข้อที่ต้องการค าตอบว่าผิด จ านวน 
6 ข้อ (หากตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน)  
   ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง
ตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน และค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบราค มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.95 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินงานจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4) ด้านการเตรียมบุคลากร 
   ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ ลิเคิร์ท 
(Likert Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดับ ดังนี้     
   ระดับ 5  หมายถึง ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด  
   ระดับ 4  หมายถึง ปัญหาอยู่ในระดับมาก     
   ระดับ 3 หมายถึง ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
   ระดับ 2 หมายถึง ปัญหาอยู่ในระดับน้อย     
   ระดับ 1  หมายถึง ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 3. วิธีการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  1)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ นโยบาย แนวทาง การพัฒนาประเทศไปสู่
ประชาคมอาเซียนทางด้านการศึกษา 
  2)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการสร้าง
เครื่องมือ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
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  3)  น าแสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนลักษณะของการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบถามถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
  5)  ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ยวชาญ และน าเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั้ง 
  6)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  7)  น าแบบสอบถาม โดยหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.95  
  8)  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้   
  1)  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือให้กับผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการกรอกข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง   
  2)  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach) 
  2)  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบสภาพความพร้อมของโรงเรียน
เอกชนใช้สถิติ ได้แก่ t-test (Independent Sample) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 6.  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
    ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
255 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชน 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (xˉ = 
3.44, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อปัญหาด้านหลักสูตร มากที่สุด 
รองลงมาคือ ปัญหาด้านการเตรียมบุคลากร และปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียน
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ของผู้เรียน ส่วนความคิดเห็นต่อปัญหาด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก น้อยที่สุด 
ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 

 
ความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน

เกี่ยวกับความพร้อมในการด าเนินงาน
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับปัญหา 

1. ด้านหลักสูตร 3.34 0.96 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.43 0.97 ปานกลาง 

3. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

3.59 0.96 มาก 

4. ด้านการเตรียมบุคลากร 3.41 0.98 ปานกลาง 
สรุป 3.44 0.96 ปานกลาง 

 
 2. การเปรียบเทียบสภาพความพร้อมของศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน มีสภาพปัญหาจ าแนกตามปัจจัย
ด้านสถานภาพการปฏิบัติงาน ด้านวุฒิการศึกษา ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านขนาด
โรงเรียน และด้านการรู้จักประชาคมอาเซียนพบว่า ไม่แตกต่างกัน สภาพปัญหารายด้านหลักสูตร ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านการเตรียมบุคลากร พบว่า สภาพปัญหาไม่แตกต่างกัน เช่นกัน  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ น าไปสู่การอภิปรายผลการทดลองได้ ดังนี้  
 1.  ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์       
  1.1 การด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านหลักสูตรมีความพรอยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษามีการวาง
แผนการจัดท าหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาให้มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับมาก ใน
เรื่องของสถานศึกษามีการส ารวจและวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของชุมชน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษามี
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การก าหนดโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
สาระเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษามีการแปลงหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นอาเซียนไปสู่การสอน อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ 
จัดท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่ อง
ของสถานศึกษามีการส ารวจความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
อาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง และในเรื่องของสถานศึกษามีการประเมินผลหลักสูตรและน าผลการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง     
  1.2 การด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความพร้อมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องอาเซียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอาเซียนโดยการท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้แสดงออกทาง
ความคิดด้านด้านอาเซียนอย่างมีระบบชัดเจนและมีเหตุผล อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียนอย่างมีความสุข อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกค้น รวบรวม
ข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษาได้
สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก 
และในเรื่องของสถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง    
  1.3 การด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ใน
เรื่องของสถานศึกษามีการวางแผนการใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมหรือพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษามีการติดธงอาเซียนหน้าสถานศึกษาหรืออาคารเรียน อยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษามีการจัดมุมในชั้นเรียนเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษามีการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษาจัดท าห้องนิทรรศการหรือห้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษาจัดท าป้าย หรือนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในระดับมาก ในเรื่อง
สถานศึกษาเน้นการจัดท าป้ายสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษา
จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการค้นคว้าหาข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ใน
ระดับมาก และในเรื่องของสถานศึกษาจัดให้มีโสตวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการเรียนรู้
อาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง    
  1.4 การด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเตรียมบุคลากร มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของ
สถานศึกษาจัดให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมของ
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สถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษาส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
ในเรื่องของสถานศึกษาพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ในเรื่องของสถานศึกษาจัดประชุมชี้แจง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียนแก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของ
สถานศึกษาจัดให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือการเตรียมความพร้อมอย่างชัดเจน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในเรื่องของสถานศึกษาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง และในเรื่องของสถานศึกษาได้สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง   
 เมื่อเรียงล าดับปัญหาด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริหาร และครูผู้สอน เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ความคิดเห็นต่อความพร้อมด้านหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมด้านการเตรียมบุคลากร
และความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนควพร้อมด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก น้อยที่สุด ตามล าดับ   
 2. การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการเตรียมบุคลากร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน สถานภาพการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และความเข้าใจและรู้จักประชาคมอาเซียน ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีความเข้าใจ
และรู้จักประชาคมอาเซียนในระดับปานกลางและมาก โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน มีระดับปัญหาที่ใกล้เคียงกัน
ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการเตรียมบุคลากร 
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และจากผลการศึกษาการเปรียบเทียบปัญหาทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
ขนาดของโรงเรียน สถานภาพการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และความ
เข้าใจและรู้จักประชาคมอาเซียน พบว่า แต่ละการเปรียบเทียบโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ โดยการปรับปรุงส่งเสริมให้ระดับปัญหาด้านต่าง ๆ ลดลง 
ในแนวทางเดียวกันกับทุก ๆ ระดับของทุก ๆ ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ปัญหาในด้านหลักสูตร 
 พิจารณาปรับปรุงในเรื่องของสถานศึกษา มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชาและจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องของ
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สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู วิเคราะห์ จัดท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีสาระ
เกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษามีการส ารวจและวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของชุมชน เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษามีการ
ประเมินผลหลักสูตรและน าผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระเกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องของ
สถานศึกษามีการส ารวจความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
อาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษามีการวางแผนการจัดท าหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาให้มี
สาระเกี่ยวกับอาเซียน และในเรื่องของสถานศึกษามีการแปลงหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนไปสู่
การสอน ตามล าดับ 
 ปัญหาในด้านการเตรียมบุคลากร 
 พิจารณาปรับปรุงในเรื่องของสถานศึกษาจัดประชุมชี้แจง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับอาเซียนแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ในเรื่องของสถานศึกษา
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในเรื่องของ
สถานศึกษาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษาจัด
ให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษาได้สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษาจัดให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือการเตรียมความพร้อมอย่างชัดเจน และในเรื่องของสถานศึกษาพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามล าดับ 
 ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 พิจารณาปรับปรุง ในเรื่องของสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดด้านด้านอาเซียนอย่างมี
ระบบชัดเจนและมีเหตุผล ในเรื่องของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูล และ
สร้างสรรค์ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนด้วยตนเอง ในเรื่องของสถานศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ในเรื่องของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอาเซียนโดยการท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และในเรื่องของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกท า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างมีความสุข ตามล าดับ 
 ปัญหาในด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 พิจารณาปรับปรุง ในเรื่องของสถานศึกษาจัดให้มีโสตวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการ
เรียนรู้อาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษามีการจัดมุมในชั้นเรียนเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่อง
ของสถานศึกษามีการวางแผนการใช้พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมหรือพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใน
เรื่องของสถานศึกษามีการติดธงอาเซียนหน้าสถานศึกษาหรืออาคารเรียน ในเรื่องสถานศึกษาเน้นการ
จัดท าป้ายสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องของสถานศึกษาจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อการ
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ค้นคว้าหาข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษาจัดท าห้องนิทรรศการ
หรือห้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ในเรื่องของสถานศึกษาจัดท าป้าย หรือนิทรรศการเกี่ยวกับ
อาเซียน และในเรื่องของสถานศึกษามีการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้    
 1.  การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถาบันการศึกษาใด ๆ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปโดยความราบรื่น ผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์กรหรือชุมชนใน
เบื้องต้น โดยต้องเตรียมความพร้อมในเรื่อง ธรรมเนียมการปฏิบัติ และหาโอกาสที่จะเข้าไปมีบทบาท
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อสถาบันทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้วิจัยและให้เกิดความไว้วางใจ
จากองค์กร    
 2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กรต้องให้ทุกฝ่ายได้เข้ารับรู้และ
ร่วมมือกันตั้งแต่ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผนออกแบบการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามแผน 
ติดตามและประเมินผล ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีม         
เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกัน จนท าให้เกิดเป็นความคิดเชิงระบบน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด   
 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อ เกม และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ 
และน่าสนใจจะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมร่วมมากข้ึน 
 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้      
 1. โรงเรียนเอกชนควรประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดท าแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเรียนสู่ประชาคมอาเซียน    
 2.  โรงเรียนเอกชนควรมีการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานกับผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ                 
 3.  โรงเรียนเอกชนควรมีการวางแผนกิจกรรมประจ าภาคการศึกษา และส่งเสริมให้มีแหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดีทัศน์ และสื่อมลัติมิเดีย ให้หลากหลาย 
 4. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมบุคลากร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
ชัดเจน และควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ มาให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลกร 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น      
 5. สถานศึกษาควรมีวางแผนการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และ ปรับปรุงพัฒนาการด า เนินการ การพัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากรใน ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
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 6. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมหรือกิจกรรม
ใหม่ ร่วมกับเครือข่ายประชาคมอาเซียน ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดท าแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพได้อย่าเต็มที่  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการบริหารจัดการ ด้านการวาง แผนการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาการ รวมถึงการก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 2. ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมหรือวางแผนการจัดกิจรรมส่งเสริมของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 3. ควรศึกษาการสร้างเครือข่าย การด าเนินงานกับผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน ภาครัฐอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ 2) 
เปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
351 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.913 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) การควบคุมการท างาน 2) การวางแผน 3) การ
จัดคนเข้าท างาน และ 4) การจัดองค์การ และผลการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการบริหาร การบริหารสถานศึกษา ทัศนะของผู้บริหาร 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study of the roles of School administrators 
perceived by school administrators and teachers under general educational service 
area office 4 2) to compare the roles of School administrators perceived by school 
administrators and teachers under general educational service area office 4 The sample 
were 351 administrations and teachers under the secondary educational service area 
office 4 in the academic year 2016, The research instrument is was the 5 rating 
questionnaire with 0.913 reliability  used to correct data. The data were analyzed by 
means standard deviation (S.D.), t-test, one way analysis of variance (one-way Anova) 
and average pairwise Scheffe’s test for pair comparison. The findings indicated that: 
The roles of School administrators perceived by school administrators and teachers 
under general educational service area office 4 overall and in each aspect were rated 
at high level. Further, they could be ranked from the highest to lowest mean as 
follows: 1) work control 2) planning 3) organizing people into work and 4) organizing  
preparing and comparing the roles of School administrators perceived by school 
administrators and teachers under general educational service area office 4 when 
classified by position, age, marital status, education level, works experience, size of 
school and province no different. 

 
Keywords: The roles of School, school administrators, administrators perceived 

 
บทน า 

ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นผู้ท าหน้าที่ ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ในปัจจุบัน ดังที่ได้ก าหนดว่าการบริหาร
สถานศึกษาคืองานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องมีคุณลักษณะที่
เพียบพร้อมด้วยเรื่องของศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคน บริหารงาน ธีระ รุญเจริญ (2546, หน้า 7) 
กล่าวว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้อง
มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะ
น าไปสู่การจัดและการบริหาร สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” การเป็นผู้บริหารใน
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ยุคนี้กับการเป็นผู้บริหารในยุคก่อน มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้บริหารในยุคก่อนเรามักจะเรียกว่า
เป็นผู้น า (leader) โดยถือว่าผู้น าจะเป็นผู้ที่สามารถท าให้ผู้อ่ืน ปฏิบัติตามอย่างที่เราต้องการ เพ่ือ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่ในปัจจุบันแนวคิดได้
เปลี่ยนแปลงไป การเป็นผู้บริหารในปัจจุบันต้องอาศัยการยอมรับเต็มใจที่จะปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในความหมายของนักบริหารในปัจจุบัน  จึงเน้นย้ าเรื่องของการประสานงาน 
(coordination) ว่าจะท าอย่างไรให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งส าคัญที่สุดคือสมาชิกยินดี และมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจนั้น ถ้าหาก
องค์กรใดก็ตาม มีผู้บริหารที่เป็นนักบริหาร มีการพัฒนาตนเอง เตรียมตนเองเพ่ือเป็นผู้บริหารที่ดีใน
อนาคต ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่คุณภาพของตนเท่านั้น  แต่ยังเป็นการช่วย
พัฒนาคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาคุณภาพของงานอีกด้วย การบริหารอาจใช้การบริหาร
แบบยึดวัตถุประสงค์ (MBO : management by objective) คือ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนแนวคิด และหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันได้ ด้วยเหตุนี้แต่ละองค์กรจึงพยายามแสวงหา
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารที่มีผลงานการบริหารที่ประสบ
ความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐหรือของเอกชน องค์การขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ต่างก็ 
ต้องการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าที่
รวดเร็วน าองค์การอื่นได้  

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544, หน้า 5) กล่าวว่า ละองค์การจึงพยายามแสวงหาผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารที่มีผลงานการบริหารที่ประสบความส าเร็จจน
เป็นหลักประกันของความส าเร็จในการบริหารงานอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

ถวิล อรัญเวช (2544, หน้า 17-19)  กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ในด้านการบริหารงาน ด้านการกล้าตัดสินใจ ไวต่อข้อมูลซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ผลงาน คิดสร้างสรรค์วิธี
ท างานใหม่ๆ  

พัทธพงศ์ จิระนคร (2548, หน้า 47) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานการบริหาร
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ ได้แก่คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า ความสามารถในการบริหารงาน 
มีความรับผิดชอบ ความรู้วิชาชีพ และบุคลิกภาพ  

ไซม่อน (Simon, 1976, p.17) กล่าวว่า ผู้น าทุกคนต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงานบริหารของคนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและไม่สับสนและควร
รู้จักโครงสร้าง และขอบเขต อ านาจหน้าที่ของตนเอง  

จากเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
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อย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบาทส าคัญในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการเพ่ิม
ศักยภาพด้านกระบวนการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาที่ดีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
2. เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เมื่อจ าแนกตาม ต าแหน่ง อายุ สถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,827 คน  จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
183 คน  และครู 2,644 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4, 2559,  ย่อหน้า 1-2) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ปีการศึกษา 2559เนื่องจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน (finite populations) 
สูตรที่ใช้ในการหาขนาดตัวอย่างจึงใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์, 2553, 
หน้า 34) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 351 คน  จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 141 คน 
และครู 210 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ และ ตอนที่ 
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
วางแผน 2) ด้านการจัดองค์การ 3) ด้านการจัดคนเข้าท างาน และ 4) ด้านการควบคุมการท างาน  มี
ลักษณะเป็นตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating  scale) มี 5 ระดับ โดยมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทางการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ระเบียบวิธีการ
วิจัย และมีประสบการณ์ทางการวิจัย จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามและ
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ตัวแปรที่ต้องการวัด แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence 
: IOC) รายข้อมีค่า 0.80-1.00 และได้มีการปรับปรุงในเรื่องความชัดเจนของข้อค าถามและภาษา ที่ใช้
ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปด าเนินการ
ทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(reliability) ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.913 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ตอน
ที่ 2 กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย x̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว  (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาเรื่อง การด าเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู ร้อยละ 59.80 เป็นอายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 

41.60 มีสถานภาพการสมรส ร้อยละ 71.50 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 58.40 มี
ประสบการณ์ในต าแหน่ง มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 47.00 และสังกัดในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ร้อยละ 36.20 

2. กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่าในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้  

2.1 ด้านการควบคุมงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.77, S.D. = 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน  (x̅ = 3.82, S.D. = 1.01) 2) ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาดูแล ( x̅ = 3.82, S.D. = 1.02) และ 3) สามารถในการชักจูง

ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด (x̅ = 3.82, S.D. = 1.12) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับ

สุดท้าย คือ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมไว้อย่างชัดเจน (x̅ = 3.57, S.D. = 1.12) 
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2.2 ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.74, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) มีการ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนก่อนใช้งานจริง (x̅ = 3.91, S.D. = 1.06) 2) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการด าเนินงาน (x̅ = 3.86, S.D. = 1.13) และ 3) มีการประเมินความพร้อมของแผน

ก่อนการใช้งานจริง (x̅ = 3.85, S.D. = 1.00) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ มีการจัด

อันดับความส าคัญของเป้าหมาย (x̅ = 3.50, S.D. = 1.31) 

2.3 ด้านการจัดคนเข้าท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.63, S.D. = 0.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

การจัดท าระเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจุบัน (x̅ = 3.72, S.D. = 
1.13) 2) มีการบันทึกข้อมูลการพัฒนาการท างานเพ่ือก าหนดและมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบ

สูงขึ้น (x̅ = 3.70, S.D. = 0.96) และ 3) การพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงาน

ประเภทต่าง ๆ (x̅ = 3.68, S.D. = 1.14) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมใน

การวางแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา (x̅ = 3.54, S.D. = 1.25) 

   2.4 ด้านการจัดองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.60, S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) มีการปรับรูปแบบองค์การตามความเหมาะสมโดยผ่านการพิจารณาอย่าง

เป็นระบบ (x̅ = 3.83, S.D. = 1.09) 2) มีแผนภูมิแสดงโครงสร้างการจัดองค์การไว้อย่างชัดเจน (x̅ = 

3.81, S.D. = 1.08) และ 3) มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน (x̅ = 
3.75, S.D. = 1.05) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ มีการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์

ข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการจัดโครงสร้างขององค์การ (x̅ = 3.32, S.D. = 1.35) 
3. การเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีรายละเอียดดังนี้  
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดคนเข้าท างาน และ การควบคุมการท างานไม่แตกต่างกัน 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดคนเข้าท างาน และ การควบคุมการท างานไม่แตกต่างกัน 
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3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริ
หารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดคนเข้าท างาน และ การควบคุมการท างานไม่แตกต่างกัน 

3.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน และ การควบคุมการท างานไม่แตกต่างกัน 

3.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุม
การท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านการวางแผน การจัดองค์การ 
และการจัดคนเข้าท างาน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างของกระบวนการบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จึง
ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method) ปรากฏว่า ด้านการควบคุม
การท างาน จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งน้อยกว่า 10 ปี มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ด้านการควบคุมการท างาน แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
ประสบการณ์ในต าแหน่งมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.6 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่สังกัดขนาดแตกต่างกัน มี
ทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดคนเข้าท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ส่วนด้านการวางแผน การจัด
องค์การ และการควบคุมการท างาน ไม่แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างของกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 จึงท าการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method) ด้านการจัดคนเข้า
ท างาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่สังกัดขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกัน 3 คู่ ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานใน
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สถานศึกษาขนาดเล็ก มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 แตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผลของการวิจัย
พบว่า ด้านการจัดองค์การมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด จึงจ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดองค์การให้มี
คุณภาพ ชัดเจน และสามารถด าเนินการได้ และผลการวิจัยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การ
ควบคุมการท างาน จึงควรมีการรักษาคุณภาพของการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การควบคุมงานให้ดียิ่งขึ้น และในภาพรวมผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานในสถานศึกษาที่ดีต่อไป    
 2. การอภิปรายผล จากผลการวิจัยกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผู้วิจัยมีหัวข้อในการอภิปราย
ผล ดังนี้ 

2.1 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการท างานโดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้นั่นคือการพัฒนาสมาชิกหรือผู้รับบริการทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพที่สังคมต้องการซึ่ง
เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องให้สถานศึกษา อยู่รอด โดยต้องก าหนด
แผนงานวิธีการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ ใช้งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากรัฐบาลอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิรัตน์ รัตนก าเนิด (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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1) ด้านการวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การวางแผนเป็น
ขั้นตอนแรกที่ส าคัญมากส าหรับการพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานศึกษา เพราะเป็นการสร้าง
การรับรู้ ความตระหนักและการยอมรับ ตลอดจนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะท าให้ครูและบุคลากร
ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
รัตนา สนั่นเอ้ือ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา 
และผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  ส านักงานเขต
บึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2)  ด้านการจัดองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การแบ่งส่วนงาน 
การจัดสายงานต าแหน่งต่าง ๆ  การก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน มีความส าคัญต่อการก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิศร เสริมสุนทรศิลป์ (2546, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครูในโรงเรียน สังกัด              
กรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3) ด้านการจัดคนเข้าท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดคน
เข้าท างานช่วยให้งานที่มีผู้รับผิดชอบมีการก าหนดไว้เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีการก้าวก่าย
หน้าที่ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานภายในองค์กร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
รัตนา สนั่นเอ้ือ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา
และผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขต
บึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดคนเข้าท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4) ด้านการควบคุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การควบคุมการ
ท างาน ช่วยให้กระบวนการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ และท าให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อดิศร เสริมสุนทรศิลป์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของครูในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการควบคุมงาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

2.2 การเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  พบว่า 

1)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า  การด าเนินการด้านการบริหารสถานศึกษา เป็นงานที่ต้องอาศัยการวางแผนการด าเนินงานไว้
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อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นตัวก าหนดเป้าหมายให้ครูทราบถึงแนวทาง และกระบวนการในการท างาน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นผู้ที่รับผิดชอบการวางแผนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของความรู้ และความสามารถ โดย
ร่วมกับบุคลากรในการวางการจัดการศึกษา เพ่ือมอบหมายให้บุคลากรได้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธาสินี วิยาภรณ์ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง               
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการเปรียบเทียบพบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีทัศนะในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 

2)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า  การด าเนินการด้านการบริหารสถานศึกษา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา โดยผู้บริหารได้ท าการพิจารณาถึงความเหมาะสมจากองค์ประกอบต่าง ๆ  เพ่ือมอบหมายงานให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ  ได้ โดยต้องอาศัยการสอนงานและการแนะน างานควบคู่กันไป ส่งผลให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธาสินี วิยาภรณ์ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม ผลการเปรียบเทียบพบว่า ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีทัศนะในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะ
สถานศึกษา เป็นลักษณะการด าเนินงานที่รับค าสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามนโยบายการจัดการศึกษาให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ แนะน า สอนงาน และ
โดยเฉพาะความสามัคคี ที่จะท าให้ผลการด าเนินงานมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิศร เสริมสุนทรศิลป์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี                       
ผลการเปรียบเทียบพบว่า วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนะในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

4)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีทัศนะต่อ
กระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การด าเนินงานด้านการบริหาสถานศึกษาหรือการด าเนินงานต่าง ๆ นั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรตามก าลังอัตราอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
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จากปริมาณของงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถ และภาระหน้าที่ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มี
ทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพอร์สัน (Person, 
1993, p.3071 - A) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการรับรู้ประสิทธิผล
ของของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและคณะ
ครู เจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัย พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ                  
กับประสิทธิผล และพบว่าในระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารไม่มีผลต่อการรับรู้ใน
ประสิทธิผลของวิทยาลัย 

5)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะ               
ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม                 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การด าเนินงานด้านการบริหาสถานศึกษาจะต้องอาศัยบุคลากร                  
ที่มีความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักส าคัญ โดยมีบุคลากรรุ่นใหม่คอยช่วยเหลือ และร่วมด าเนินงาน 
ตามแผนงานที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ โดยในกระบวนการท างานนั้น ๆ จ าเป็นที่จะต้องมีการประสานงาน                
และตรวจสอบงานก่อนน าเสนอผลการด าเนินงานทุกครั้ ง ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู                               
ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งแตกต่างกัน มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิศร เสริมสุนทรศิลป์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
งานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี                  
ผลการเปรียบเทียบพบว่า วุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนะในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

6)  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน                  
มีทัศนะต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  แม้ปริมาณงานของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก มี ปริ มาณที่ ลดหลั่ นกั นลงมาตามขนาดของสถานศึ กษาก็ ตาม                                 
สอดคล้องและสัมพันธ์กับปริมาณของบุคลากรในสถานศึกษาตามขนาดนั้น ๆ  โดยผ่านการพิจารณาการจัดสรร
อัตราก าลังให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการจัดการศึกษาและการด าเนินงานในสถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมาย                    
ที่ต้องการ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะ  
ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิศร เสริมสุนทรศิลป์ 
(2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู                
ในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการเปรียบเทียบพบว่า ขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
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3.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

3.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
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 ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษาเขต 4 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
 คุณประโยชน์จากการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องตอบแทนอาจารย์ทุกท่าน                   
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านการศึกษาให้แก่ผู้ศึกษา จนสามารถท างานการวิจัยฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วง               
ไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) เปรียบเทียบ
ประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน วิทยฐานะ และ
ขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 353 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1) ก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่งาน 
2) จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3) จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน 4) ติดตาม
ผลการด าเนินงาน 5) ประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน 6) ฝึกอบรมและพัฒนา 7) มอบอ านาจ
หน้าที่ และ 8) บ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.906 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบว่า ประสานงานภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) จัด
ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน 2) จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  3) ประชุม
สังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน 4) ก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพื่อก าหนดหน้าที่งาน 5) บ ารุงขวัญ
และให้ก าลังใจ (6) ติดตามผลการด าเนินงาน 7) มอบอ านาจหน้าที่ และ 8) ฝึกอบรมและพัฒนา และ 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

368 

ประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เมื่อจ าแนกตาม เพศ และขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ส่วนอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และวิทยฐานะ ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: การประสานงานภายใน ทัศนะของครู 

ABSTRACT 
 This research aimed to: 1) study the internal coordinating of school 
administrators according to the teachers  under Lopburi primary educational service 
area office ; and 2) compare the internal coordinating of school administrators 
according to the teachers  under Lopburi primary educational service area office 
classified by gender, age, education background, work position, academic standing, 
school size. Drawn by stratified random sampling, the sample group includes three 
hundred and fifty-zero-three (353) teachers from the schools under the Lopburi 
primary educational service area office during the academic year of 2016. Validated by 
selected experts, the main research tool was a five-point-scale questionnaire with a 
level of reliability of 0.906. The questionnaire responses were analyzed using various 
statistical techniques including means, standard deviation, t-test, the one-way analysis 
of variance ANOVA and Scheffe’s test for pairs of comparison.  The findings indicated that: 
The internal coordinating of school administrators according to the teachers  under 
Lopburi primary educational service area office in overall and every aspect were rated 
at a high level ranking from : 1) arrange board shared responsibility, 2) the 
communication system is effective, 3) meeting place and leisure together, 4) customize 
chart to determine the functions of the agency 5) console and cheer, 6) tracking 
performance, 7) authority, and 8) training and development and compare  the internal 
coordinating of school administrators according to the teachers  under Lopburi primary 
educational service area office when classified by gender, school size was statistically 
significant different at the .05 level. However, when classified by age, education 
background, work position, academic standing was statistically significant different at 
the .05 level. However, there were no different. 
 
Keywords: internal coordinating, opinion of the teacher 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

369 

 
บทน า 

บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน 
ดังที่ได้ก าหนดว่าการบริหารสถานศึกษาคืองานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่
จะต้องมีคุณลักษณะที่เพียบพร้อมด้วยเรื่องของศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารคน บริหารงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา เพราะอ านาจในการตัดสินใจ รวมทั้ง
การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของสถานศึกษา ล้วนมาจากผู้บริหารทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา จึง
ควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งทางด้านคุณวุฒิและคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือความส าเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา ธีระ  รุญเจริญ (2546, หน้า 7) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญ
ของสถานศึกษา และเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดการและการบริหารสถานศึกษาที่ดี            
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบันกับการเป็นผู้บริหารในยุคก่อน มีความ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้บริหารในยุคก่อนมักจะเรียกว่าเป็นผู้น า (leader) โดยถือว่าผู้น าจะเป็นผู้ที่มี
ความสามารถท าให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามอย่างที่ต้องการ เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่ในปัจจุบันแนวคิดได้เปลี่ยนไป การเป็นผู้บริหารในปัจจุบัน
จะต้องอาศัยการยอมรับ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ในความหมายของผู้บริหารใน
ปัจจุบันจึงเน้นย้ าเรื่องการประสานงาน (coordination) ว่าจะท าอย่างไรให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือสมาชิกยินดีและมี
ความสุขในการปฏิบัติภารกิจ ถ้าหากองค์การใดก็ตามมีผู้บริหารที่เป็นนักบริหาร มีการพัฒนาตนเอง 
เตรียมตนเองเพ่ือเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคต ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เพียงแต่คุณภาพ
ของตนเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาคุณภาพของงาน                     
อีกด้วย การบริหารอาจใช้การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ (MBO : Management by objective) 
คือทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้มีโอกาสแลเปลี่ยนแนวคิด และหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันด้วยได้ ด้วย
เหตุนี้แต่ละองค์การจึงพยายามแสวงหาผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจนเป็นหลักประกันของ
ความส าเร็จในการบริหารงานอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2544, หน้า 5) 

บทบาทของผู้บริหารในด้านการประสานงานเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจ ความอดทนอดกลั้น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุน ขอความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน การประสานงานที่ดีช่วยให้
การท างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงนโยบายและ
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วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และสิ่งของต่างๆ ในการท างาน  
ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น และยังสร้างความ
กลมเกลียว ความเข้าใจอันดีและความสามัคคี อีกทั้งช่วยขจัดข้อขัดแย้งในการท างาน ป้องกันการ 
ก้าวก่ายหน้าที่ ขจัดปัญหาการท างานซ้ าซ้อนหรือเหลื่อมล้ ากัน  ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม                 
สร้างความส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอื่น น าไปสู่
การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงานต่อไป โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ติดต่อประสานงานมักจะเป็นเรื่องของการบริหารคน ซึ่งไม่สามารถบังคับให้ใครท าอะไรตามใจได้ คน
เป็นเรื่องที่ควบคุมค่อนข้างล าบาก เรื่องหนักใจอยู่ที่ว่าจะต้องไปติดต่อประสานงานกับคนที่คุยกันแล้ว
เกิดความไม่เข้าใจกัน พูดกันไม่รู้เรื่อง คิดกันคนละอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาสารพัด แต่สิ่ง
ส าคัญคือ ผู้บริหารจะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ติดต่อประสานนั้นประกอบด้วยปัญหาดังต่อไปนี้ 1) ให้ข้อมูลล่าช้าเกินไป การที่ติดต่อประสานงานกับ
อีกหน่วยงานหนึ่งล่าช้า 2) รับ - ส่งข้อมูลผิดพลาด การรับ และส่งมอบข้อมูลรายงาน เอกสารที่
ผิดพลาด ย่อมน าไปสู่การติดต่อประสานงานที่ไม่รู้จบ 3) การเพิกเฉย ไม่สนใจว่าเป็นหน้าที่ของตนเอง
ที่จะต้องติดตามติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ คิดว่าไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่หน้าที ่ไม่เห็นความจ าเป็น 
หรือไม่เห็นความส าคัญของการติดต่อประสานงาน ท าให้ไม่เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553, หน้า 10-13) จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จของสถานศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่ครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3,018 คน จ าแนกตามขนาดและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วยครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จ านวน 1,598 คน และ
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ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ านวน 1,420 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1, 2559, ย่อหน้า 1 ; ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2, 2559, ย่อหน้า 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากประชากรมีจ านวนแน่นอน (finite  population) จึงใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์, 2553, หน้า 45) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 353 คน ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง              
โดยแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ใช้ขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษา               
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ เป็นชั้นภูมิ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จ านวน 187 คน และครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ านวน 166 คน ในการสุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาใช้วิธีแบ่งชั้นภูมิ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการประสานงานภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบตรวจสอบรายการ  (check list) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  ซึ่งประกอบด้วย 8 รูปแบบ  คือ 1) ก าหนด
แผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่งาน 2) จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3) จัดให้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน 4) ติดตามผลการด าเนินงาน 5) ประชุมสังสรรค์ และสันทนาการ
ร่วมกัน 6) ฝึกอบรมและพัฒนา 7) มอบอ านาจหน้าที่ และ 8) บ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ มีลักษณะเป็น
ตัวเลขมาตราส่วนประมาณค่า (numerical rating  scale) มี 5 ระดับ การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างให้สอดคล้องกับขอบเขตที่ก าหนด และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาได้ท าการตรวจสอบเบื้องต้นและมีการปรับปรุงแก้ไข
แล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญหรือ   ผู้รอบรู้เฉพาะเรื่อง (subject matter specialists) จ านวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง  (validity) ครอบคลุมความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (index of  item-objective congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาความเที่ยงตรงมาปรับปรุงแก้ไข แล้ว
น าไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น (reliability) ตรวจสอบหาความเชื่อมั่น  (reliability)  โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา  (alpha coefficient method) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1971, p.160) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.906 น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไข เสนอ
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ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  เพ่ือขอความเห็นและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการ
วิจัย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ตาม
ความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage)ตอนที่ 2 การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย x̅ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบที (t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้การทดสอบของเชฟเฟ่  
(Scheffe’s method) 
 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาเรื่อง การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบว่า  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.90 อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 

43.10 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 84.70 มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี 
ร้อยละ 42.80 มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ร้อยละ 44.80 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ร้อยละ 41.60 

2. การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี พบว่าในภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้  

2.1 ด้านจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.98, 
S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ล าดับ ดังนี้ 1) ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น (x ̅= 

4.03, S.D. = 0.90) 2) ร่วมสถานศึกษาในการก าหนดนโยบายและวางแผน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา (x ̅= 

4.02, S.D. = 0.85) และ 3) ร่วมกับสถานศึกษาในการเสนอแนะแนวทาง (x ̅= 4.02, S.D. = 0.99) 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ร่วมกับสถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน (x̅ = 3.88, 
S.D. = 0.98) 

2.2 ด้านจัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 
3.92, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
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น้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) สื่อและเครื่องมือในการสื่อสารต้องดีและเอ้ืออ านวย (x ̅= 3.96, S.D. = 1.05) 2) 

เข้าใจธรรมชาติของผู้ส่งและผู้รับการสื่อสาร (x ̅= 3.94, S.D. = 1.04) และ 3) ระมัดระวังในการ

ถ่ายทอดข่าวสารที่ขัดต่อค่านิยมของผู้รับ (x ̅= 3.93, S.D. = 0.88) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับ

สุดท้าย คือ ด าเนินการติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (x̅ = 3.88, S.D. = 1.12) 

2.3 ด้านประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.89, 
S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับ ดังนี้ 1) ด าเนินการประชุมสังสรรค์ และสันทนาการโดยมุ่งเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ของบุคคล (x ̅= 3.99, S.D. = 0.95) 2) ประเมินผลหลังการจัดสัมมนาทุกครั้ ง (x ̅= 3.90, S.D. = 

0.81) และ 3) เข้าร่วมในการการประชุมหรือสัมมนาเป็นอย่างดีเพ่ือน าความรู้มาใช้ (x ̅= 3.88, S.D. = 

0.92) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ประเมินผลหลังการจัดสัมมนาทุกครั้ง (x̅ = 3.90, 
S.D. = 0.81) 

   2.4 ด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x ̅= 3.88, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) ออกแบบโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัย (x ̅= 4.03, S.D. = 0.94) 

2) กระจายอ านาจแก่บุคลากรที่สอดรับกับโครงสร้างการบริหารใหม่ (x ̅= 3.97, S.D. = 1.00) และ 3) 

ชี้แจงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ให้บุคลากรรับทราบ (x ̅= 3.90, S.D. = 
1.20) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ วางแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น

ทางการ (x̅ = 3.70, S.D. = 1.23) 

   2.5 ด้านบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.87, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

1) พิจารณาเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับผลงานและความสามารถของบุคลากร (x ̅= 3.90, 

S.D. = 0.78) 2) จัดสวัสดิการให้บุคลากรมีมติเอกฉันท์ร่วมกันในหมู่สมาชิก  (x ̅= 3.9189, S.D. = 

0.75) และ 3) จัดอาหารกลางวันให้กับบุคลากร (x ̅= 3.88, S.D. = 0.79) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยใน

ล าดับสุดท้าย คือ ก าหนดแนวทางพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นธรรม (x̅ = 3.84, S.D. = 0.79) 

   2.6 ด้านติดตามผลการด าเนินงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.85, S.D. = 0.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (x ̅= 4.04, S.D. = 1.02) 2) น าผลที่ประเมิน

ได้ มาพิจารณากับบุคลากร (x ̅= 3.88, S.D. = 1.00) และ 3) ก าหนดให้ผู้ท าการประเมินด าเนินการ
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เก็บข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (x ̅= 3.85, S.D. = 1.09) ตามล าดับ ส่วน

ค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ก าหนดแบบและลักษณะของงานที่ประเมินผล (x̅ = 3.74, S.D. = 1.20) 

   2.7 ด้านมอบอ านาจหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.84, S.D. = 0.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) 

เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย (x ̅= 3.93, S.D. = 0.81) 
2) เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงินและ

บุคลากร (x ̅= 3.91, S.D. = 0.81) และ 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างเต็มความสามารถ (x ̅= 3.91, S.D. = 0.90) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ เปิด

โอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  (x̅ = 3.70, 
S.D. = 1.03) 

   2.8 ด้านฝึกอบรมและพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.80, S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมด้าน

ข้อมูลและสารสนเทศในการฝึกอบรม และการแนะแนว (x ̅= 4.03, S.D. = 0.94) 2) ความรู้

ความสามารถของวิทยากรในการจัดการอบรม (x ̅= 3.93, S.D. = 1.01) และ 3) ส ารวจความต้องการ

ในการเข้ารับการอบรมของบุคลากร (x ̅= 3.90, S.D. = 0.97) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย 

คือ สรุปและประเมินผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง (x̅ = 3.45, S.D. = 1.25) 
3. การเปรียบเทียบการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ดังนี้  
3.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่ 
และติดตามผลการด าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ประชุมสังสรรค์ และสันทนา
การร่วมกัน ฝึกอบรมและพัฒนา มอบอ านาจหน้าที่ และบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ ไม่แตกต่างกัน 

3.2 ครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่ จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามผลการด าเนินงาน ประชุมสังสรรค์ 
และสันทนาการร่วมกัน ฝึกอบรมและพัฒนา มอบอ านาจหน้าที่ และบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ ไม่
แตกต่างกัน 
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3.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่ จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามผลการด าเนินงาน ประชุมสังสรรค์ 
และสันทนาการร่วมกัน ฝึกอบรมและพัฒนา และมอบอ านาจหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน 

3.4 ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่ จัดระบบ
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามผลการด าเนินงาน 
ประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน ฝึกอบรมและพัฒนา มอบอ านาจหน้าที่ และบ ารุงขวัญและ
ให้ก าลังใจ ไม่แตกต่างกัน 

3.5 ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน และฝึกอบรมและพัฒนา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนด
หน้าที่ จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามผล
การด าเนินงาน มอบอ านาจหน้าที่และบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจไม่แตกต่างกัน  

3.6 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงาน
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวม
แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า จัดให้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามผลการด าเนินงาน ประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน 
ฝึกอบรมและพัฒนา มอบอ านาจหน้าที่ และบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่ และจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยเรื่องการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  ผลของการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) จัดให้มี
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คณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน จัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประชุมสังสรรค์ และ
สันทนาการร่วมกัน ก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่งาน บ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ 
ติดตามผลการด าเนินงาน มอบอ านาจหน้าที่ และ ฝึกอบรมและพัฒนา ดังนั้นจึงต้องมีการเน้นการ
พัฒนาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านการประสานงานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผลของการประสานงานภายในมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ การวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู น าไปประกอบการพิจารณาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข วางแผนสู่การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการประสานงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งน ามาซึ่งประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีดีต่อไป    
 2. การอภิปรายผล จากผลการวิจัยการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผู้วิจัยมีหัวข้อในการอภิปรายผล 
ดังนี้ 

2.1 จากผลการวิจัยพบว่า การประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การประสานงานเป็นจ าเป็นส าหรับการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสารในองค์การจึงต้อง
กระท าเพ่ือหาข้อมูลที่จะสามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนได้ โดยต้องเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การและกับบุคคล
และสถาบันอ่ืนที่อยู่นอกองค์การด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนี  สิงหฤกษ์ (2547, 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการประสานงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระบุรี ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1) ด้านก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานเพ่ือก าหนดหน้าที่งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การก าหนดแผนภูมิของหน่วยงานมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของสถานศึกษา 
เพราะเป็นการแสดงต าแหน่ง หน้าที่งานต่างๆ และเส้นโยงความสัมพันธ์ของงานต่างๆ เหล่านั้น  
โครงสร้างจะครอบคลุมแนวทางและกลไกในการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร และระบบต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของเพียงจันทร์ เมืองโคตร (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัญหาและข้อเสนอแนะการประสานงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดแผนผัง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
การจัดระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดความรวดเร็วและเที่ยงตรง  ในยุคปัจจุบันใน
บริษัทหรือองค์การต่าง ๆ ก าลังพัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร มีความก้าวหน้ารวดเร็วทันสมัยทั้งนี้ก็
เพ่ือให้สิ่งนี้มาช่วยพัฒนางานหากระบบการสื่อสารในองค์การมีประสิทธิภาพ ยังช่วยสร้างบรรยากาศ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การท างานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะพนักงานและผู้บริหารด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของเพียงจันทร์ เมืองโคตร (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะการประสานงาน
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่ประสิทธิภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3) ด้านจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า การจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีในด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของชุมชน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสถานศึกษา 
เพ่ือการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยจ าเนียร 
พรหมบุตร (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานของสมาคม
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ด้านจัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกัน  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4) ด้านติดตามผลการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
ติดตามผลการด าเนินงานเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร  และเป็นการ
ประเมินสมรรถภาพของบุคลากรไปด้วยในตัว การประเมินดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของบุคลากร ส่วนการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการประสานงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านติดตามผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

5) ด้านประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า การประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน เพ่ือให้สามารถน าข้อคิดที่ดีที่สุดมาใช้ในการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพียงจันทร์ เมืองโคตร (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหา
และข้อเสนอแนะการประสานงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านประชุมสังสรรค์ และสันทนาการร่วมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

6) ด้านฝึกอบรมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
ฝึกอบรมและพัฒนา จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่จ ากัดการศึกษา  สถานที่ เพศ และโอกาส และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ฝึกอบรมจะช่วยลดปัญหาของการท างานและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อนงค์  ปานปรีดา (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประสานงานการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านฝึกอบรมและ
พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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7) ด้านมอบอ านาจหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การมอบ
อ านาจหน้าที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จที่ท าให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมมีประสิทธิภาพ คือ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการท างาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนงค์  ปานปรีดา (2553, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านมอบอ านาจหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

8) ด้านบ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การ
บ ารุงขวัญและให้ก าลังใจ เป็นส่วนช่วยที่มีความส าคัญท าให้เกิดการสร้างงานในองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นวิธีการใช้จิตวิทยาในการสร้างก าลังใจให้กับบุคลากรมีเปลี่ยนทัศนคติ ให้เกิด
ความรัก ความผูกพัน และมุ่งมั่นสร้างงานให้กับองค์การอย่างจริงจัง ทุ่มเท และร่วมมือร่วมใจในการ
ท างาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนี   สิงหฤกษ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพ
และปัญหาการประสานงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านบ ารุง
ขวัญและให้ก าลังใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2.2 การอภิปรายผลด้านการเปรียบเทียบการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความเหมาะสมและความคล่องตัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการ
ประสานงานในสถานศึกษา ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินงานประสานงานภายในสถานศึกษา 
จะต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเสมอ และค านึงในเรื่องความเหมาะสมเป็นส าคัญ ท าให้ครูที่มี
เพศแตกต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จ าเนียร พรหมบุตร (2547, บทคัดย่อ) 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย 
ผลการเปรียบเทียบพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน 

2)  ครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
หากผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีการวางแผนและศึกษาเพ่ือความพร้อมในการประสานงานที่ดี
แล้ว ผลส าเร็จของการประสานงานก็จะมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ ท าให้ครูที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนงค์  ปานปรีดา (2553, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษากระบวนการประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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3)  ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การประสานงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยทักษะในเรื่องความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นส าคัญ ท าให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนี   สิงหฤกษ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหา
การประสานงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  ผลการเปรียบเทียบพบว่า วุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

4)  ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายใน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การประสานงานที่ดี ผู้ประสานงานจะต้องมีการวางแผนภูมิ โครงสร้าง การ
ติดต่อสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของงาน อันเป็นผลจากการประสานงานที่ดี 
ดังนั้นครูที่มีประสบการณ์ในการท างานตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนงค์  
ปานปรีดา (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

5)  ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงานภายในของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การประสานงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานและสานงานที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ จะต้องเป็น
ผลที่ได้จากการศึกษาที่มีความพร้อมและมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องที่จะประสานงานเป็นอย่างดี จึงจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการประสานงานได้ ท าให้ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศนี   สิงหฤกษ์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหา
การประสานงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี  ผลการเปรียบเทียบพบว่า วิทยฐานะที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

6)  ครูที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะต่อการประสานงาน
ภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ภาพรวม
แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประมาณของ
บุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อความยุ่งยาก ซับซ้อนต่อระบบและโครงสร้างของการ
ประสานงาน สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดลาง มีบุคลากรน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ท าให้สถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลางมีการประสานงานที่มีความยุ่งยากน้อยกว่า ท าให้ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดแตกต่างกัน มีทัศนะแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนงค์  ปานปรีดา (2553, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษากระบวนการประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของส านักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานต่างส านักงาน มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
3.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
3.2 ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการประสานงานภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม

ทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ 2) เปรียบเทียบ
คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 348 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่น 0.927 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปหา
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี 
(L.S.D.) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s) ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านปริสัญญุตา 2) ด้านอัตถัญญุตา 3) ด้านอัตตัญญุตา  
4) ด้านมัตตัญญุตา 5) ด้านธัมมัญญุตา 6) ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา และ 7) ด้านกาลัญญุตา ตามล าดับ 
และ ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อจ าแนกตามเพศ วิทยฐานะ และขนาดของสถานศึกษา ภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อจ าแนกตามอายุ และวุฒิการศึกษา ภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: คุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 
This research to 1) study of merits of school administrators according                     

to opinion of teachers under general educational service area office 5 2) compared                   
to empirical merits of school administrators according to opinion of teachers under 
general educational service area office 5 classified by gender, age, education 
background, academic standing, and school size. Drawn by stratified random sampling, 
the sample group includes three hundred and fourty-eight (348) teachers from the 
schools under the secondary educational service area office 5 during the academic 
year of 2016. Validated by selected experts, the main research tool was a five-point-
scale questionnaire with a level of reliability of 0.927. The questionnaire responses 
were analyzed using various statistical techniques including means, standard deviation, 
t-test, the one-way analysis of variance (ANOVA) and Fisher’s L.S.D. method.  

The findings indicated that: merits of school administrators according to 
opinion of teachers under general educational service area office 5 overview of all the 
levels and more and sorted in descending order follows average : 1) parisannuta                  
2) atthannuta 3) attannuta 4) mattannuta 5) dharmannutta  6) puggalannut 7) kalannuta 
and comparison of empirical merits of school administrators according to opinion of 
teachers under general educational service area office 5 when divided by gender, 
academic standing, and school size the difference was statistically significant at the .05 
level when age, and education background not difference  
 
Keywords: merits, school administrators, opinion of teachers 
 

บทน า 
ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่ง 

สุนทร  โคตรบรรเทา (2551, หน้า 10) กล่าวว่า ผู้บริหารที่จะประสบความส าเร็จจะต้องมีทักษะ
พ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ทักษะวิชาการ ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านสังกัปหรือความคิดรวบยอด 
โดยเฉพาะทักษะด้านมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับอ านาจการบริหาร
องค์การ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับใดจะต้องท างานโดยผ่านบุคคลอ่ืน นั่นคือ ผู้บริหารจะต้อง
รู้จักการใช้ทักษะด้านมนุษย์ จึงจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ทักษะด้านมนุษย์ได้มาจากการเรียนรู้
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ทางจิตวิทยา ปรัชญา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ และมนุษย์วิทยา และการฝึกอบรม
มาโดยตรงและสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดา  สุวรรณภิรมณ์ (2546, หน้า 13) กล่าวว่า ผู้บริหารเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างการจัดการองค์การ วิสัยทัศน์ ความรู้  ความเข้าใจ ประสบการณ์ 
ความสามารถ จะมีผลโดยตรงในการจัดโครงสร้างองค์การ ถ้าผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของ
หน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็จะจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลในจ านวน
น้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร และณรงค์วิทย์  แสนทอง (2548, หน้า 10) กล่าวว่า ไม่ว่าโลก
จะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม แต่ทรัพยากรที่องค์การต้องการเป็นทรัพยากรพ้ืนฐาน คือ คน 
และในอนาคตมีแนวโน้มว่าการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงจากยุคข้อมูลข่าวสาร (information) ไปสู่
สังคมของการแข่งขันด้านองค์ความรู้ (knowledge-based society) มากยิ่งขึ้น และองค์ความรู้ต่าง 
ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากคน และกล่าวเน้นย้ าว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ
ทุกองค์การเพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด  

นักบริหารที่จะท างานได้สัมฤทธิ์ผลและส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ นักบริหาร
จะต้องมีคุณธรรมหรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนาในการบริหารงาน คุณธรรมนั้นไม่ใช่เพียงฝึกฝน
ให้มีเป็นเพียงความรู้ โดยสามารถจ าได้ อธิบายได้ แต่ต้องฝึกฝนให้มีเป็นความรู้ โดยตระหนักว่าอะไรดี 
อะไรไม่ควร และปฏิบัติในทางที่ดีที่ควรให้เป็นปรกติวิสัย ในการฝึกฝนคุณธรรมนั้นพึงใช้สิ่งโน้มท าให้
คุณธรรมต่ าลงได้แก่ ความไม่ซื่อตรงต่อตนเอง ซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยเข้าข้างตนเองว่าสิ่งที่ท าไปนั้นไม่
ผิด หรือโยนความผิดให้ผู้อื่น หรืออภัยให้แก่ตนเองในการท าผิด โดยหวังท าดีชดเชยเมื่อภายหลังหรือ
ยกเว้นให้แก่ตนเองด้วยความรู้สึกว่า ท าผิดครั้งเดียวไม่เป็นไร หรือมองเห็นศีลธรรมเป็นเกณฑ์ส าหรับ
คนอ่ืนหรือเกี่ยงให้คนอ่ืนประพฤติดีเสียก่อน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนด
แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐในการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาท าให้กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งก าหนดแนวการจัดการศึกษาตามความมุ่งหมายและหลักการ 
หมวด 1 มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและระบบการจัดการศึกษา ยึดหลักการเพ่ือการมีเอกภาพ
ในด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอ านาจสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท การศึกษามีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดม
ทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2542, หน้า 8-9)  
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ด้วยสภาพเสื่อมโทรมของสังคมไทยทุกวันนี้ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการประพฤติ
ปฏิบัติตนในทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าที่ควร ขาดศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมไม่น้อย ซึ่ง
สามารถพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้จากหนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ และจากข้อมูลที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตและพฤติมิชอบในวงราชการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่า ส่วนหนึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ, 2553, หน้า 18) เพลิงพยัคฆ์ (2558, หน้า15) สรุปว่า มีเรื่อง
ร้องเกี่ยวกับการให้สัมปทานพื้นที่ขายของแก่เอกชนมาด าเนินการ โรงเรียนแห่งหนึ่งในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัยมศึกษาเขต 5 ผู ้ร ้องให้ข้อมูลว่า พื้นที ่เดิมของสหกรณ์ของ
โรงเรียนเปิดขายสินค้าที่จ าเป็นต่อนักเรียน และเปิดปิดเป็นเวลา น าผลก าไรมาแบ่งปันผลให้
นักเรียน ครูอาจารย์ ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา มีคณะบุคคลเอกชนเข้ามาจัดการพื้นที่ของสหกรณ์
น าสินค้าอื่นๆมาขายไม่มีครูอาจารย์และคณะกรรมการสหกรณ์ต่างๆท่านใดทราบเรื่อง อีกทั้ง
การจัดซื ้อรถบัสประจ าโรงเรียนไม่มีการตั ้งกรรมการซื ้อเป็นการซื ้อรถเก่าเพียงแต่ตกแต่ง
ภายนอกให้ดูสีสวยงามแต่เครื่องเก่าไม่มีก าลังเคยน านักเรียนไปทัศนศึกษาเครื่องดับกลางทาง
หลายครั้ง เกือบประสบอุบัติเหตุ ขอให้ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 จากการกระท าผิดและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อ
การบริหารงานในสถานศึกษา จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร
สถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เ พื ่อศ ึกษาคุณธรรมของผู ้บร ิหารสถานศึกษาตามความคิดเห ็นของคร ูส ังก ัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และ
ขนาดของสถานศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครู  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2,660 คน จ าแนกเป็นครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 425 
คน ในสถานศึกษาขนาดกลาง 925 คน ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 508 คน และในสถานศึกษาขนาด
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ใหญ่พิเศษ 801 คน (ข้อมูล 8 พฤศจิกายน 2558 ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีจ านวนแน่นอน (finite  population) จึงใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 0.05  ในการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (สุวรีย์   ศิริโภคาภิรมย์, 2553, หน้า 45)  ได้กลุ่มตัวอย่าง 348 คน ท า
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนคือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เป็นชั้นภูมิ ในการสุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาใช้วิธีแบ่ง
ชั้นภูมิ  ประกอบด้วย จ าแนกเป็นครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 56คน ในสถานศึกษาขนาดกลาง 121 
คน ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 67 คน และในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 104 คน  ได้จากการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามสัดส่วนขนาดสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต5 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบข้อมูล
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตที่ก าหนด น ามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  ซึ่งประกอบด้วย 5  ตามหลักการบริหารด้วยสัปปุริสธรรม หรือสัปปุริสธรรม 7 
ประการ ดังนี้  1) ด้านธัมมัญญุตา  2) ด้านอัตถัญญุตา 3) ด้านอัตตัญญุตา 4) ด้านมัตตัญญุตา 5) 
ด้านปริสัญญุตา 6) ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา และ 7) ด้านกาลัญญุตา  มีลักษณะเป็นตัวเลขมาตรา
ส่วนประมาณค่า (numerical rating  scale) มี 5 ระดับ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  1) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตที่ก าหนด  2) การตรวจความเที่ยงตรง 
(validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาได้ท าการตรวจสอบเบื้องต้น และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้ เฉพาะเรื่ อง (subject matter specialists) 
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเครื่องมือและ ผลของการหาค่า IOC จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรง  (validity) ครอบคลุมความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index 
of  item-objective congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา ได้ค่าเท่ากับ 0.80-1.00 3) น า
แบบสอบถามที่ผ่านการหาความเที่ยงตรงมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้กับครูในสถานศึกษาที่
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) 
4) ตรวจสอบหาความเชื่อมั่น  (reliability)  โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha coefficient 
method) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1971, p.160) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้ค่าเท่ากับ 
0.927 และ5) น าแบบสอบถามที่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือใช้ในการวิจัย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ตาม
ความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) ตอนที่ 2 คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย x̅ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) การเปรียบเทียบโดยการทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท า
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี (L.S.D.) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s) 
 

ผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาเรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.10 อายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 

28.40 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้อยละ 84.50 วิทยฐานะช านาญการ ร้อยละ 47.40 
และขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,499 คน) ร้อยละ 34.80 

2. คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่าในภาพรวม (x̅= 3.83, S.D. = 0.44) และทุกรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้  

2.1 ด้านปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.94, 
S.D. = 0.63) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) วางตนได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมต่อสังคม (x̅ = 4.44, S.D. = 0.92) 2) หาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมตามควรแก่บทบาท

หน้าที่ (x̅ = 4.15, S.D. = 1.18) และ 3) รู้จักชุมชนหรือสังคมที่ท างานอยู่ (x̅ = 3.86, S.D. = 1.02) 

ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ รู้การที่ควรประพฤติ ปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชน (x̅ = 3.58, S.D. 
= 1.10) 

2.2 ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักผล) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.90, S.D. = 

0.67) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) เข้าใจแนวทางในการด าเนินงาน (x̅ = 
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4.07, S.D. = 0.86) 2) รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า (x̅ = 3.92, S.D. = 0.90) และ 3) มี

ความมุ่งม่ันในการท าให้สถานศึกษาด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมาย (x̅ = 3.89, S.D. = 1.01) ตามล าดับ 

ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการที่ตนได้กระท าต่อสิ่งนั้นๆ (x̅ = 3.82, 
S.D. = 1.15) 

2.3 ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักตน) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.89, S.D. = 
0.69) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) ยอมรับตามความจริงในสิ่งที่ตนไม่มี

ความสามารถ (x̅ = 3.99, S.D. = 0.99) 2) มีคุณธรรม สมควรแก่การยกย่องของบุคคลทั้งหลาย (x̅ = 

3.99, S.D. = 1.02) และ 3) ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการกระท านั้น ๆ (x̅ = 3.95, S.D. = 

0.98) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา (x̅ = 3.69, 
S.D. = 1.06) 

   2.4 ด้านมัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.81, 
S.D. = 0.58) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) สร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ท างาน (x̅ = 3.95, S.D. = 0.99) 2) ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายต้นสังกัด (x̅ = 3.85, S.D. = 0.79) 

และ 3) รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน (x̅ = 3.84, S.D. = 0.93) ตามล าดับ 

ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนินงานต่าง ๆ (x̅ = 3.75, S.D. 
= 1.07) 

   2.5 ด้านธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.78, S.D. = 
0.82) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) ยึดหลักการบริหารงานที่ค านึงถึง

ความเป็นไปได้ (x̅ = 3.91, S.D. = 1.02) 2) ด าเนินนโยบายให้สอดคล้องกับการบริหารงาน (x̅ = 3.91, 

S.D. = 1.07) และ 3) ปฏิบัติตามหลักการอย่างเหมาะสม (x̅ = 3.80, S.D. = 1.04) ตามล าดับ ส่วน

ค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ยึดหลักการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน (x̅ = 3.57, S.D. = 
1.33)    

  2.6 ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคล) ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 3.76, S.D. = 0.80) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) บรรจุ

แต่งตั้งและวางตัวบุคคลได้เหมาะสมกับงาน (x̅ = 4.27, S.D. = 0.93) 2) เข้าใจความแตกต่างระหว่าง

บุคคล (x̅ = 4.01, S.D. = 1.02) และ 3) รู้จักเลือกคบคนให้ถูกต้อง (x̅ = 3.77, S.D. = 1.59) ตามล าดับ 

ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม (x̅ 
= 3.34, S.D. = 1.51) 
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   2.7 ด้านกาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10, S.D. 
= 0.99) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 1) ก าหนดนโยบาย แผนงานได้อย่าง

เหมาะสมกับเวลา (x̅ = 3.96, S.D. = 1.15) 2) ด าเนินการปฏิบัติตามการวางแผนให้ได้ตามเวลาที่

ก าหนด (x̅ = 3.81, S.D. = 1.13) และ 3) วางแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ

เวลา (x̅ = 3.79, S.D. = 1.14) ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยในล าดับสุดท้าย คือ รู้จักการบริหารเวลาหรือ

วางแผนให้เหมาะสมกับเวลา (x̅ = 2.87, S.D. = 1.15) 
3. การเปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ดังนี้  
3.1 ครูที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปุคคลปโรปรัญญุตาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา ปริสัญญุตา และ 
กาลัญญุตา ไม่แตกต่างกัน 

3.2 ครูที่มีอายุแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านธัมมัญญุตา และ ปุคคลปโรปรัญญุตา  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านอัตถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา ปริสัญญุตา และ กาลัญญุตา ไม่แตกต่างกัน 

3.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา ปริสัญญุตา ปุคคลปโรปรัญญุตา 
และ กาลัญญุตา ไม่แตกต่างกัน 

3.4 ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา ปุคคลปโรปรัญญุตา และ 
กาลัญญุตา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านธัมมัญญุตา มัตตัญญุตา 
ปริสัญญุตา ไม่แตกต่างกัน 

3.5 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านธัมมัญญุตา  มัตตัญญุตา 
ปริสัญญุตา ปุคคลปโรปรัญญุตา และ กาลัญญุตา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วน ด้านอัตถัญญุตา อัตตัญญุตา ไม่แตกต่างกัน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยเรื่องคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลของการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาพรวม และ
ทุกรายด้านอยู่ ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านปริสัญญุตา 
ด้านอัตถัญญุตา ด้านอัตตัญญุตา  ด้านมัตตัญญุตา ด้านธัมมัญญุตา ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา และ 
ด้านกาลัญญุตา ตามล าดับ สรุปได้ว่า การศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญใน
การบริหารสถานศึกษา เป็นแนวทางส าคัญที่จะพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีในทุกๆด้าน เช่น การมีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม 
และบุคลิกภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการยอมรับของบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีหลักคุณธรรม โดยเฉพาะ
หลักกัลยาณมิตร เป็นหลักยึดในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรม
นองครองธรรม เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม    
 2. การอภิปรายผล คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้วิจัยมีหัวข้อในการอภิปรายผล ดังนี้ 

2.1 จากผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารการศึกษาถือว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างคน สร้างชาติ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้ง
ทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนั้น คุณลักษณะที่ดีจึงจ าเป็นมากส าหรับผู้ที่เป็น
ผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะคุณลักษณะที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ บุญศรี  จันสุระ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1) ด้านธัมมัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเหตุ) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยึดหลักการบริหารงานที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า การรู้หลักการ รู้งาน รู้กติกาต่างๆ อย่างถูกต้อง ถือเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของการเป็นผู้น าที่
ดี และจะสามารถน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อภิญญา  หุมวารี (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการวิจัยพบว่า การครอบคน ด้านการมีเหตุผลใน
การตัดสินใจ ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

2)  ด้านอัตถัญญุตา (ความเป็นผู้จักผล) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เข้าใจแนวทางในการด าเนินงาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การเป็น
ผู้รู้จักผลนั้น ท าให้เกิดแนวทางการคิดที่ต้องมีความรอบคอบ มีการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพ่ือ
ค านึงถึงผลที่ได้รับเป็นส าคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิญญา  หุมวารี (2554, บทคัดย่อ) 
ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะ
ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
ผลการวิจัยพบว่า การครอบคน ด้านการมีเหตุผลในการตัดสินใจ ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 

3) ด้านอัตตัญญุตา (ความเป็นผู้จักตน) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยอมรับตามความจริงในสิ่งที่ตนไม่มีความสามารถ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ผู้น าที่มีอัตตัญญุตาสามารถท าให้บุคคลเกิดการพิจารณาและปรับปรุงตนเองเพ่ือให้
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ท าให้รู้ก าลังความสามารถของตนเอง ท าให้บุคคลเกิดความถนัด 
สติปัญญา และความสามารถอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรา  
ชมวงษ์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและความคาดหวัง พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
คุณธรรมในการครองตนอยู่ในระดับมาก 

4) ด้านมัตตัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
มัตตัญญุตาให้เกิดความพอเหมาะในการท างานต่างๆ ระมัดมะวังในชีวิตเพ่ือความพอดี อย่าง
เหมาะสม ท าให้เกิดความยินดีด้วยปัจจัยที่ตนมีตนได้ ไม่แสวงหาในสิ่งที่ไม่สมควร มีความขยัน ไม่
เกียจคร้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ แมกนูสัน (Magnuson, 1991, abstract) ได้วิจัยถึงเรื่อง
คุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีคุณสมบัติในการ
รู้จักประมาณล่วงหน้า   

5) ด้านปริสัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน) ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วางตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคม ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า การรู้จักว่าชุมชนใดๆ เป็นสังคมประเภทไหน ย่อมท าให้บุคคลนั้น สามารถวางตนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคมนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลในสังคมนั้นๆ ด้วย 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ แมกนูสัน (Magnuson, 1991, abstract) ได้วิจัยถึงเรื่องคุณลักษณะ
ของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีคุณสมบัติในการรู้จักเข้าชุมชน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

392 

6) ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคล) ในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บรรจุแต่งตั้งและวางตัวบุคคลได้
เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้น าที่ดีย่อมต้องรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคล  ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดีเพ่ือให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการบริหารงานทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์
และคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับหมู่คณะ และองค์กร
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สตั๊คท์ (Stadt, 1994, pp. 49-53) ได้
ท าการศึกษาลักษณะของผู้บริหารที่ดี ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกคบคน 

7) ด้านกาลัญญุตา (ความเป็นผู้รู้จักกาล)  ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ก าหนดนโยบาย แผนงานได้อย่างเหมาะสมกับเวลา ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า กาลัญญุตา ท าให้บุคคลสามารถกระท าการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับกาล วางแผน
งานในกิจการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์โลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท า
ให้ประสบความส าเร็จ  ตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอคการ์ด 
(Eckgardt,1998, abstract) ศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา รัฐอิลินอยส์ ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่ต้องมีความสามารถ
ในการรู้จักเวลา 

2.2 การอภิปรายผลด้านการเปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ครูที่มีเพศแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความเหมาะสมทางด้านเพศ เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อความเหมาะสม
ทางด้านความประพฤติ ท าให้ครูที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
บุญศรี  จันสุระ (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน 

2)  ครูที่มีอายุแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ปฏิบัติตนทางด้านคุณธรรม เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากจิตใจ และการแสดออกทางด้านความประพฤติเป็นส าคัญ 
ท าให้ครูที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิเชียร  มณีชัย 
(2555, บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ผลการเปรียบเทียบพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
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3)  ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การปฏิบัติตนให้เหมาะสมทางด้านคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติ ปฏิบัติ โดย
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ ท าให้ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิเชียร  มณีชัย (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลการเปรียบเทียบพบว่า วุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

4)  ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความสามารถทางด้านการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการท างานที่
สอดคล้องกัน ส่งผลต่อความคล่องตัวและความรู้รอบในด้านหลักของความประพฤติด้านคุณธรรมที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ ท าให้ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัจฉรา  
ชมวงษ์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและความคาดหวัง พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

5)  ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ขนาดของสถานศึกษา สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้การแสดงออกทางด้านพฤติกรรมมีความแตกต่างกันออกไป ท าให้ครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อัจฉรา  ชมวงษ์ (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและความคาดหวัง พฤติกรรมด้านคุณธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
3.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยศึกษา คุณธรรมเชิงประจักษ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วย
ความกรุณา ความเอาใจใส่ และความช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อภิสรรค์ 
ภาชนะวรรณ  และ อาจารย์ ดร.ภูวดล  จุลสุคนธ์ ที่ให้ค าปรึกษาและชี้แนวทางที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณะครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน                      
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 2) เพ่ือหาแนวทาง                  
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 
2556  ประกอบด้วย ครู จ านวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 353 คน รวมจ านวน 375 คน 
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยข้อชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            ผลการวิจัยพบว่า  
            1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยภาพรวบอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
จิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านมุ่งมั่นในการท างาน และน้อยที่สุดได้แก่ ด้าน
ใฝ่เรียนรู้  
            2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีดังนี ้
                2.1 ด้านความซื่อสัตย์ เรื่อง การไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ควรมีแนว
ทางการพัฒนาโดย การวิเคราะห์หาสาเหตุ การอภิปรายถึงผลเสีย การเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการ
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สื่อสารกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง ครูดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด อบรมนักเรียนโดยสอดแทรกใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการเสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน 
               2.2 ด้านใฝ่เรียนรู้ เรื่อง การสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ ควรมีแนวทางการพัฒนา
โดยการสร้างแรงจูงใจ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมโครงงาน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้                 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีการประเมินให้คะแนนนักเรียน และกิจกรรมตลาดนัดความรู้ 
             2.3 ด้านอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง การวางแผนการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จเร็วขึ้น  ควรมี                
แนวทางการพัฒนาโดย การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างาน จัดรูปแบบโครงงาน การส่งเสริม
การท างานเป็นทีม การวางแผนมีการท างานร่วมกัน การสร้างความตระหนักและการยกย่องชมเชย 
              2.4 ด้านมุ่งมั่นในการท างาน เรื่อง ความพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้
ส าเร็จ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย การสร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิ ด
แก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะชีวิต จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มการท างาน                 
เป็นทีม การสร้างสถานการณ์จ าลอง แสดงบทบาทสมมุติ การวิเคราะห์สถานการณ์ การสร้างความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียน การให้ก าลังใจและการชมเชยกับนักเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานได้ 
              2.5 ด้านมีจิตสาธารณะ เรื่อง การอาสาท างานให้ผู้ อ่ืนด้วยความสมัครใจ ควรมีแนว
ทางการพัฒนาโดย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา การอาสาท างาน การส่งเสริมให้
นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ การอาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย การมีจิตอาสา       
การจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง การมีจิตอาสาในการท างาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรม
โรงเรียนสะอาดด้วยสองมือเรา จัดกิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ร่วมกิจกรรมของชุมชน และการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น 
              2.6 ด้านมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การมีทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ควรมีแนวทางการพัฒนาโดย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
จัดกิจกรรมศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมทักษะความคิด 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กิจกรรมโครงงาน            
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอย่างทั่วถึง  
 
ค าส าคัญ : แนวทางการพัฒนา,คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1)  to study of student’s characteristics in 
the schools under Phichit Primary Educational Service Area Office 2, and 2)  to find                 
the guidelines for developing of student’s characteristics in the schools under Phichit 
Primary Educational Service Area Office 2. The sample used in this study are  teachers 
and students’ parents of expanding opportunities for Education under Phichit Primary 
Educational Service Area Office 2. Academic years,2556.There are 22 teachers and 353 
students’ parents , a total of  375 people obtained by simple random sampling. The 
instruments were a 5 – point rating scale questionnaire. Academic  administration 
guidelines were obtained from the focus group discussion of 7 experts through content 
analysis technique. The statistics used were percentage, mean and standard deviation. 
               The research findings are as follows : 
              1.The student’s characteristics in the schools under Phichit Primary 
Educational Service Area Office 2 were generally at a high level. But when considering 
each, it was found that the public mind aspect was  the highest. The subordinate was 
the commitment to work. And the least was the aspect of active learning on the 
subject. 
              2. The guidelines for developing of student’s characteristics in the schools 
under Phichit Primary Educational Service Area Office 2 are as follows: 
                  2.1 The moral integrity aspect on the subject of not stealing other’s 
things. It can be done by making an analysis for the cause, explaining to bad, visit 
students’ house. There is communicating between teachers and students’. The 
teachers take care of students well. It can be done by inserting promotion in 
instructional activities, and positive encourage. 
                  2.2 The aspect of active learning on the subject to create the holistic, 
building motivation, creating classroom atmosphere and activities to create the 
holistic. Make a project work for the students. Making a good things in the classroom 
to create the holistic, should be guided by promoting to read. Setting scores for 
evaluating students, a knowledge market centre.  
                 2.3 The sufficiency aspect on the subject to plan and work together for 
finish to fast. Use the process to group of work, make a project work for the 
students, to support group activities. To plan and work together from group 
activities, encouraging and guiding what they should do and make compliment. 
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                 2.4 The commitment to work on the subject of solving the problems from 
working. Encouraging and guiding what they should to do, creating various activities 
for the students and they can learn how to solve the problem as simulation. Create 
a good of live skills, work together from group activities. They can learn how to solve 
the problem as simulation, to critical situation. Make a responsibility for the students. 
Give praise to the students and complimenting the students that solving the problems 
from working. 
                 2.5 The public mind aspect on the subject of volunteering to work for 
others. Such as let them know and understand about “Voluntary Spirit”. Creating 
respecting activities to encourage student to help another people. School beautiful 
activities by my hands. Practicing in school activities. Integrating all learning activities 
and participating in community activities in each opportunity. Compliment students 
when they volunteer habitually to help others. 
                 2.6 To have the skills for dairy live in centuries 21. To have analyzing skills, 
creating various activities for the students indoor and outdoor in the classroom. 
Finding knowledge research indoor and outdoor in the classroom.                                        
Let the students have a chance to share each of their learning activities.                                      
Using student’s project works, creating various activities for the students to present in 
front of the classroom. 
 

Keywords : the guidelines for developing, student’s characteristics, Phichit Primary     
                 Educational Service Area Office 2 
                   

บทน า 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ในมาตราที่ 6 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญ
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ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และมาตรา 27 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  
            การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ ส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ให้พร้อมที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานและประกอบอาชีพได้ตามสมควรแก่วัยและความสามารถ นโยบายเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษาในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีและมีความสุข  
โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย               
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ                
เป็นหลักที่ควรเร่งรัดปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติ ไทย ในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น  ผู้ปกครอง และชุมชน ต้อง
ร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
              ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ต้องเร่งพัฒนา ซึ่งยังมีโรงเรียนจ านวน
มากไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และในด้านการบริหารจัดการที่พบว่ายังไม่
มีการกระจายอ านาจสู่โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งยัง
ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552 – 2561) ได้ก าหนดประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูป
อย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง                   
และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา                
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม มีจิตส านึก และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีความสามารถก้าวทันโลก เป็นก าลังคนไทยที่มี
คุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น มีสมรรถนะความรู้ความสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีทั้งโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง
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และขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ านวนนักเรียนแตกต่างกันตามแต่ขนาดของโรงเรียน จากการสังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 2 สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกท้ังผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ประสงค์ อยู่ในระดับยังไม่เป็นที่พอใจเท่าท่ีควร 
             ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นปัญหาที่
ส าคัญยิ่ง จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและ 
น าข้อมูลไปหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป                                                                                                                                                     
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                            

 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
2.  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา     

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอดังนี้                    
ขั้นตอนการวิจัย   
            ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา                                                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
             มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย
วัตถุประสงค์ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือในการวิจัย 

2.  การออกแบบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
3.  น าร่างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 
4.  สร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัยและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
5.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  วิเคราะห์ข้อมูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 12,951 คน ได้แก่ ครู จ านวน 745 คน และ
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 12,206 คน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน                      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2556 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน 375 คน ได้แก่ ครู จ านวน 22 คน และ
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 353 คน ซึ่งได้มาโดยการใช้ตารางประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 คือ แบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มี 2 ตอน คือ 
              ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา                         
และหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน 4 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
              ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ซึ่งถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2                         
ในขอบเขต 6 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านเรียนรู้ ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านมุ่งมั่นในการ
ท างาน ด้านมีจิตสาธารณะ และด้านมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแบบของ Likert  
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยศึกษาค้นคว้า
จากเอกสาร  บทความ ต ารา หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประมวลความคิด และก าหนด
ขอบข่ายในการสร้างเครื่องมือเพ่ือการเก็บข้อมูลต่อไป 

2.  ก าหนดขอบข่ายการสร้างเครื่องมือตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ขอบเขตทั้ง 6 ด้าน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.  สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 6 ด้าน 
โดยภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช้เทคนิค IOC 

5.  น าผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยใช้เทคนิค  IOC ข้อค าถาม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 
0.66 – 1.00 
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6.  น าแบบสอบถามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง น าเสนออาจารย์             
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ แล้วท าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่ม
ทดลอง จ านวน  30  คน  เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามต่อไป 

7.  เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มทดลองมาค านวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้ค่าความเที่ยง 0.99 และน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับ                  
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

8.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับความเห็นชอบและน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 คน ต่อไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
               1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองการท าวิจัยจากบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                            
ถึงผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
จากครูและผู้ปกครองนักเรียนในการตอบแบบสอบถาม 
               2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 375 ฉบับ ถึงกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขยายโอกาส                    
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
               3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แบบสอบถามที่ได้รับ                      
กลับคืนมา จ านวน 375 ฉบับ ควบถ้วนตามกลุ่มตัวอย่างคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
               4. น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดระเบียบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล                  
โดยวิธีทางสถิติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

                ผูว้ิจัยน าข้อมูลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอนักเรียนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
               1. น าแบบสอบถามกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์                                 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
               2. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาแยกประเภทของตัวแปรที่ศึกษา และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
                   2.1 ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ และค านวณอัตราส่วนร้อยละ 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

404 

                   2.2 ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ใช้วิธีตรวจให้คะแนนของตัวเลือกที่เป็นค าถามใน
แต่ละหัวข้อของคะแนน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในแต่ละข้ออยู่ในระดับใด โดยก าหนดคะแนนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ Likert 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (%) 
2. การหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

            ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
             มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยน า 3 อันดับ
แรกของแต่ละด้าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาจัดท าหัวข้อร่างแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ผู้วิจัยน าร่างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอค าแนะน า 

3.  ผู้วิจัยน าร่างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 6 ด้าน มาจัด
ประชุมสนทนากลุ่มกับ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 7 คน 

4. ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากการประชุมสนทนากลุ่มมาสังเคราะห์เป็น               
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 เป็นแบบบันทึกลงความคิดเห็นพิจารณาตรวจสอบใน 2 ลักษณะ คือ 

1.  ร่างแนวทางท่ีผู้วิจัยน าเสนอ หากเหมาะสมให้พิจารณาว่า คงเดิม 
2. ร่างแนวทางท่ีผู้วิจัยน าเสนอ หากไม่เหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

เพ่ือการปรับปรุงต่อไป                                                                                                                 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 7 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชุมสนทนากลุ่ม 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือส่งถึงผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 7 คน เพื่อเชิญประชุมสนทนากลุ่ม 
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3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ไปบันทึกการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 7 คน 
เพ่ือบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

4. ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือสังเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน                    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
              ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน            
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
             ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน           
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ในภาพรวม          
                              

ด้านที่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน X  .S D  แปลผล อันดับ 
1 ความซื่อสัตย์สุจริต 3.75 0.58 มาก 4 
2 ใฝ่เรียนรู้ 3.53 0.70 มาก 6 
3 อยู่อย่างพอเพียง 3.80 0.57 มาก 3 
4 มุ่งม่ันในการท างาน 3.85 0.64 มาก 2 
5 มีจิตสาธารณะ 3.96 0.63 มาก 1 
6 มีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 3.57 0.74 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.74 0.64 มาก - 
              
               จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยภาพรวมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก ( X =3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีจิตสาธารณะ                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 3.96)  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนรองลงมา ได้แก่ ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ( X  = 3.85) และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องนักเรียนน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านใฝ่เรียนรู้ ( X  = 3.53) 
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               ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน            
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
               ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน            
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3 
อันดับแรก ของแต่ละด้าน 
 
 ด้านที ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

X  
   1 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                                  

1.  การไมถ่ือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง                                                                                          
2.  การไมถ่ือเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง                                                                                                         
3.  ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด                                                                                                    

 
       2.36 
       2.42 
       3.73 

   2 ด้านใฝ่เรียนรู้                                                                                                                                                     
1.  การสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้                                                                                                
2.  การวิเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้                                                                                                   
3.  การตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้                                                                                                                  

 
       2.94 
       3.01 
       3.01 

   3 ด้านอยู่อย่างพอเพียง                                                                                                                             
1.  การวางแผนการท างานเพ่ือให้งานเสร็จเร็วขึ้น                                                                                      
2.  การวางแผนในการเรียนเพ่ือให้การเรียนส าเร็จดังเป้าหมาย                                                                
3.  การรูเ้ท่าทันสภาพแวดล้อมในสังคม                                                                                                     

 
       3.50 
       3.51 
       3.59      

   4 ด้านมุ่งมั่นในการท างาน                                                                                                                         
1.  ความพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ                                                          
2.  การทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค                           
    ในการท างาน                                             
3.  การปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง                                                                                      

 
       3.57 
       3.66 
 
       3.67 

  5 ด้านมีจิตสาธารณะ                                                                                                                                        
1.  การอาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ                                                                                              
2.  การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือสร้างสิ่งที่ดีงาม                    
    ของส่วนรวมตามสถานการณ์                                
3.  การดูแลรักษาสาธารณสมบัติส่วนรวมด้วยความเต็มใจ                                                                             

 
       3.86 
       3.89 
 
       3.90 

  6 ด้านมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี  21                                                                                           
1.  การมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                                                                     
2.  การมีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม                                                                                                       
3.  การมีทักษะในการแก้ปัญหา 

 
       3.30 
       3.41 
       3.42   
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ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา  
               สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
               ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน                                
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 คน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต เรื่อง การไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ควรมี
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  ควรมีการให้
นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลเสียของการไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ครูประจ าชั้น
หรือครูที่ปรึกษาควรมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองนักเรียน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ความซื่อสัตย์ ครูควรเสริมแรงให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความซื่อสัตย์  ครูควรอบรม
นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านใฝ่เรียนรู้ เรื่อง การสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้  ครูควรมีการสร้าง
แรงจูงใจ ควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ             
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรใช้กิจกรรม
โครงงานในการเรียนการสอน ควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการสรุปเป็นองค์ความรู้                      
จากสิ่งที่เรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรมเล่านิทาน
คุณธรรม กิจกรรมการอ่านข่าว ครูควรมีการประเมินให้คะแนนนักเรียนที่มีการสรุปเป็นองค์ความรู้
จากสิ่งที่เรียนรู้ และโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ในชั้นเรียนและในโรงเรียนภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

3. ด้านอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง การวางแผนการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จเร็วขึ้น ครูควร 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างาน ควรจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในรูปแบบโครงงาน ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีการท างานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
ควรจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้มีการวางแผนและมีการท างานร่วมกันโดยเน้นการท างาน            
เป็นทีม ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการวางแผนการท างาน และควรมี
การยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีการวางแผนการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จเร็วขึ้น 

4. ด้านมุ่งมั่นในการท างาน เรื่อง ความพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน            
ให้ส าเร็จ  ครูควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการคิดแก้ไขปัญหา โดยครู
กระตุ้นและชี้น าให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ ควรจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะชีวิต ควรจัดกิจกรรม
แบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้มีการวางแผนและมีการท างานร่วมกัน โดยเน้นการท างานเป็นทีม ควรมีการ
สร้างสถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมุติ และครูควรให้ก าลังใจและชมเชยนักเรียนในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้ 
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5. ด้านมีจิตสาธารณะ เรื่อง การอาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ ครูควรให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาหรือจิตสาธารณะกับนักเรียน ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน        
ควรจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้จิต
สาธารณะบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ และครูควรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื่น โรงเรียน และชุมชนอยู่เป็นประจ า  

6. ด้านมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การมีทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้นกิจกรรมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ควรจัดกิจกรรมการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนอย่างหลากหลาย ควรส่งเสริมทักษะความคิดในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน                     
ครูควรใช้กิจกรรมโครงงานในวิชาต่าง ๆ โดยให้นักเรียนได้มีการน าเสนอในชั้นเรียนและในโรงเรียน
และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานหน้า                  
ชั้นเรียนอย่างท่ัวถึง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลได้ 2 ประการ ดังนี้ 

1.  จากผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงล าดับ      
ได้ดังนี้ ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านความซื่อสัตย์สุจริต                 
ด้านมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และด้านใฝ่เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ             
บุญหอม บุญรัตน์. (2547) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2.  จากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน                        
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้                     
6 ด้าน ดังนี้ 

  2.1 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  ควรมีการให้
นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลเสียของการไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง ครูประจ าชั้น
หรือครูที่ปรึกษา ควรมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการสื่อสารระหว่างครูกับ
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ผู้ปกครองนักเรียน ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความซื่อสัตย์ ครูควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ครูควร
อบรมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง                 
ซึ่งสอดคล้องกับ วีรพงศ์ ถิ่นแสนดี (2550) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยท าการศึกษาพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์ 
ด้านความประหยัด ด้านความกตัญญู และด้านความรับผิดชอบ พบว่า นักเรียนขาดคุณธรรมเป็น
จ านวนมาก ต้องได้รับการพัฒนา จึงได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนให้มากขึ้น 

2.2 ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ครูควรมีการสร้าง
แรงจูงใจ โดยการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสรุปเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ            
ครูควรใช้กิจกรรมโครงงานในการเรียนการสอน ควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการสรุปเป็น
องค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรม
เล่านิทานคุณธรรม กิจกรรมการอ่านข่าว และโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ใน               
ชั้นเรียนและในโรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวว่า 
การสรุปองค์ความรู้ของนักเรียน ท าได้โดยการให้นักเรียนส ารวจแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์               
แหล่งเรียนรู้  ในชุมชน ท้องถิ่น และก าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องทั่ว ๆ ไป ที่เหมาะสมกับ
ระดับชั้น ให้ผู้เรียนสรุปเป็นองค์ความรู้เป็นรายบุคคล เลือกตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียนและการจัด
นิทรรศการผลงานหรือจัดตลาดนัดความรู้สรุปองค์ความรู้สู่โลกกว้างในโอกาสต่อไป 

2.3 ด้านอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การวางแผนการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จเร็วขึ้น ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้     
ครูควร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่มในการท างาน ควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีการท างานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้มีการ
วางแผนและมีการท างานร่วมกันโดยเน้นการท างานเป็นทีม ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็น
ถึงความส าคัญของการวางแผนการท างาน และควรมีการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีการวางแผนการ
ท างานเพ่ือให้งานส าเร็จเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รักพงษ์ ศรีจันดาร (2551) ได้วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการด าเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน 
โรงเรียนบ้านกระบวน จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนตัวอย่าง เป็นกลยุทธ์
การจูงใจและการเสริมแรง นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดีข้ึน 
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2.4 ด้านมุ่งมั่นในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ ควรมีแนวทาง       
การพัฒนาดังนี้ ครูควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการคิดแก้ไขปัญหา          
โดยครูกระตุ้นและชี้น าให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการคิดแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ ควรจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะชีวิต ควรจัด
กิจกรรมแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้มีการวางแผนและมีการท างานร่วมกัน โดยเน้นการท างานเป็นที ม 
ควรมีการสร้างสถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมุต ิให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่าง ๆ และครูควรให้ก าลังใจและชมเชย
นักเรียนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี จุฑา 
(2544) ได้กล่าวว่า ควรจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด เพ่ือส่งเสริมการคิด
เป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น เช่น การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง บทบาทสมมุติ เกมการศึกษา 
เป็นต้น 

2.5 ด้านมีจิตสาธารณะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การอาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ ครูควร
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาหรือจิตสาธารณะกับนักเรียน ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้
ช่วยเหลือผู้อ่ืน ควรให้นักเรียนมีจิตอาสาในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย ควรจัดกิจกรรมโดยให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
และครูควรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มี จิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน โรงเรียน และชุมชนอยู่เป็นประจ า               
ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา 
โดยการให้นักเรียนอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันจัดท าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสา โดย
มีครูที่ปรึกษาคอยอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมของ
นักเรียน 

2.6 ด้านมีทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควรมี
แนวทางการพัฒนาดังนี้ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยเน้น
กิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม
การเรียนการสอน ครูควรใช้กิจกรรมโครงงาน ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน      
หน้าชั้นเรียนอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ บังอร เกิดค า (2549) ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่สัมพันธ์
กับคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพ้ืนที่การศึกษาพัทลุง พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นิสัยรักการอ่าน การอบรมเลี้ยงดู และการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. โรงเรียนควรให้ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนด้วย 

2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีความสอดคล้องกัน 

3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการ
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม เป็นระยะและมีความต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  ที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ควรมีการจัดท างานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ด้านใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโอกาสต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากท่านประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ที่ช่วยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและ
ช่วยเหลือในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ อีกท้ังให้ก าลังใจ ตลอดจนระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ รศ.ดร. ธานี เกสทอง นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสุนีย์                         
สิงหะคเชนทร์ กรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ที่ให้ค าแนะน า ตรวจสอบ แก้ไข
ข้อบกพร่อง ขอขอบคุณ นายสมยศ  ขาวพราย นายประเทือง เข็มเพชร นางสุทญา นิ่มเกตุ นายสว่าง
สิงหะคเชนทร์ นายส าเริง นันตรี นางดารารัตน์  ศรีนาราง และนายสมบัติ ศรีอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้
ค าชี้แนะและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
              ขอขอบคุณครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ                    
ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 

 
MOTIVATION IN TUG OF WAR ATHLETE'S PLAYING                                                 

IN THE 32nd NATIONAL YOUTH GAMES 
       

กษมา  สุขุมาลจันทร1์, และพเยาว ์ เนตรประชา2 

kasama sukhumalchan1, and payao netpracha2 

 
 หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี 
 อีเมล์ kasama_suk@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของ
นักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 2) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจ 
ในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 
จ าแนกตามเพศ 3) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ าแนกตามประสบการณ์การแข่งขัน ประชากรที่ใช้ใน    
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ านวน 204 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อ
ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 
32 ด้านแรงจูงใจภายใน อยู่ในระดับมาก ด้านแรงจูงใจภายนอก อยู่ในระดับมาก 
 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อ ระหว่างนักกีฬาหญิง กับนักกีฬาชาย 
พบว่าด้านแรงจูงใจภายนอก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อ ระหว่างนักกีฬาที่มีประสบการณ์การ
แข่งขันต่างกัน พบว่า ด้านแรงจูงใจภายใน มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ : กีฬาชักกะเย่อ, แรงจูงใจ  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the intrinsic motivation and 
extrinsic motivation of the athletes who participated in the Tug of War competition 
at  the 32nd National Youth Games, 2) compare the motivations between female and 
male athletes, and 3) compare the motivations among the experiences of Tug of War 
athletes. The populations consisting of 204, were the Tug of War athletes who 
participated in the 32nd National Youth Games. The instrument used for data 
collection was a questionnaire constructed by the researcher. The data were 
analyzed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Analysis 
of Variance, Multiple comparisons.  

It was found as the following:  
1. The motivation in Tug of War athlete’s playing in the 32nd National Youth 

Games, both intrinsic motivation and extrinsic motivation were at a high level.  
2. Significant differences of means were found in the extrinsic motivation 

between female and male athletes. 
3. Significant differences were found in the intrinsic motivation among the 

experiences of Tug of War athletes. 
 
Keyword :  Tug of  War, The motivation 
 

บทน า 
 การเล่นชักกะเย่อในประเทศไทย มีลักษณะการเล่นดึงกันไปดึงกันมา เป็นการเล่น           

ที่สนุกสนาน และมีคุณค่า 5 ด้านที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพลศึกษา คือ 1) คุณค่าทางด้าน
ร่างกาย การเล่นชักกะเย่อสามารถสร้างเสริมความแข็งแรง ความอดทนและการทรงตัวของร่างกาย 
2) คุณค่าทางด้านจิตใจ ท าให้เกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออก 3) คุณค่าทางด้านอารมณ์ ส่งเสริม
ให้ผู้เล่นได้รู้จักอดกลั้น มีความมั่นคงทางอารมณ์ 4) คุณค่าทางด้านสติปัญญา กีฬาชักกะเย่อส่งเสริม
ให้ผู้เล่นรู้จักวางแผนก าหนดต าแหน่งการดึงและใช้ไหวพริบคิดวิธีแก้ปัญหาเมื่อทีมเพลี่ยงพล้ า                   
5) คุณค่าทางด้านสังคมผู้เล่นต้องใช้ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม (ชัชชัย โกมารทัต.  2549: 110-113)  

 ในปี พ.ศ. 2552 สมาคมกีฬาชักกะเย่อ ได้มีการพัฒนากีฬาชักกะเย่อจากการละเล่น
พ้ืนบ้านมาสู่ความเป็นสากล เนื่องจากเชื่อว่ากีฬาชักกะเย่อน่าจะท าชื่อเสียงให้ประเทศไทย กีฬาชักกะเย่อ 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

415 

ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Tug of War ในประเทศไทยใช้ระเบียบการแข่งขันและกติกาของสหพันธ์             
กีฬาชักกะเย่อแห่งทวีปเอเชีย (Asian Tug of War  Federation หรืออักษรย่อ ATWF) โดยมีสมาคม
กีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ สนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมกีฬาชักกะเย่อ                               
ใน ปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชักกะเย่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ             
ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศไต้หวัน ได้รางวัลทีมพัฒนายอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ส่วนรายการแข่งขัน                 
เอเซียน อินดอร์ แอนด์ เอาท์ดอร์ ทัก ออฟ วอร์ แชมเปี้ยนชิพ 2014 ณ ประเทศมองโกเลีย ทีมกีฬา
ชักกะเย่อประเทศไทยสร้างผลงานโดย ทีมชายอยู่ในอันดับที่ 4 และทีมหญิงอยู่ในอันดับที่ 5 (สมาคม
กีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย. 2558: ออนไลน์) และในปี พ.ศ. 2559 นักกีฬาชักกะเย่อทีมชาย           
มีผลงานอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน World Championship Tug of War Indoor 2016 ที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย. 2559: ออนไลน์) 

กีฬาชักกะเย่อ หรือ Tug of War มีการจัดการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์ทวีปยุโรป
และชิงแชมป์ทวีปเอเชีย ในประเทศไทยนั้น นับว่าเป็นกีฬาใหม่ ยังไม่แพร่หลาย มีชื่อซ้ ากับกีฬาชักกะเย่อ
พ้ืนบ้าน นิยมเล่นกันเฉพาะกลุ่ม จ านวนทีมกีฬาและนักกีฬามีน้อย แต่มีการผลักดันกีฬาชักกะเย่อ                
เข้าสู่กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน                 
ชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์ทวีปเอเชีย รวิภาส กล่ าทวี (2559: สัมภาษณ์) กล่าวถึงกีฬาชักกะเย่อ ซึ่งเป็น
กีฬาที่ใช้น้ าหนักตัวรวมของผู้เล่นในภายในทีม สรีระร่างกายที่แตกต่างกันของนักกีฬาแต่ละประเทศ
ไม่เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เป็นกีฬาประเภททีมที่ประเทศไทยสามารถสู้กับทีมต่างประเทศ 
ส่วนนายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ด้านเทคนิคในการแข่งขันทีมประเทศไทย            
มีความสามารถเท่ากับทีมต่างชาติ แต่ต้องพัฒนานักกีฬา ด้านพละก าลัง และต้องเตรียมนักกีฬา                  
รุ่นใหญ่  เพ่ือส่งเข้าร่วมแข่งขันในทวีปอเมริกาและยุโรป และเตรียมผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมส์                     
(แนวหน้า. 2557: ออนไลน์)  

ในปี พ.ศ. 2558 กีฬาชักกะเย่อได้บรรจุในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นครั้งแรก มีทีมชักกะเย่อจ านวน 15 ทีม นักกีฬาจ านวน 147 คน ต่อมาบรรจุเป็นกีฬาสาธิต
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “จันทบูรเกมส์” ณ จังหวัดจันทบุรี และในปี พ.ศ. 2559 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการแข่งขันชิงเหรียญ
รางวัล 4 เหรียญ มีทีมกีฬาชักกะเย่อ จ านวน 22 ทีม นักกีฬาจ านวน 214 คน (การกีฬาแห่งประเทศไทย. 
2558: ออนไลน์) 

นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนกลุ่มนี้ จึงมีความส าคัญต่อวงการกีฬาชักกะเย่อเป็นอย่างยิ่ง               
เมื่อกลับไปสู่ภูมิล าเนาและยังคงเล่นกีฬาชักกะเย่ออย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการพัฒนากีฬาชักกะเย่อ
จ านวนนักกีฬาชักกะเย่อ และเป็นโอกาสในการค้นหานักกีฬาชักกะเย่อในรุ่นที่ขาดแคลน ทั้งที่กีฬาชักกะเย่อ
เป็นกีฬาชนิดใหม่ ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่สาเหตุใดที่ท าให้นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนเหล่านี้รวมกัน

http://www.atwf.asia/
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เป็นทีม ฝึกซ้อมจนมีความสามารถเป็นตัวแทนระดับภาคเข้ามาแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 
จากการศึกษาหลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับสาเหตุแห่งการร่วมกิจกรรมหรือเล่นกีฬาของ
เยาวชน ผู้วิจัยพบว่า แรงจูงใจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เยาวชนมีความสนใจที่จะเล่นกีฬา ซึ่งสุปราณี 
ขวัญบุญจันทร์ (2544: 20) กล่าวว่า การที่นักกีฬาตั้งใจ ขยันฝึกซ้อม หรือพยายามเล่นอย่างเต็ม
ความสามารถในขณะแข่งขันต้องมีแรงจูงใจเป็นสาเหตุส าคัญ สมบัติ กาญจนกิจ; และ สมหญิง จันทรุไทย 
(2542: 98) กล่าวว่า แรงจูงใจมีบทบาทส าคัญทั้งในกลุ่มเล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ ตั้งแต่เยาว์วัย จักได้เป็น
ทรัพยากรก าลังส ารองของชาติต่อไป และ การทราบถึงแรงจูงใจจะช่วยเอ้ือให้คนเข้าร่วม และคงเล่น
กีฬาให้นานที่สุด และหาทางป้องกันหรือลดอัตราการเลิกเล่นกีฬา เพ่ือให้ปริมาณผู้เล่นกีฬาสูงสุด 
(สืบสาย บุญวีรบุตร. 2541: 52)  

ในฐานะที่ผู้วิจัยได้เกี่ยวข้องกับกีฬาชักกะเย่อ และเป็นบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญของกีฬาชักกะเย่อ ซึ่งเป็นกีฬาชนิดใหม่ ยังไม่แพร่หลาย และพ่ึงบรรจุให้มี
การแข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เป็นครั้งแรก จึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬา              
ชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เพ่ือจะได้หาแนวทางในการส่งเสริม
ให้กีฬาชักกะเย่อมีความแพร่หลาย และมีข้อมูลน ามาใช้ตัดสินใจในการสร้างนักกีฬาชักกะเย่อและทีม
กีฬาชักกะเย่อต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของนักกีฬาชักกะเย่อที่ เข้าร่วม              

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32  
2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วม                 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32  
 2.1 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ าแนกตามเพศ 
   2.2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ าแนกตามประสบการณ์การแข่งขัน 

 
วิธีการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรเป็นนักกีฬา
ชักกะเย่อที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ านวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจากวรรณกรรม งานวิจัย เอกสารต่าง ๆ และได้ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสอบถาม ดังนี้  

1. แบบสอบถามเชิงปริมาณ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check List)  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 แบบสอบถาม
วัดแรงจูงใจ 2 ด้าน คือ ด้านในแรงจูงใจภายในและด้านแรงจูงใจภายนอก แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดระดับแรงจูงใจตามเกณฑ์ ดังนี้ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ตอนที่ 3 แบบสอบถามเหตุผลอ่ืน ๆ ที่เป็นแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อเป็น
แบบสอบถาม แบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติม 

2. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็นข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจ 
ในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชน ที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
เจ้าหน้าที่สมาคม  

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผ่ านการตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .60 - 1.00 น าไปหาค่าความเชื่อมั่นโดย
ทดลองใช้กับนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนทีมส ารองและนักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบ
คัดเลือกระดับภาคที่ไม่ใช่ประชากร จ านวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .94 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 214 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 204 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

95.32 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ หาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝜇) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 69) การเปรียบเทียบแรงจูงใจระหว่าง
นักกีฬาเพศหญิงและเพศชาย โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Independent) และเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อที่มีประสบการณ์การแข่งขัน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจเป็นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์.  2548: 101)  

การวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจอ่ืน ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Questionnaires) โดยการสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ และล าดับของค าตอบ 
เรียบเรียงภาษาให้ถูกตอง แตคงความหมายเดิม น ามาสรุปเป็นรายด้านและน าเสนอในรูปแบบความเรียง  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

418 

น าผลการสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่สมาคม เกี่ยวกับแนวทางในพัฒนาแรงจูงใจ
ของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชน มาสังเคราะห์ เรียบเรียงภาษาให้ถูกตอง คงไว้ซึ่งประโยคส าคัญ 
น าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 
ตาราง 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
      หญิง 107 52.45 
      ชาย 97 47.55 

รวม 204 100.00 
ประสบการณ์การแข่งขัน   
      ประสบการณ์ครั้งที่ 1 99 48.53 
      ประสบการณ์ 2-3 ครั้ง 79 38.72 
      ประสบการณ์ 4 ครั้งข้ึนไป 26 12.75 

รวม 204 100.00 
 

 จากตาราง 4.1 พบว่า นักกีฬาชักกะเย่อ จ านวน 204 คน เปนนักกีฬาหญิง จ านวน 107 คน     
คิดเป็นร้อยละ 52.45 และนักกีฬาชาย จ านวน 97 คน คิดเปนรอยละ 47.55 เป็นนักกีฬาที่           
มีประสบการณ์การแข่งขัน ครั้งที่ 1 จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53 ประสบการณ์การแข่งขัน 
2-3 ครั้ง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72 และประสบการณ์การแข่งขัน 4 ครั้งขึ้นไป จ านวน 26 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 12.75 
ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อ
 ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ด้านแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
 

แรงจูงใจ 𝜇 𝜎 ระดับ 
ด้านแรงจูงใจภายใน 4.27 .435 มาก 
ด้านแรงจูงใจภายนอก 3.83 .650 มาก 
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รวม 4.05 .478 มาก 
  
 จากตาราง 4.2 พบว่า แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 โดยรวมมีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.05 และ .478 ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านแรงจูงใจภายใน มีแรงจูงใจในระดับมาก               
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.27 และ .435 ตามล าดับ และด้านแรงจูงใจภายนอก 
มีแรงจูงใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.83 และ .650 ตามล าดับ  
   
ตาราง 4.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของ 
   นักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย   
 

 หญิง ชาย   
แรงจูงใจ (N=107) (N=97) t p 

 𝜇 𝜎 𝜇 𝜎   

ด้านแรงจูงใจภายใน 4.25 .448 4.29 .423 -.615 .919 
ด้านแรงจูงใจภายนอก 3.88 .559 3.78 .737 1.104 .003* 

รวม 4.07 .432 4.04 .525 .475 .019* 
 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4.3 พบว่า แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อใน               
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 นักกีฬาหญิง และนักกีฬาชาย มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อ              
อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.07 และ .432, 4.04 และ .525 
ตามล าดับ พบว่านักกีฬาหญิงกับนักกีฬาชายมีแรงจูงใจภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
 
 
ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อ        

ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ าแนกตามประสบการณ์การแข่งขัน  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

420 

 
ระดับแรงจูงใจ  ครั้งที่ 1 2-3 ครั้ง 4 ครั้งข้ึนไป 

  (N=99) (N=79) (N=26) 

  𝜇   𝜎 𝜇   𝜎 𝜇    𝜎 
แรงจูงใจภายใน  4.24 .444 4.25 .439 4.47 .341 
แรงจูงใจภายนอก  3.81 .716 3.89 .602 3.75 .528 
รวมทุกด้าน  4.03 .523 4.07 .459 4.11 .340 
 
 จากตาราง 4.4 พบว่า แรงจู งใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนั กกีฬาชักกะเย่ อ                     
ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ของนักกีฬาที่มีประสบการณ์ครั้งที่ 1 ประสบการณ์ 2-3 ครั้งและ
ประสบการณ์ 4 ครั้งขึ้นไป มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
4.03 และ .523, 4.07 และ .459, 4.11 และ .340 ตามล าดับ 

 
ตาราง 4.5 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชน 
 แห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ าแนกประสบการณ์การแข่งขัน  
 
แรงจูงใจ แหล่งความ

แปรปรวน 
 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
p 

แรงจูงใจภายใน ระหว่างกลุ่ม 2 1.210 .605 3.255 .041* 
 ภายในกลุ่ม 201 37.361 .186   
 รวม 203 38.571    
แรงจูงใจภายนอก ระหว่างกลุ่ม 2 .477 .239 .561 .572 
 ภายในกลุ่ม 201 85.516 .425   
 รวม 203 85.993    
รวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่ม 2 .191 .096 .416 .660 
 ภายในกลุ่ม 201 46.218 .230   
 รวม 203 46.410    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 4.5 พบว่า นักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32                
มีประสบการณ์การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อต่างกัน มีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ            
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีแรงจูงใจภายนอก ไม่แตกต่างกัน  
                  
ตาราง 4.6 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชน 
 แห่งชาติครั้งท่ี 32 ด้านแรงจูงใจภายใน จ าแนกประสบการณ์การแข่งขัน เป็นรายคู่ 
 

แรงจูงใจภายใน ครั้งที่ 1 (4.24) 2-3 ครั้ง (4.25) 4 ครั้งข้ึนไป (4.47) 

ครั้งที่ 1 (4.24) - -  
2-3 ครั้ง (4.25) .987 - - 

4 ครั้งข้ึนไป (4.47) .049* .073 - 
 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 4.6 พบว่า นักกีฬาชักกะเย่อที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 
ที่มีประสบการณ์การแข่งขัน ครั้งที่  1 และนักกีฬาที่มีประสบการณ์การแข่งขัน 4 ครั้งขึ้นไป                     
มีแรงจูงใจภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดด้านความคิดเห็นและแรงจูงใจอ่ืน ๆ  
 พบว่า นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนส่วนมาก มีแรงจูงใจอ่ืนดังนี้  1) ต้องการหาประสบการณ์ 
2) การได้พบเพ่ือนใหม่ 3) ชอบความสนุก 4) มีรุ่นพ่ีเป็นตัวอย่างที่ดี 5) อยากลองเล่นกีฬาชักกะเย่อ 
6) ต้องการให้ผู้ฝึกสอน และพ่อ แม่ภูมิใจ 7) ต้องการฝึกความรับผิดชอบ 8) เพ่ือนชักชวนมาเล่น              
9) ต้องการพัฒนาตนเองไปเล่นในรุ่นอายุที่สูงขึ้น  
 

ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของเยาวชน  
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน โดยสรุปพบว่า กิจกรรมและโครงการ

ที่พัฒนาแรงจูงใจของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชน ในปัจจุบัน มี ดังนี้ 1) กิจกรรมพ่ีดูแลน้อง โดยการให้
นักกีฬาชักกะเย่อรุ่นพี่ดูแลนักกีฬาชักกะเย่อรุ่นน้อง 2) โครงการจัดท าเสื้อสามารถเชิดชูเกียรตินักกีฬา
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 3) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกีฬาชักกะเย่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 4) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาชักกะเย่อ เป็นวิชาเลือกในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  5) กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อระดับต่าง ๆ 6) กิจกรรมการ
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จัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ (Tug of War) ในกีฬาภายในโรงเรียน 7) กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา      
ชักกะเย่อ (พ้ืนบ้านผสมสากล) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 8) กิจกรรมอบรมความรู้กีฬาชักกะเย่อ
ให้กับเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 9) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาชักกะเย่อ                  
10) กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อระดับต่าง ๆ 11) กิจกรรมอบรมความรู้               
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ เกี่ยวข้อกับผู้ฝึกสอน  12) วิจัยและพัฒนากีฬาชักกะเย่อโดยใช้                    
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 13) กิจกรรมการป้องกันและดูแลการบาดเจ็บของนักกีฬาชักกะเย่อ                  
14) กิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกีฬาชักกะเย่อกับต่างประเทศ 15) การเปลี่ยนชื่อ
กีฬาชักกะเย่อ เป็น กีฬา Tug of War 16) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อทาง
โทรทัศน์ 17) การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกีฬาชักกะเย่อผ่านเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ 18) จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรตินักกีฬาชักกะเย่อที่ท าชื่อเสียงให้ประเทศ 19) ผลักดันกีฬาชักกะเย่อเข้าสู่
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ งประเทศไทย 20) ผลักดันกีฬาชักกะเย่อเข้าสู่ รายการแข่งขันต่าง ๆ                       
21) กิจกรรมเล่นได้ให้ทุน จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาชักกะเย่อ 22) กิจกรรมจัดหางบประมาณ
จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันเพ่ืออ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อม 23) กิจกรรมมอบรางวัลพิเศษแก่
นักกีฬาชักกะเย่อ เช่นเงินรางวัล การท่องเที่ยว 24)  โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
วิจัยและพัฒนา 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 32 มีแรงจูงใจโดยรวม ทั้งด้านแรงจูงใจภายในและด้านแรงจูงใจภายนอกอยู่ในระดับมาก          
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเวศ สันติภาษ (2553: บทคัดย่อ) และประวีณ สุทธิสง่า (2553: 
บทคัดย่อ) พบว่า แรงจูงใจในการเลือกกีฬาของนักกีฬาเยาวชน โดยรวมมีแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอกอยู่ในระดับมาก ดังนั้น กีฬาชักกะเย่อ หรือ Tug of War นับเป็นกีฬาใหม่ ยังไม่
แพร่หลายและยังไม่เป็นที่รู้จัก มีชื่อเหมือนกีฬาชักกะเย่อพ้ืนบ้านที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคย แต่มีกติกา 
วิธีการแข่ง ทักษะการเล่น รวมถึงอุปกรณ์จึงท าให้นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนสนใจที่จะฝึกซ้อมทักษะ
กีฬาชักกะเย่อ และนักกีฬาเยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อผู้ฝึกสอน และเห็นคุณค่าของกีฬาชักกะเย่อที่
สามารถท าให้ร่างกายแข็งแรง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความรู้สึกที่เป็นแรงจูงใจภายใน ส่วนผลกระทบ
จากภายนอกเกี่ยวกับการรับรู้ถึงความก้าวและโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ รวมถึงการเล่นชักกะเย่อ
เพ่ือที่จะได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ หรือมีเป้าหมายที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาตินั้น เนื่องจากกีฬาชักกะเย่อ  
มีนักกีฬาไม่มากและแต่ละทีมเป็นทีมที่ก าลังพัฒนา โอกาสที่จะประสบความส าเร็จที่จะติดอันดับใน
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การแข่งขันมีเท่าเทียมกัน ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือสาเหตุที่ท าให้นักกีฬาชักกะเย่อ         
มีพฤติกรรมการฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมายตามที่ตนก าหนดไว้ซึ่งมีทั้งแรงจูงใจที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของนักกีฬา และแรงจูงใจที่เกิดจากสภาพแวดล้อม บุคคลหรือสถานการณ์ภายนอก 
 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างนักกีฬาหญิงกับนักกีฬาชาย ผลการศึกษาพบว่านักกีฬาหญิงและนักกีฬา
ชายมีแรงจูงใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านแรงจูงใจภายในพบว่านักกีฬาหญิงและนักกีฬาชาย               
มีแรงจูงใจไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านแรงจูงใจภายนอก พบว่านักกีฬาหญิงและนักกีฬาชายมีแรงจูงใจ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อศึกษาแรงจูงใจภายนอกเป็นรายข้อ พบว่า นักกีฬาหญิงเล่นกีฬาชักกะเย่อ
เพ่ือโอกาสในการศึกษาต่อ เพ่ือเป็นทีมชาติ และต้องการเหรียญรางวัลและของที่ระลึก แตกต่างจาก
นักกีฬาชายที่เล่นกีฬาชักกะเย่อเพราะรับรู้ถึงโอกาสก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ โอกาสใน
การศึกษาต่อ และการได้เข้าสังคมใหม่ ยุทธการ ขาววรรณา (2553: บทคัดย่อ) พบความแตกตางกัน
ระหวางความคิดเห็นของเพศหญิงและชาย มีประเด็นที่เพศชายมีแรงจูงใจระดับปานกลาง ในดาน   
รายไดและผลประโยชน์ ดานเกียรติยศและชื่อเสียง ดานความกาวหนาในอนาคตของนักกีฬา 
สอดคล้องกับ ไวท์ Sally A. White. (1996: 4-18) พบว่า เพศที่มีผลกระทบต่อการกีฬาและแรงจูงใจ
ที่ส่งผลถึงเจตคติที่เกี่ยวข้องกับงานและตนเองในการเล่นกีฬา ดังนั้นการที่นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนทั้ง
หญิงและชาย มีแรงจูงใจภายนอกแตกต่างกัน นาจะเปนเหตุที่เพศชายมีความเชื่อม่ันในทีม สนใจที่เข้า
สังคมใหม่ ได้พบเพ่ือนใหม่ และมีโอกาสประสบความส าเร็จ ได้มากกว่านักกีฬาหญิง ดังเช่น
ความส าเร็จของทีมชักกะเย่อชายได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขัน World Championship Tug of War 
Indoor 2016 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนนักกีฬาหญิง มีความสนใจเหรียญรางวัลและของที่ระลึก 
สืบสาย บุญวีรบุตร (2541: 56-57) แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจากสิ่งเร้าภายนอกที่จูงใจให้เกิดการ
กระท าต่าง ๆ เช่น ถ้วยรางวัล เงินรางวัล สิ่งของ รวมถึงการยอมรับจากสังคม การมีชื่อเสียง 
เนื่องจากกีฬาชักกะเย่อบรรจุในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เป็นครั้งแรก ทีมกีฬาชักกะเย่อ
ส่วนมากเป็นทีมที่ก าลังพัฒนา โอกาสในการอันดับที่ 1 – 3 จะเท่าเทียมกัน นอกจากเหรียญรางวัล
และของที่ระลึกแล้ว ใบประกาศนียบัตรโล่รางวัลทีมกีฬาพัฒนายอดเยี่ยมที่ทางสมาคมชักกะเย่อแห่ง
ประเทศไทย มอบให้กับทีมกีฬาชักกะเย่อที่ไม่ประสบความส าเร็จแต่มีการพัฒนาทีมในทางที่ดีขึ้น               
จนปรากฏเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ก็นับว่าเป็นแรงจูงใจภายนอก 

3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระหว่างนักกีฬาชักกะเย่อที่มีประสบการณ์การแข่งขันแตกต่างกัน พบว่านักกีฬา
ชักกะเย่อที่มีประสบการณ์การแข่งขันต่างกัน มีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อโดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
ในด้านแรงจูงใจภายนอก ไม่พบความแตกต่าง ในด้านแรงจูงใจภายในพบว่านักกีฬาที่มีประสบการณ์
การแข่งขันต่างกัน มีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่านักกีฬาที่มี
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ประสบการณ์การแข่งขัน ครั้งที่ 1 และนักกีฬาที่มีประสบการณ์การแข่งขัน 4 ครั้งขึ้นไป มีแรงจูงใจ
ภายในแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของธิติพงษ์ สุขดี; และมงกฎ มูสิกธรรม; ธนู เพ็งแก่นแท้ 
(2555: บทคัดย่อ) พบว่านักกีฬาที่มีประสบการณ์การแข่งขันต่างกัน มีแรงจูงใจภายในแตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาแรงจูงใจภายในของนักกีฬาชักกะเย่อที่มีประสบการณ์การแข่งขันมาก จะมีความ
ภาคภูมิใจในการเป็นนักกีฬาชักกะเย่อ ซึ่ งแตกต่างจากนักกีฬาที่มีประสบการณ์การแข่งขันน้อย 
สอดคล้องกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2544: 21) กล่าวว่า นักกีฬาที่ประสบความส าเร็จจากการเล่นกีฬา 
เห็นว่าตนเองมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม จะมีความภาคภูมิใจในตนเอง และยังสอดคล้องกับ
ชาญชัย โพธิ์คลัง (2532: 51-53) กล่าวถึงนักกีฬาที่ประสบความส าเร็จในการฝึกซ้อมและแข่งขัน              
จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจ (Personal Pride) ซึ่งความภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ในนักกีฬา
ทุกคน ดังนั้น ความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาเมื่อนักกีฬารู้ว่าตนเองมีความสามารถ และประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขัน การจัดประสบการณ์ความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม การประลอง 
การแข่งขัน ให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถ และรับรู้ความสามารถของตนจากการยอมรับของสังคม 
และมีโอกาสที่จะพบความส าเร็จ จึงมีส่วนท าให้นักกีฬาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักกีฬาชักกะเย่อ  

4. แรงจูงใจอ่ืน ๆ ที่ท าให้นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนเล่นชักกะเย่อ พบว่า นักกีฬาให้
ความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจอ่ืน 1) ต้องการหาประสบการณ์ 2) การได้พบเพ่ือนใหม่ 3) ชอบความสนุก 
4) มีรุ่นพ่ีเป็นตัวอย่างที่ดี 5) อยากลองเล่นกีฬาชักกะเย่อ 6) ต้องการให้ผู้ฝึกสอน และพ่อ แม่ภูมิใจ       
7) ต้องการฝึกความรับผิดชอบ 8) เพ่ือนชักชวนมาเล่น 9) ต้องการพัฒนาตนเองไปเล่นในรุ่นอายุที่สูงขึ้น 
เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือสาเหตุที่ท าให้นักกีฬาชักกะเย่อ มีพฤติกรรมการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
โดยมีจุดมุ่งหมายตามที่ตนก าหนดไว้ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจภายในที่เป็นแรงผลักดันหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจ ของนักกีฬาโดยไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม หรือบุคคล หรือแรงจูงใจภายนอก ซึ่งเป็น
สิ่งจูงใจหรือสาเหตุจากภายนอกที่กระตุ้นให้นักกีฬาชักกะเย่อเกิดการวางแผน ก าหนดทิศทางและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อมุ่งสู่สิ่งนั้น สอดคล้องกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (2544: 21) คนแต่ละคน
มีความต้องการในสิ่งใด ๆ คนนั้นจะพยายามก าหนดทิศทางของพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการนั้น ๆ 
แรงจูงใจจึงเป็นตัวก าหนดระดับความตั้งใจของคนให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา  

5. แนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชน  
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ 32 พบว่า นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้ฝึกสอน สนใจทักษะกีฬา
ชักกะเย่อและต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน ส่วนแรงจูงใจภายนอกนั้น นักกีฬา
ชักกะเย่อต้องการโอกาสในการศึกษาต่อ มีการรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้าและความส าเร็จในการเล่น
กีฬาชักกะเย่อ รวมถึงจุดหมายที่จะเป็นนักกีฬาชักกะเย่อทีมชาติ  มุกดา ศรียงค์ (2540: 225) 
การศึกษาแรงจูงใจจะได้รับประโยชน์ คือ เข้าใจในพฤติกรรมของตนเองสามารถเลือกพฤติกรรมที่
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เหมาะสมและบังคับไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เข้าใจในพฤติกรรมของผู้อ่ืนและเลือกใช้การ
จูงใจที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ  เข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มสังคม เพ่ือสร้างสถานการณ์จูงใจให้กลุ่ม
บุคคลมีพฤติกรรมไปในแนวที่ต้องการ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชน พบว่า มีกิจกรรมหลากหลายที่
ก าลั งด าเนินการ และมีหลายกิจกรรมซึ่ งแนวโน้มที่ จะด าเนินการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น               
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาชักกะเย่อ Tug of War การจัดการเรียนการสอนกีฬาชักกะเย่อใน
ชั้นเรียน การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา การศึกษาดูงานของผู้ฝึกสอน หรือการวิจัยและ
พัฒนานักกีฬาชักกะเย่อโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีต่าง ๆ             
ให้นักกีฬาชักกะเย่อรับรู้ถึงโอกาสความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ การท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักกีฬาและกีฬาชักกะเย่อรวมถึงการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ 
ล้วนแล้วแต่พัฒนาแรงจูงใจของนักกีฬา ซึ่งเป็นการเอ้ือให้นักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนร่วมเล่นและคงเล่น
กีฬาชักกะเย่อให้นานที่สุด และหาทางป้องกันหรือลดอัตราการเลิกเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชักกะเย่อ 
เพ่ือให้ปริมาณนักกีฬาชักกะเย่อสูงสุด (สืบสาย บุญวีรบุตร. 2541: 52) 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  จากการศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ในเรื่องของการแจกแบบสอบถาม ไม่ควรแจกแบบสอบถามในสนามซึ่งเป็นการรบกวน
นักกีฬาขณะพักผ่อนในระหว่างรอแข่งขันในรอบต่อไป ในด้านของแนวทางการพัฒนาแรงจูงใจของ
นักกีฬาชักกะเย่อ เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์อยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกัน จึงมีแนวทางในการพัฒนา
แรงจูงใจของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชนอย่างหลากหลาย การน าผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ตัดสินใจเลือก
แนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจของนักกีฬาชักกะเย่อเยาวชน หรือเยาวชนที่เริ่มเล่นกีฬาชักกะเย่อ 
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ สภาพสิ่งแวดล้อม และสังคม ของสังกัดที่นักกีฬาและ
ทีมกีฬาสังกัดอยู่ 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยแรงจูงใจหรือปัจจัยที่ท าให้นักกีฬาที่มีประสบการณ์การแข่งขันมากกว่า 4 ครั้ง 
ยังคงเล่นกีฬาชักกะเย่ออยู่ 
 2. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเล่นกีฬาชักกะเย่อของนักกีฬาชักกะเย่อระดับ
ประชาชน 
 3. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อที่พ่ึงประสงค์ 
 4. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับทักษะการเล่นกีฬาชักกะเย่อโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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กิตติกรรมประกาศ  
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ เนตรประชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตร แท้สูงเนิน ประธานคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ ถ้วนและเอาใจใส่
ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออุทัย คุณแม่ทุเรียน สุขุมาลจันทร์ และครอบครัวที่ส่งเสริมและ
สนับสนุน ท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจท าปริญญานิพนธ์นี้จนส าเร็จ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา 
บุญคงเสน และเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโททุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจเสมอมา คุณค่า
และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ เป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส าเร็จ
มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์   จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประชากรคือหัวหน้าศูนย์และครูจ านวน 424  คน 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร  โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ
เครจซี่และมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  205  คน  โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก  และ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละศูนย์  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็น
แบบสอบถาม  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.993  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที่   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างในแต่ละด้านจะท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่   
            ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  หัวหน้าศูนย์และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน   
             2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสมรรถภาพของนักวิจัย  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : สภาพการวิจัยในชั้นเรียน  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was conducted and compared the classroom 
research of sub-district Non-Formal and Informal Education Center in Buriram divided 
by position, qualifications and worked experience. The sample was consisted of 424 
heads center and teachers by random sampling technique from the population. This 
sample was determined the sample size by using ready-made table of Krejcie and 
Morgan model and had 205of  the sample size by using lottery method as the 
simple random sampling and limited the sample size of proportions with population 
in each center. The research instruments were questionnaire and the coefficient of 
reliability is 0.993. The statistics used in the data analysis were frequency percentage, 
mean, standard deviation. The statistics used to test the hypothesis were t-test and 
one way anova. The researcher compared differences by using the pair Schefdfe’s 
test when found the differences of each part. 
 The result showed that: 
 1. The heads center and teachers had opinions with classroom research of 
sub-district Non-Formal and Informal Education Centre in Buriram. In general, the 
result was in high level and if considered in each part found that all parts high were 
in high level.  
 2. The result of the opinion comparison of the heads center and teachers 
concerned in the classroom research of sub-district Non-Formal and Informal 
Education Centre in Buriram divided by position found that in general was not 
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difference and  if considered in each part found that the ability of the researchers 
were different with a significance at the .05 level and other parts were not different.  

3. Result of the opinion comparison of the heads of center and teachers 
concerned with classroom research of sub-district Non-Formal and Informal 
Education Center in Buriram divided by educational background found that in general 
and every part were not different. 

4. Result of the opinion comparison of the heads of center and teachers 
involved with the classroom research sub-district Non-Formal and Informal Education 
Center in Buriram divided by worked experience found that in general and every part 
were not different. 
 
Keywords: classroom research non formal  and  informal  education 

บทน า 
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  
การพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545 ให้
การจัดการศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่ง คนดี  
และเป็นคนมีความสุข (สมพิศ  โห้งาม. 2555 :  144)  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยขั้นพ้ืนฐาน มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
นอกระบบเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของบุคคล 
ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี
ดังนี้ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  ชนต่างวัฒนธรรม  ประชาชนทั่ว ไปที่มีความ
สนใจใฝ่เรียนรู้  การจัดการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปัจจุบันได้ 
จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  2553 :  10 ) ได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมี
จุดมุ่งหมายที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีคุณธรรม  มีสติปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2558 : 1) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  
2545 ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการวิจัยในมาตรา 24 (5) โดยก าหนดให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็น



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

431 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และในมาตรา 30 ระบุให้มีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา  ด้วยเหตุผลเหล่านี้ถือได้ว่าการวิจัย
ในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญในการเรียน  การสอนของครูผู้สอนในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่า
เป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษา  ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถพัฒนาระบบ  การจัดการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผู้เรียน
ท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู  มีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิทยาการของ
การจัดการเรียนรู้มากข้ึน  เพราะการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจ  และความต้องการของผู้เรียน  โดยให้
ครูผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้  (สุรพงษ ์ คงสัตย์  และ ธีรชาติ  ธรรมวงค์ .  2551 : 1)  ครูผู้สอนต้องเป็นกลไกใน
การจัดการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และครูจ าเป็นต้องมีศักยภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดให้มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องคิดหา
วิธีและทดลองใช้เทคนิควิธีใหม่ ๆ  ซึ่งครูสามารถน ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้  เพราะการวิจัยเป็นการศึกษา  ค้นคว้าหาความจริงอย่างเป็น
ระบบช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนและช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพ  (กรมวิชาการ.  2545 : 2)   
  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  มีเขต
บริการระดับต าบลทั้งหมด  189  ต าบล  มีศูนย์การเรียนชุมชนทั้งหมด  189  แห่ง  จากการรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  พ.ศ.  2558  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียน  น้ าหนักคะแนนเต็ม  20.00  คะแนน  ได้คะแนน  12.91  อยู่ ในระดับดี  
ข้อเสนอแนะด้านผลการจัดการศึกษา  ข้อ  2  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
เร่งด่วนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งทุกกลุ่มอยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน).  2558 : 3)  ผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบ  ครูผู้สอนควรได้ร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่ามี
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในด้านใด  แล้วน าไปใช้ในการก าหนดปัญหาของการวิจัยในชั้นเรียน  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง  ผู้บริหารเป็น
ตัวจักรส าคัญในการที่จะท าให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนให้ประสบผลส าเร็จและ
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บรรลุผลตามนโยบายที่ก าหนด  จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในชั้น
เรียน  ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีหน้าที่ส าคัญต่อการจัด
การศึกษา  เพราะการจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ  ความ
เข้าใจในหลักบริหารจัดการ  ต้องอาศัยกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ
โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ  เช่น  การวางแผน  การจัดองค์การ  การน า  และการ
ควบคุม  มาใช้ในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยในชั้นเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยส่งเสริมให้การวิจัยในชั้นเรียนประสบผลส าเร็จได้ก็คือ  ผู้บริหารที่จะคอยวางแผน  
ช่วยเหลือ  แนะน า  ให้การสนับสนุนแก่ครูเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการวิจัย
ในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนกับการพัฒนาปรับปรุงการท าวิจัยในชั้นเรียนในศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและบรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์ และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
สถานภาพต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 

วิธีการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  หัวหน้าศูนย์และครูศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558  ประกอบด้วย 
หัวหน้าศูนย์  จ านวน  189  คน  และครู  จ านวน  235  คน  รวมทั้งสิ้น  424  คน         

  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มจากประชากรโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie & Morgan ; อ้างถึงในประสิทธิ์  สุวรรณรักษ์.  
2542 : 148 - 155  แล้วใช้การสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  โดยวิธีการจับสลาก
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และก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละศูนย์  ได้กลุ่มตัวอย่าง  หัวน้าศูนย์  
จ านวน  91  คน  และครู  จ านวน  114  คน  รวมทั้งสิ้น  205  คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้ด าเนินการ 

ตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
      2.1  ศึกษาเอกสาร  บทความ  ต ารา  และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด  
ทฤษฎีและหลักการ  ตลอดจนสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการสร้างแบบสอบถาม  จากเอกสาร  หนังสือ  ต ารา และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล เทคนิคการสร้างเครื่องมือและวิธีรวบรวมข้อมูล                        
   2.2  สร้างแบบสอบถามโดยร่างค าถามให้ครอบคลุมกับประเด็นต่าง ๆ  ตามกรอบ
ความคิด  โดยสร้างแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านภาษา  ความถูกต้องของ
เนื้อหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  2.3  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ค าถามที่ครอบคลุม  และตรงกับสภาพความเป็นจริง  และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
(Content  Validity)  โดยการห าค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง  (Index  of  Item - Objective  
Congruence :  IOC)   ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  

      2.4  น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้งแล้วน ามา
ปรับปรุงให้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try  Out) กับครู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์  จ านวน  30  คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และค่าความ
เชื่อมั่น  (Reliability)  โดยด าเนินการดังนี้    
    2.4.1   น าแบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.99  ซึ่งมีค่าสูงสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม  โดยส่ง
แบบสอบถามยังครศููนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม จังหวัดบุรีรัมย ์    
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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  4.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ 
หาร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
   4.2 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย  ใช้
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554 :  100)   
           ค่าเฉลี่ย               ความหมาย 
    4.51 - 5.00   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด   
    3.51 - 4.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับระดับมาก 
    2.51 - 3.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.51 - 2.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
    1.00 – 1.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด   

    4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนก
สถานภาพตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test ) ก าหนด 
ความมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  .05  เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง   
           4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเก่ียวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน  ใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way Analysis of 
Variance)  เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe)  แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการมุ่งศึกษาสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1.  หัวหน้าศูนย์และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน  รองลงมาคือ  ด้านความรู้และทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน  ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ด้านการสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน  
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 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตาม
สถานภาพต าแหน่ง พบว่า  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้าน
สมรรถภาพของนักวิจัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น  ๆ   
ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า  โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์   ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  หัวหน้าศูนย์และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์   โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหาร
จัดการศึกษา ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์  
ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  
การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญมาก  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  .2542  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)  มาตรา 24  ข้อ  5  ระบุว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  และในมาตรา  30  ยังระบุให้
สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในและต่างระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2546 : 8 – 9)  ส่งผลให้หัวหน้าศูนย์และครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน และน าวิจัย
มาใช้ในพัฒนาการเรียนการสอน  จึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภาณุวัฒน์ ค าสินธ์ (2553 : 76 - 77) ได้ศึกษาความต้องการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนของครูในกลุ่ม
โรงเรียนแหลมบัว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต  2 จังหวัดนครปฐม  
พบว่า  ครูในกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  
จังหวัดนครปฐม มีความต้องการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 5  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของอัญชลี  สันห์ลักษณ์  (2555 :  89 - 90)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
ครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4  พบว่า  ครูมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ทีส่่งผลต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตาม
สถานภาพต าแหน่ง  พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน   ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านสมรรถภาพของนักวิจัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหัวหน้าศูนย์และครูในส่วนของการท าวิจัยในชั้นเรียนนั้นบางคนมี
ความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัยในชั้นเรียนไม่เพียงพอและมีความต้องการในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ
พัฒนาตนเองแตกต่างกัน  ช่วงเวลาการท าวิจัยไม่เหมือนกัน  ครูยังขาดการวิเคราะห์  และก าหนดวิธี
แก้ปัญหา/นวัตกรรมที่ใช้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูที่มีปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนจะท า
วิจัยในชั้นเรียนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นจากที่ใด  อาจท าให้การปฏิบัติในการท าวิจัยในชั้นเรียนแตกต่างกันไปด้วย  
ส่งผลให้ความคิดเห็นในด้านสมรรถภาพของนักวิจัยจึงแตกต่างกัน  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า  ปัจจุบัน
สถานศึกษาทุกสถานศึกษาต่างหาวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  และวิชาที่มีคะแนนต่ า  
ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างดี  ได้ก าหนดเป็นนโยบายหรือโครงการวิจัย
ในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลให้ครูได้จัดท าวิจัยในชั้น
เรียนในแต่ละปีการศึกษา  โดยทั้งหัวหน้าศูนย์และครูจะต้องรับทราบในหลักการการวิจัยในชั้นเรียน
ร่วมกันว่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่ทุกคนจะต้องตระหนักและเห็นคุณค่า เพ่ือใช้
ในการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  
มาตรา  24  (5)  ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้  มาตรา  30  ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 8 – 19)  ส่งผลให้หัวหน้าศูนย์และครูที่
ต าแหน่งต่างกันต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  จึงท าให้ความคิดเห็นต่อ
สภาพการวิจัยในชั้นเรียนไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชวิชญ์  โฮงยากุล  (2552 : 
119 - 123)  ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย  เขต  1  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบบทบาท 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริพร เทพราชา  (2557  : 79 - 81)  ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกระสัง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  
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พบว่า  ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอนเกี่ยวกับปัญหาการท าวิจัยในชั้น
เรียนจ าแนกตามสภาพต าแหน่ง  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์   จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา  พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหัวหน้าศูนย์และครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  ทุกคนได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานต าแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพครู  ประกอบกับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครูที่จะต้องท าการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ 
ไปกับการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือหาแนวทางที่ดีและน าไปปรับปรุงการเรียนการสอน จึงท าให้หัวหน้า
ศูนย์และครูมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกันเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัชวิชญ์  โฮงยากุล  (2552 : 119 - 123)  ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า  ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา   
จ าแนกตามต าวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่า  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ  .05 
 4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหน้าศูนย์และครูเกี่ยวกับสภาพการวิจัยในชั้นเรียน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  ในจังหวัดบุรีรัมย์   จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน  พบว่า  โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหัวหน้าศูนย์และครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน  และสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีการประชุมรับทราบในหลักการการวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทุกคนจะต้องตระหนักและเห็นคุณค่า  เพ่ือใช้ในการพัฒนากระบวน การการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้หัวหน้าศูนย์และครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันเกี่ยวกับสภาพการท าวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชวิชญ์  โฮงยากุล  
(2552 : 119 - 123)  ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่าผลการเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน  โดยภาพรวมและรายด้าน  พบว่า  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิลักษณ์  แซ่หยิ่ง  (2553 : 74 - 75)  ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาการท าวิจัยในชั้น
เรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  พบว่าผล
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การเปรียบเทียบการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
  

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประคอง กาญจการุณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่กรุณาช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า  
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้อ านวยความ
สะดวกในการประสานงานจัดท าวิทยานิพนธ์ที่กรุณาช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า  ตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้อ านวยความสะดวกใน
การประสานงานจัดท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  ที่ให้ความอนุเคราะห์แจ้งครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ได้กรุณาตอบแบบสอบถามในการทดลองใช้เครื่องมือและ
ตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณแด่บิดา
มารดา  ผู้ให้ก าเนิดชีวิต  บูรพาจารย์  คณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ที่มีศีล สมาธิ ปัญญาตลอด
ทั้งทุกคนในครอบครัวที่ได้ช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1)เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ 2)เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและแนว
ทางการท างานเป็นทีมของของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประชากร จ านวน  571  คน  
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  234  คน  ซึ่งได้
จากการสุ่มจากประชากรโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์  จ านวน  6  คน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี  
2  ประเภท  คือ  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ใช้การ
วิเคราะห์โดยวิธีอุปมาน  ส่วนข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  การทดสอบค่าที  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  เมื่อพบความแตกต่างในแต่ละด้านจะท าการเปรียบเทียบรายคู่
ตามวิธีการของเชฟเฟ่   
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก   
 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของ
ครูศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า  ด้านการติดต่อสื่อสารแบบเปิด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01ส่วน
ด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  
 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของ
ครูศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยรวม 
และรายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

   
ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare guidelines and 
conditions the teamwork of teachers in non-formal education centers and informal 
education under Buriram non-formal education and informal education Office. By sex 
and experience in the operation. The population included 571 teachers of 
respondents. The sample consisted of two groups were the sample included 234 
teachers of respondents. They were randomly selected by using the table of  Krejcie 
and Morgan.Stratified random sampling the samples used in the nterviews of 6 
people, 
 the proceeds from the sampling. The instruments collection contains 2 types of 
questionnaires and interviews by questionnaire. The data obtained from the 
questionnaire used to analyze the frequency percentage and the standard deviation 
in statistical hypothesis testing, including t -test. One-way analysis of variance.When 
the difference in each side to make comparisons. The pair of Scheffe method. 
The results were as follows; 
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1) The opinions of teachers about conditions and guidelines the teamwork of 
teachers in non-formal education centers and informal education under Buriram non-
formal education and informal education Office. Found that, overall, and all sides are 
high.  

2) The comparison of teachers conditions and guidelines the teamwork of 
teachers in non-formal education centers and informal education under Buriram non-
formal education and informal education Office. classified by sex, Found that, overall 
no difference.Considering that it was found pen communication were statistically 
significant difference at .01 level ; whereas, the rest aspects were not different.  

3)  The comparison of teachers conditions and guidelines the teamwork of 
teachers in non-formal education centers and informal education under Buriram non-
formal education and informal education Office. classified by working experiences 
both as a whole and at each aspect was not different. 

 
Keywords : teamwork  Non-Formal and Informal Education 

 
บทน า 

 ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ความเจริญต่างๆ เป็นไปแบบก้าวกระโดด   ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  การเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้า
มามีบทบาท  ต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคม  หลักที่ส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการพัฒนาองค์การ  คือ  การมุ่งแสวงหาวิธีการที่ดีกว่า 
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รงรอง  เรืองจิระอุไร. 2553: 4)   
 การท างานเป็นทีมมีความส าคัญมาก ทั้งนี้เพราะองค์กรเป็นสังคมหนึ่งที่รวมเอาบุคคลต่าง
วัฒนธรรม  ต่างความคิดเข้าด้วยกัน  ถ้าหากการผสมผสานกันเป็นไปอย่างเหมาะสม  และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความหมาย  ย่อมก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์อันมหาศาลในการผลักดันให้
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  ดังนั้นความส าเร็จของการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมวิธีหนึ่งคือการอาศัยทีมงาน  
ซึ่งมีความพร้อมเพรียงและประสานการท างานเป็นอย่างดี  โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน (ทองทิพภา  
วิริยะพันธุ์. 2553: 4) ฉะนั้นทุกองค์กรจึงพยายามหาวิธีการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดึงเอาทักษะ และความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรมาใช้ให้
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เกิดประโยชน์สูงสุด บนพ้ืนฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม  
ส่งเสริมให้สมาชิกมีทัศนคติแบบร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานย่อมเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (สมชาติ  กิจยรรยง  และจีร
ชา  ใจเปี่ยม.  2552: 55) 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  มาตรา  17  
และมาตรา  18  ที่กล่าวว่า  ให้สถานศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพ่ือน าไปสู่การศึกษา ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากการที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่  มีสถานศึกษาและผู้รับบริการจ านวนมาก  
ในขณะที่ผู้ให้บริการด้านการศึกษามีจ านวนน้อย  ประกอบกับหน้าที่รับผิดชอบมีมาก  ดังนั้นการน า
แนวคิดในเรื่องของการท างานเป็นทีมเข้ามาใช้ถือได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือลดภาระงานของครู  
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ตลอดจนการร่วมมือ
กับบุคคลในชุมชน  เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมครสูังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ผลการ วิจัยน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารการศึกษาและครูของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  ในการน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานเป็นทีม  
เพ่ือให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์    

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของของครูศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

วิธีการวิจัย 
           1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  1.1  ประชากร ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
บุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558 ประกอบด้วย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  44  คน  
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล จ านวน 427 คน และครูประจ าศูนย์การ
เรียนชุมชน  จ านวน 100 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน  571  คน        
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  234  คน  ได้มาโดยการก าหนดขนาดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน  (Krejcie and  Morgan. 1970 : 608 ;  อ้างถึง
ใน  ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2542 : 148 - 149) และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified random 
sampling)  จากประชากรแต่ละอ าเภอ 
  1.3 กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้การสัมภาษณ์  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยก าหนดโควตาคือ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จ านวน 2 คน ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล จ านวน 2 คน และครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน  
จ านวน 2  คน  รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ท้ังสิ้น จ านวน 6 คน 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ื อการวิจัยครั้ งนี้   2  ประเภท คือ  

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
    2.1  แบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง  
แล้วน ามาปรับปรุงให้ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try  
Out)  กับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว  จ านวน  30  คน  ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  แล้วน ามาหาค่า  t  (Discrimination)  และค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability)   
โดยด าเนินการดังนี้    
    2.1.1  หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ  โดยการทดสอบด้วย t 
–test  แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า  t  ที่มีค่า  1.75  ขึ้นไป  ถือว่ามีค่าอ านาจจ าแนกสูง  ซึ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง  2.25 – 8.16  สามารถน าไปใช้ได้ 
    2.1.2  น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าอ านาจจ าแนกไปวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - coefficient) ของครอนบาค  
(Cronbach)  ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.99 ซึ่งมีค่าสูงสามารถน าไปเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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   2.2  แบบสัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับสภาพและแนว
ทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ทั้ง  6  ด้าน  และตั้งข้อ
ค าถามให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย                              
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม โดยส่ง
แบบสอบถามยังครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม จังหวัดบุรีรัมย์ การเก็บรวมรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและสรุปรวบรวมความคิดเห็นในแต่ละ
ด้านทันทีที่จบการสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน  เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง  ผู้วิจัยจะสรุปอีกครั้งซึ่งหาก
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนมีความคิดเพ่ิมเติมก็จะบันทึกเพ่ิมเติมอีก  การสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยจะจด
บันทึกไว้ทุกครั้ง  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม  มีดังนี้   
  4.1  การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี 

หาร้อยละ  เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 
   4.2  การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  
(Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบ
ค าอธิบาย  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554 :  100)   
           ค่าเฉลี่ย               ความหมาย 
    4.51 - 5.00   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด   
    3.51 - 4.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับระดับมาก 
    2.51 - 3.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
    1.51 - 2.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
    1.00 – 1.50   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
      4.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีม
ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  
เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง    
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   4.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีม
ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  ใช้การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว  เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่  แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบ
ความเรียง 
         

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์โดยอุปมาน ( Inductive  
Method)  โดยน าประเด็นย่อมาพิจารณาความคล้ายคลึงกัน  ความแตกต่างกันและความสัมพันธ์กัน
มาหาแนวทาง 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็น
ทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1.  ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.99) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและ
กัน  รองลงมาคือ  ด้านการติดต่อสื่อสารแบบเปิด  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ด้านเป้าหมายของ
ทีมงาน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีม
ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามเพศ  พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการติดต่อสื่อสารแบบเปิด  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  ส่วนด้านอื่น ๆ  ไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีม
ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  พบว่า
โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
ปัจจุบันนี้ได้มีการบริหารการจัดการศึกษาที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-Based   Management 
: SBM)  ซึ่งเป็นเกิดขึ้นตามบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
ทั่วถึงทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  
ท าให้สถานศึกษาได้มีอิสระในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
(สมพิศ  โห้งาม.  2555 : 76)  ดังนั้นท าให้สถานศึกษาซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายจึง
ต้องร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา  จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องประสานงานความร่วมมือร่วมใจกัน  ร่วมท างานด้วยความมุ่งมั่น  ให้การยอมรับและ
ไว้ใจซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  ประกอบกับขอบข่ายงานของสถานศึกษา  
ได้แก่  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทั่วไป  ท าให้ผู้รับผิดชอบงานใน
แต่ละด้านมีโอกาสท างานร่วมกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันส่งผลให้
สภาพการท างานเป็นทีมในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น  จึงท าให้ครูมีความคิดเห็นสภาพและแนวทางการ
ท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทรงวุฒิ  ทาระสา  (2549 : 62)  ได้ท าการศึกษาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  5  พบว่า  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการท างานเป็นทีม  โดย
ภาพรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัชนีกร  สม
ทรัพย์  (2550 : 73)  ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา  2547 – 2548  ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนและครูใน
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2547 – 2548  มีระดับการท างานเป็นทีมใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก   



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

448 

 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของ
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามเพศ  พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.25542  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคนไทย จึงก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและ 
การจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล   และการบริหารทั่วไป ไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาต่าง ๆ  ท าให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ด าเนินงานการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  (สมพิศ โห้งาม. 2555 : 64)  ประกอบกับสถานศึกษาได้มีการบริหาร
การจัดการศึกษาโดยให้ครู  ผู้ปกครอง  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อีกด้วย  ซึ่งจะเห็นได้ว่า งานทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  และท าให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
ด้าน มีโอกาสได้ท างานร่วมกัน  ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลให้
สภาพการท างานเป็นทีมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  จึงท าให้ครูไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไม่แตกต่าง   ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวีระชัย  ทองภู  (2553 : 86 - 87)  ได้ศึกษา
สภาพการท างานเป็นทีมของโรงเรียนในเขตหลักสี่   สังกัดกรุงเทพมหานคร   พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการท างานเป็นทีมของโรงเรียนในเขตหลักสี่  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า  ด้านเพศ อายุ  และประสบการณ์ท างานไม่แตกต่างกัน  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสราญจิต  คุ้มเมือง (2556 : 65 – 66) ได้ศึกษา เรื่อง  การพัฒนาระบบการ
ท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า  การ
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านเพศ อายุ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างาน ที่แตกต่างกัน 
แต่มีการพัฒนาระบบการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน ที่เหมือนกัน 
     3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของ
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยรวม
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ยึดหลักการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการมีส่วน
ร่วมของคณะครูในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดทีมงานในการท างาน และสอดคล้องกับหน้าที่ปฏิบัติ  
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ท าให้ครูในทีมงานนั้น ๆ  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้การเปรียบเทียบความคิด
ของครูเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการท างานเป็นทีมของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัด
บุรีรัมย์  จ าแนกตามประสบการณ์ท างานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระชัย  ทองภู  
(2553 : 86 - 87)  ได้ศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของโรงเรียนในเขตหลักสี่  สังกัดรุงเทพมหานคร  
พบว่า  ผลการเปรียบเทียบสภาพการท างานเป็นทีมของโรงเรียนในเขตหลักสี่  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า  ด้านเพศ อายุ  และประสบการณ์ท างานไม่แตกต่างกัน  
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสราญจิต  คุ้มเมือง (2556 : 65 – 66) ได้ศึกษา เรื่อง  การพัฒนา
ระบบการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า  
การจ าแนกตามสถานภาพ  ด้านเพศ  อายุ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  มีประสบการณ์ท างานที่แตกต่าง
กัน  แต่มีการพัฒนาระบบการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนที่เหมือนกัน  

กิตติกรรมประกาศ  
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แบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ             
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ คุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 171 สถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามตามประเภทของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 3.56, = 0.26)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียน

การศึกษาพิเศษ มีการด าเนินการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (= 3.75, = 0.26)  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา และศูนย์การศึกษา

พิเศษ มีการด าเนินการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี (= 3.46, = 0.33)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

452 

ค าส าคัญ : ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study educational management of school 
according to the focus of the Office of Special Education Administration. The study was 
classified into 5 aspects, i.e. quality learners, learning management, school 
management, educational quality assurance and operational strategy and policy. The 
populations were 171 School Administrators from Welfare School, Special Education 
School, and Special Education Centers.  A questionnaire was developed to collect data 
classify by school types. The statistics used for data analysis were arithmetic mean(

), and standard deviation (). 
 The research found that:  The educational management of school under the 
Office of Special Education Administration when considered the Welfare School as a 

whole was at a excellent level ( = 3.56, = 0.26). Considering individually aspect 
revealed that the aspect of school management was at the highest mean, the Special 

Education School as a whole was at a excellent level(= 3.75, = 0.26). Considering 
individually aspect revealed that the aspect of school management was at the highest 
mean, and while the Special Education Centers as a whole was at a good level               (

 = 3.46, = 0.33). Considering individually aspect revealed that the aspect of 
operational strategy and policy was at the highest mean. 
 
Keywords: The Office of Special Education Administration, Welfare School, Special 

Education School, and Special Education Centers 
 

บทน า 
 พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ที่ทรงพระราชทานแก่
คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม      
ราชชนนี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2527 ความว่า “งานช่วย
คนพิการนี้มีความส าคัญยิ่ง เพราะคนพิการไม่ได้เป็นผู้ที่อยากที่จะพิการ แต่อยากช่วยตัวเอง ถ้าเราไม่
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ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพ่ือมีชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว  จะท าให้เกิดสิ่งที่หนัก
แก่ครอบครัว ฉะนั้นนโยบายที่ท าคือช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ เพ่ือที่จะท าให้เขาสามารถเป็นประโยชน์
ต่อสังคม” (กระทรวงสาธารณสุข, 2536) ปัจจุบันทุกประเทศในประชาคมโลกมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก
กลุ่มด้อยโอกาสมากที่สุดทั้งกลุ่มเด็กเล็กเยาวชนที่ปกติและพิการ เพราะว่าถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะ
ได้รับผลกระทบทางด้านลบและภัยพิบัติจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในยุค
นี้ของสังคมโลก โดยมุ่งเน้นการจัดบริการทางการศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะ
ท าให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถด าชีวิตได้อย่างอิสระจึงมี
ความพยายามที่จะให้เด็กกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบการเรียนตามปกติให้มากที่สุด จึงเกิดค าว่าการเรียนร่วมขึ้น 
แต่ในปัจจุบันระบบการเรียนของเกือบทุกประเทศ มักจะมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องที่จะต้องใช้ในการตอบ
ข้อสอบ ท าให้เกิดการแข่งขันสูงมาก จึงปรากฏผลและเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปว่า ระบบการศึกษา
ปกติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสดังกล่าวได้  (สุวิมล อุดมพิริยะศักย์, 
2548) 
 การจัดการศึกษาพิเศษท่ีจัดขึ้นในประเทศไทย เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากท่ีประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดย
ก่อนหน้านั้นผู้เรียน ที่มีลักษณะพิเศษไม่ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ ต่อมาจึงได้มี
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีลักษณะพิเศษขึ้น โดยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กบาง
กลุ่ม ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่อง   ทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตามล าดับ (จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ , 
2555) ในประเทศไทยก็มีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันตาม พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับ บุคคลพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 วรรค 4 กล่าวว่า “สถานศึกษาใดที่ปฏิเสธไม่รับคนพิการ
เข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย”และก าหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัด
จัดสภาพแวดล้อม และระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เพ่ือให้ คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ไว้ด้วย (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงหลักในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศโดยการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึงได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการประเภทต่างๆ  ซึ่งได้ก าหนดประเภท
และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552  เป็น 9  ประเภท ดังนี้  1) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก และ 9) คนพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
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โดยมีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้บริการการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ 1)
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสตามจุดเน้นของส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) โรงเรียนการศึกษาพิเศษดูแล ช่วยเหลือการจัดการศึกษาการส่งเสริม
เด็กพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามจุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ3) ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การ
จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในรูปแบบอ่ืนๆการให้บริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาการให้บริการ และ
การบริหารงานที่หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส จึงท าให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ มีความแตกต่างและสลับซับซ้อนมากกว่าสถานศึกษาปกติทั่วไป อีกทั้งจากนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
กับเด็กทั่วไป มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดให้มีนโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดมรรคผลอย่างจริงจัง
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญ จ าเป็นของการผลักดันการสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพท่ัวถึงและตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการที่มุ่งเน้นให้ “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค” 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-
2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ คนพิการได้รับโอกาสการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีเจตคติที่ดี 
เห็นคุณค่าวิถีวัฒนธรรมไทยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีส่วน
ร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556) จากหลักการและ
แนวคิดดังกล่าว ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้สามารถรองรับ และตอบสนองความหลากหลายใน
ความต้องการของเด็ก พิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะได้รับโอกาสการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะวิชาชีพได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ ดังนั้นการวิจัยการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ตลอดจนเป็นสารสนเทศส าคัญในการก าหนดนโยบาย
ที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

455 

 เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร    
           ประชากรที่ใช่ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ในปีการศึกษา 2558 ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 51 โรงเรียน โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ จ านวน 43 โรงเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 77 ศูนย์ รวมเป็น จ านวน 171 
สถานศึกษา 
  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใน 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัต ิงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การสร้างเครื่องมือด าเนินการโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะท างานซึ่งเป็น
ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 ประเภท และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ และ
แยกเครื่องมือออกเป็น 3 ฉบับ ตามประเภทของสถานศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษด าเนินการเก็บข้อมูลกับ
สถานศึกษาในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 และได้รับแบบสอบถามคืนจากสถานศึกษา 
จ านวน 171 สถานศึกษา  
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษของแต่ละประเภทสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( )  และ         

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใน 5 
ด้าน จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ดังตารางที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 51 สถานศึกษา มีการด าเนินการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ด้านคุณภาพผู้เรียน  

2. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ จ านวน 43 สถานศึกษา มีการด าเนินการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้  
     3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 77 สถานศึกษา มีการด าเนินการจัดการศึกษาในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม

จุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ใน 5 ด้าน จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
 

ด้าน 

โรงเรียนการศึกษา
สงเคราะห ์

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

   ระดับ    ระดับ    ระดับ 

1. คุณภาพผู้เรียน 3.44 0.28 ดี 3.81 0.19 ดีมาก 3.48 0.44 ดี 
2. การจัดการเรียนรู้ 3.45 0.38 ดี 3.61 0.34 ดีมาก 3.53 0.39 ดีมาก 
3. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3.68 0.26 ดีมาก 3.83 0.23 ดีมาก 3.36 0.49 ดี 
4. การประกันคุณภาพการศึกษา 3.58 0.42 ดีมาก 3.74 0.41 ดีมาก 3.37 0.54 ดี 
5.การปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 3.64 0.42 ดีมาก 3.76 0.46 ดีมาก 3.54 0.36 ดีมาก 

รวม 3.56 0.26 ดีมาก 3.75 0.26 ดีมาก 3.46 0.33 ดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สามารถน าเสนอสรุปและการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการการวิจัยในภาพรวม
และ จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    ผลการศึกษาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร 
และบุคลากรของสถานศึกษาทั้งสามประเภทให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
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จุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งที่มีบริบทที่แตกต่างกันแต่มีนโยบายหลักเดียวกันซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในการสร้างความส าเร็จของการบริหารจัดการอย่างยิ่ง เพราะการที่สถานศึกษา
แต่ละประเภท และแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันของบริบทแต่สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของ
รัฐบาล และพัฒนาสถานศึกษาได้ดีนั้นเป็นเพราะบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ และความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่ รวมทั้งการที่ผู้บริหารสามารถก าหนด และน านโยบายของสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติได้ตรงตามนโยบาย และบริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี โดยภาวะผู้น า และ
การจัดการเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีควบคู่กันถ้าสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย ความท้าทายในองค์การสมัยใหม่ต้องการผู้บริหารที่มีทัศนคติตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนความโดดเด่นในวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบ (Bolman & Deal, 1997) 
 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า การจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน สิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบความ 
ส าเร็จคือกระบวนการในการประเมินเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยและต่อเนื่องอย่างมีระบบและขั้นตอน  
โดยค้นหาหรือคัดกรองเด็กที่มีความยุ่งยากในการเรียนแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนให้บริการใน
การสอนที่สอดคล้องกับความสามารถของเด็กท้ังนี้ผู้สอนสามารถท าการประเมินเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ในระดับปฐมวัย โดยสามารถประเมินด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบประเมิน
แบบคัดกรองเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้  แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้เป็นต้นนอกจากนี้อาจจะใช้การสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการ  ทั้งนี้เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเด็กโดยเร็วที่สุด โดยไม่ต้องรอให้เด็กประสบกับความล้มเหลวหรือสอบตกก่อนแล้วจึงจะหา
วิธี ให้การช่วยเหลือ (IRIS Center, 2008) และที่ส าคัญองค์ประกอบในการพิจารณามีหลายมิติ
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยสุขภาพของผู้เรียนพัฒนาการของผู้เรียนและการช่วยเหลือ
ตัวเอง เป็นต้น ซึ่งการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ยังมีความหลากหลาย และ
แตกต่างเฉพาะบุคคลตามประเภทของความพิการของผู้เรียน ดังนั้นการสนับสนุนและให้การศึกษาจึง
เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร บุคลากร และครอบครัวต้องสนับสนุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า
การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
ได้และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนด้วย ดังนั้นผู้ปกครอง ครู บุคลากรผู้ที่
เกี่ยวข้อง และโรงเรียนทั้งหลายจ าเป็นต้องหาแนวทาง และวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program - IEP) เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นโดยก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการ
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พิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เพ่ือการด าเนินชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุข (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2556) 
 ส าหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง และ
ครอบครัวถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะถึงแม้ว่าผู้บริหาร และนักการศึกษาของสถานศึกษาจะมี
ความเข้าใจว่าการศึกษาพิเศษเป็นเรื่องแต่ละบุคคลการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะ
ต่างๆของเด็กนักเรียน การเตรียมเนื้อหา กระบวนการ และสื่อการเรียนการสอนที่คอยสนับสนุน
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล แต่ถ้าผู้ปกครองและครอบครัวไม่ยอมรับ และคอย
สนับสนุนผู้เรียนอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้การจัดการเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ นักการศึกษาควร
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอจากผู้ปกครองก่อนการด าเนินการประเมินนักเรียน นอกจากนี้นักการศึกษาควร
จะประสานกับผู้ที่จะร่วมประเมินท่านอ่ืนในเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครอง  ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
การซักถามและตอบข้อมูล ผู้ที่จะมาประเมินแต่ละคนที่ซ้ าซาก การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประชุมทีมเพ่ือวางแผนการประเมินจะมีประโยชน์อย่างมาก สิ่งที่พึงระวังคือ สมาชิกทุกคนควรให้
ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของครอบครัว กล่าวคือควรหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวของครอบครัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความบกพร่องของเด็ก (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556) ดังนั้นการสร้างความ
เข้าใจ และการให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและครอบครัวถือเป็นหัวใจส าคัญที่พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน  
  ส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนในระยะ
เริ่มแรกให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านความพิการในทุกกรณี ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องรู้
วิธีการที่จะสร้างสรรค์กลยุทธ์จากเงื่อนไขต่างๆเพ่ือที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพ และบูรณาการการจัดการศึกษาพิเศษให้เข้ากับการพัฒนาทุกด้าน และฝ่ายงานของ
สถานศึกษาอย่างกลมกลืน รวมถึงการสร้างความพร้อมของการใช้ทรัพยากรในทุกมิติให้เกิดความ
คุ้มค่าและก าหนดรูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่บูรณาการกันระหว่างสถานศึกษาใน
ประเภทเดียวกัน ซึ่งผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จและคุณภาพของการด าเนินการทุกอย่างในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษา (MC. Laughlin, 2009) และส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ
หลักการ และแนวคิดการวางแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็นบริการที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนพิการประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในอนาคต เป็นการเตรียมผู้เรียนพิการให้
สามารถเข้าสู่สังคม และพ่ึงพาตนเองได้ เปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตในวัยเรียน
ไปสู่การด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความหมายของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตว่า คือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ 
มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การวางแผน
การจัดช่วงเชื่อมต่อจึงมีประโยชน์และสอดรับกับหลักการดังกล่าว  เพ่ือให้ผู้เรียนพิการสามารถผ่าน
ระยะต่างๆ ของชีวิต และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเต็มตามศักยภาพสูงสุด (สมพร หวานเสร็จ, 2559) 
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บทคัดย่อ 
      การวิจัยพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลใน 5 ด้าน คือ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง 
ด้านการยอมรับ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา2)เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมาที่มีสภาพทั่วไปแตกต่างกัน  
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูเทศบาล ปีการศึกษา 2558 
ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 230 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งในโรงเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ เท่ากับ 0.96 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าร้อยละ
((Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t- test , F- test  และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการเปรียบเทียบ
ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมในทั้ง 5 
ด้าน อยู่ในระดับมาก 
 2. พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ที่มี ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ท างาน ในทั้ง 5 ด้านโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ขนาดของโรงเรียน พฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลโดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ความขัดแย้ง, ผู้บริหาร  

  
ABSTRACT 

             A study of conflict management behavior administration of school 
administrators classified by 5 factors competition behavior, cooperation, compromising, 
avoidance behavior and acceptance. The purpose of this research were 1) to study the 
school administrator's behaviors on their conflict management held in school 
administrators under the municipality in the view of municipality school administrators 
and teachers in Nakhon Ratchasima Province. 2)to compare the controversy management 
behavior level of the school administrators under the municipality in the view of 
municipality school administrators and teachers in Nakhon Ratchasima province in 
different environment. 
         The sample group used of this research were 230  school administrators and 
teachers under the municipality in Nakhon Ratchasima of academic year 2015 . The 
data collection instrument was a questionnaire about the controversy management 
behavior in 5 levels estimation scale from which the entirely reliable accounted 0.96.  
The data was analyzed by using computer program to find Percentage, Mean and 
Standard Deviation. The statistically different Mean found therefore compared by 
Scheffe's method. 
        From the researchresult found that 
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       1. The school administrators' conflict management behavior under the municipality 
in the view of municipality school administrators and teachers in Nakhon Ratchasima 
province the overview of 5 factors were in high level. 
       2. The school administrators' conflict management behavior under the municipality 
in the view of municipality school administrators and teachers in Nakhon Ratchasima 
province with position and work experiences with 5 factors were not different in overall.  
However, the school size in overall and each factors found that they were statistically 
significant level difered at 0.05 
 
Keywords: Behaviors, Conflict, Management 
 
 
 

บทน า 
 ปัจจุบันความขัดแย้งเป็นปัญหาที่พบกันเป็นประจ าในสังคมและเกิดเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับกลุ่ม  กลุ่มกับกลุ่ม  กลุ่ม/บุคคล 
กับองค์กร/หน่วยงานของรัฐหรือในชุมชนสังคมหรือประเทศชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความ
เจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองหรือการจัดการชุมชนของตนมากขึ้นตามสิทธิที่ก าหนดใน
รัฐธรรมนูญ  การมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตามการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ท าให้สภาพ
ความเป็นอยู่  ตลอดจนลักษณะการคิดและการจัดการเกิดเปลี่ยนแปลง  ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งในระดับ  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  รวมถึงกับหน่วยงานของรัฐในโครงการ
สาธารณะต่างๆ  หรือในการบริหารต่างๆ  ดังนั้นความขัดแย้งจึงเป็นปัญหาที่มีความส าคัญต่อสังคมใน
ปัจจุบัน  ทั้งเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาถ้าได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม แต่ถ้าปล่อยปละ
ละเลยหรือจัดการไม่ถูกต้องเหมาะสมก็ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนอาจเกิดเป็นความขัดแย้งที่
รุนแรงจนท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างทั้งต่อความสัมพันธ์  ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งงบประมาณ
ของรัฐ (สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, 2556) 
 ความแตกต่างกันทั้งในด้านค่านิยม วัฒนธรรม เป้าหมาย วิธีการท างาน น าไปสู่การคิด 
ความรู้สึก การกระท าต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตกต่างกัน ไม่ยอมให้กัน เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น โดยทั่วไป
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน มักจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล การศึกษาหรือเรียนรู้ถึง
สาเหตุการเกิดความขัดแย้งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารความขัดแย้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
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ความขัดแย้งในระดับที่เป็นอันตรายต่อหน่วยงาน และท าให้ผู้บริหารสามารถจัดระเบียบความขัดแย้ง
ให้เหมาะสมได้ ความขัดแย้งในการท างานเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดข้ึนได้ในทุก ๆ ที่และทุก ๆ เวลา 
 ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศชาติ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะท าให้การบริหารและการศึกษาประสบความส าเร็จ
และเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ หากผู้บริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผู้น าย่อมจะส่งผลให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน 
การท างานใด ๆ ที่จะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือตัวผู้น าของหน่วยงาน
หรือองค์การนั้น ๆ นั่นเอง สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
การทราบถึงสาเหตุหรือแหล่งที่มาของโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง เพ่ือที่จะหาแนวทางในการรับมือ
และจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 2550) 
  ดังนั้นรูปแบบการบริหารสมัยใหม่จึงเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในด้านการ
ตัดสินใจ และกระบวนการบริหาร การอภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกในองค์การที่มีอย่างหลากหลายตามสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย ความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันย่อมก่อให้เกิดการโต้แย้ง คัดค้าน ต่อต้าน ซึ่งปรากฏเช่นนี้ คือความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลหรือระหว่างกลุ่มภายในองค์การ ซึ่งหากผู้บริหารใช้วิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่เหมาะสม 
อาจเป็นปัญหาลุกลามจนท าให้เกิดความสับสนวุ่นวายเสียหายแก่องค์การได้ (สงวน  อรัญเพ่ิม, 2551) 
 โรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนแบ่งออกเป็น 4  ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ และงาน 
6 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการ และงาน
สัมพันธ์ชุมชน ซึ่งมีปริมาณงานและความรับผิดชอบสูงมาก ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน
อยู่เสมอ ทั้งความขัดแย้งระหว่างครูกับครูหรือครูกับผู้บริหาร ซึ่งส่งผลในด้านบวกและด้านลบ และ
ผู้บริหารมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่มักจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เพราะผู้บริหารไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง และยังไม่รู้ถึงผลที่เกิดจากความขัดแย้งอย่าง
แท้จริงว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับใดพอเหมาะแล้วจะส่งผลในทางบวก การท างานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากเกินไปก็จะเกิดผลในทางลบ  ซึ่งส่งผลให้การ
บริหารด้อยประสิทธิภาพ เกิดความแตกแยก ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมการโต้แย้งที่รุนแรง การจับ
กลุ่มแบ่งพวก  การต่อต้านการท างานของคนต่างกลุ่ม การไม่ให้ความร่วมมือ  การวิพากษ์วิจารณ์ การ
นินทา ของครูเทศบาล  ความขัดแย้งของครูเทศบาลในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เป็นปัญหาส าคัญ
ต้องได้รับการแก้ไข เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดผลเสียต่อการบริหารงานได้ และการที่ผู้บริหารจะ
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพให้ผลในระยะยาว ผู้บริหารจ าเป็นต้องรู้
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ถึงสภาพความขัดแย้ง และผลที่เกิดจากความขัดแย้งเสียก่อนเพราะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
ความขัดแย้งทั้งในด้านการป้องกัน และการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จิรศักดิ์  กีรติวรการ, 2555) 
             ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ในความขัดแย้งทางผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยของหลายท่าน พบว่า 
สาเหตุในความขัดแย้งอันดับ 1)  การขาดการปฏิสัมพันธ์ในการท างาน เพราะการไม่รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน การแบ่งพรรคแบ่งพวก  และการอิจฉาริษยากลั่นแกล้ง อันดับ 2) พฤติกรรมทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน อันดับ 3) สภาพของ
องค์การ บริบท ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ความไม่ชัดเจนในบทบาทของบุคลากร ทรัพยากรมีจ ากัด และ
โครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน นั่นคือสาเหตุส่วนใหญ่ของความขัดแย้ง ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งผู้วิจัยก็
ได้ศึกษาในส่วนพฤติกรรมในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา จากการศึกษาพบว่าใน
พฤติกรรมในการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา อันดับ 1) การร่วมมือ อันดับ 2) การ
ประนีประนอม อันดับ 3) การยอมรับ อันดับ 4) การหลีกเลี่ยง และอันดับ 5) การเอาชนะ  
            ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวันของทุกคนแต่จะมีระดับของ
ความขัดแย้งต่างกัน ความขัดแย้งจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการกับ
ความขัดแย้งนั้น ได้ผลออกมาในเชิงบวกหรือลบถ้าเราสามารถจัดการได้ดีความขัดแย้งนั้น ก็จะ
กลายเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีแต่ถ้าไม่สามารถจัดการได้ดีความขัดแย้งนั้น ก็จะเพ่ิมขึ้น
น าไปสู่ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในสาเหตุและผลของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การอย่างถ่องแท้  
             จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้าน
หัวหน้างานจึงสนใจที่จะท าการศึกษาสภาพความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และครู
เทศบาล โรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา และการได้รับทราบสภาพความขัดแย้งซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการบริหารความ
ขัดแย้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  
     2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่มีสภาพ
ทั่วไปแตกต่างกัน  
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิ งส ารวจ (Survey Research) มุ่ ง เ พ่ือการศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 รวมประชากร 561 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูเทศบาล ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
230 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 20 แห่ง ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2543: 40) แล้วท าการสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาตามสัดส่วนครูในโรงเรียน แต่ละขนาด  
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 ประเภทและลักษณะเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาแบบสอบถามมีจ านวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ขนาดของโรงเรียน  
           ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมามีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยจ าแนกเนื้อหาในการสอบถามออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
การเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง ด้านการยอมรับ  
 
 
 2.2  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
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  2.2.1 ศึกษาจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ
วิเคราะห์จากวัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.2.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างเนื้อหาความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานของครูเทศบาล 
           2.2.3 น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไขส านวนภาษาและความถูกต้องของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  2.2.4 น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องตามรูปแบบ (Format) และความถูกต้องของภาษา 
(Wording) โดยก าหนดเกณฑ์ต้องได้ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ผลปรากฏว่ามีดัชนีความ
สอดคล้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่า IOC (Index of Consistency)  
ระหว่าง 0.60–1.00 
  2.2.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูเทศบาล ในจังหวัดนครราชสีมา โดยก าหนดรวม
ทั้งสิ้น 30 คน น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 96) ได้ค่าความ
เชื่อมั่น  

2.2.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงแล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพ่ือขอความร่วมมือ
และขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2 การจัดส่งและจัดเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยจัดส่งและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
จากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใกล้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ไกลผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์บุคคลในพ้ืนที่จัดส่ง
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้ โดยส่งคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์หรือผู้วิจัยไปรับด้วยตนเองแล้วแต่กรณี 
 3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ านวน 230 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.4 น าแบบสอบถามตรวจความสมบูรณ์ และลงรหัสเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการทางสถิติ
ต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วมาด าเนินการจัดกระท าข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 4.1 จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส 
 4.2 น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 หาค่าความถ่ีและร้อยละ ของสภาพทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.2.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
  4.2.3 เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามในแต่ละข้อแล้ว น ามาแปล
ความหมายด้วยเกณฑ์ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2547 : 60) ดังนี้ 
  4.50-5.00    หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50-4.49    หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
  2.50-3.49    หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49    หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.49    หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมาโดยแยกเป็น 1) ต าแหน่งงาน ใช้สถิติ t-test 2) ประสบการณ์ท างานใช้สถิติ F-test 3) 
ขนาดโรงเรียนใช้สถิติ F-test และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบ
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 สถิติพ้ืนฐาน 
  5.1.1 ร้อยละ (Percentage) 
  5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
           5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 5.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t- test , F- test  และเม่ือพบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยท าการเปรียบเทียบตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 

ผลการวิจัย 
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1. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายเป็นราย
ข้ออยู่ในระดับมากและปานกลาง  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการเอาชนะ ด้าน
การร่วมมือ ด้านการประนีประนอมด้านการยอมรับ ตามล าดับและด้านการหลีกเลี่ยงมีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่าทุกด้าน  

2.  การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมาจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
พบว่าไม่แตกต่างกัน 

3.  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า ผู้บริหาร ครู 
มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมา คือผู้บริหาร 
ครู มีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี อยู่ระดับมาก ผู้บริหาร ครู มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 
15 ปี อยู่ระดับปานกลาง ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร ครู มีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 10-15 ปี อยู่ระดับปานกลาง  

4.  การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมาโดยจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาโดยจ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

5.  ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัด
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เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ระดับพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม
และรายด้าน มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด ระดับมาก และปานกลาง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเล็กมีค่าความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีค่าความคิดเห็นอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามล าดับ 

6.  การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมาโดยจ าแนกตามขนาด พบว่า ผู้บริหาร ครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็น เรื่องพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัยด้านการเอาชนะ และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 

1.1 ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการเอาชนะ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจั งหวัด
นครราชสีมามีระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งในด้านการเอาชนะ อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การจัดการความขัดแย้งแบบการเอาชนะ เป็นวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการแก้ปัญหา ก่อนที่จะ
ขอความเห็นจากเพ่ือนร่วมงานแต่ถ้าผู้บริหารไม่กล้าที่จะจัดการความขัดแย้งแบบเอาชนะเลย ก็อาจ
เกิดผลเสียต่อการบริหารงานในสถานศึกษาเนื่องจากบ่งบอกถึงผู้บริหารไม่กล้าใช้อ านาจในการ
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ตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้องพฤติกรรมที่เน้นการเอาใจตนเอง มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นประการส าคัญ โดยไม่
ค านึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผู้อื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุ่งที่การแพ้ชนะโดยอาศัยอ านาจ
จากต าแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแม้แต่การอ้างระเบียบเพียง
เพ่ือจะให้ตนได้ประโยชน์ และได้ชัยชนะในที่สุด เข้าท านองที่ว่า ถ้าไม่รบก็ไม่ชนะ ประกอบกับการ
เอาชนะเป็นการแสดงพฤติกรรมเอาใจตนเองสูง ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อ่ืน ในส่วนตามความคิดเห็น
ของครูถึงแม้ว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ในระดับมากแต่ในสิ่งที่เห็นครูยังมีแนวคิดที่ไม่ต้องการการเป็นผู้ชนะ
อาจเป็นเพราะการไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ โดยเมื่อจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอน ต่าง
มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ จึงท าให้ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้
กล่าวว่า การเอาชนะหมายถึง การที่ผู้บริหารจัดการความขัดแย้ง โดยให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามวิธีการหรือ
ค าสั่งที่ผู้บริหารคิดและ เป็นการใช้อ านาจ แบบที่มุ่งตนเองในระดับสูง แต่มุ่งผู้อื่นในระดับต่ า เป็นการ
แก้ปัญหาแบบแพ้ – ชนะโดยใช้อ านาจหรือก าลังเพ่ือการมีชัยบุคคลที่แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบ
เอาชนะจะใช้ทุกวิธีที่จะท าให้ตนเองเป็นฝ่ายชนะ โดยไม่สนใจความต้องการหรือความคาดหวังของ
ผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้งตามแบบนี้เหมาะกับความขัดแย้งที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญหรือต้องรีบตัดสินใจ
อย่างรีบด่วน หรือต้องกระท าในสิ่งที่คนอ่ืนๆ ไม่ค่อยเห็นด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าจวน 
ชื่นธงชัย (2551) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาล าพูน เขต 1 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการเอาชนะ
น้อยที่สุด 

ในเรื่องประสบการณ์การท างาน จะเห็นได้ว่าอายุของการท างานมีผลต่อการตัดสินใจในแบบ
ตามความคิดเห็น แบบแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประสบการณ์ท างานน้อยและเมื่อด้านการ
เอาชนะจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่
เลือกใช้วิธี มีผลต่อการตัดสินใจ อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อม
และบริบทที่แตกต่างกัน  นั่นแสดงให้เห็นถึงและขนาดโรงเรียนก็มีผลต่อการการท างานมีโรงเรียนมี
ขนาดใหญ่เท่าไหร่ความขัดแย้งก็มากเท่านั้น เพราะฉะนั้นในระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียน
สังกดัเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการเอาชนะ จึงเป็นวิธีในการแก้ปัญหาเป็นอันดับ 1 
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2. ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัย ด้านการร่วมมือ และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 

2.1 ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาด้าน
การร่วมมือ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา มีระดับการจัดการความขัดแย้งในด้านการร่วมมือ อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาแบบการร่วมมือของผู้บริหาร
สถานศึกษา เห็นว่าจะเป็นผลดีกับสถานศึกษาเพราะเป็นวิธีการที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเป็นวิธีการที่จะพยายามหาผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายยอมรับ และในส่วน
ของครูอยู่ในระดับมากเป็นวิธีที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือหาทางออกที่เหมาะสม
เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ 
นามบุญลือ (2544) ได้ศึกษา การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
จังหวัดหนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่าง 512 คน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู
ใช้วิธีการร่วมมือใน การจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเป็นอันดับแรกรองลงมาเป็นวิธีการหลีกเลี่ยง 
ผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการเอาชนะเป็นล าดับสุดท้าย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อการพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยผู้บริหารสถานศึกษา
มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือมากกว่าครูผู้สอนอาจเนื่องมาจาก 
ผู้บริหารและครูผู้สอนเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของผู้อ านวยการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยมีผลดังนี้ ด้าน
การร่วมมือแก้ปัญหา การยอมให้การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ  2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ วิธีการ
ยอมให้ การ่วมมือแก้ปัญหา การประนีประนอม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ในเรื่องประสบการณ์การท างาน จะเห็นได้ว่าอายุของการท างานมีผลต่อการตัดสินใจในแบบ
ตามความคิดเห็น แบบแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประสบการณ์ท างานน้อยความร่วมมือจึงมี
มากกว่าในกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่าและเมื่อด้านการร่วมมือ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ด้านการร่วมมือ มากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ส่งผลให้การจัดการความขัดแย้ง
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของ
ผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 1) ข้าราชการ
ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ด้านการเอาชนะ การยอมให้ และการร่วมมือแก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.05 5) ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความเห็นด้านการเอาชนะ การยอมให้และการ
ร่วมมือแก้ไขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดกลาง ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในระดับระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการร่วมมือ จึงเป็นวิธีในการแก้ปัญหาเป็นอันดับ 2 

3. ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัย ด้านการประนีประนอม และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 

3.1 ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาด้าน
การประนีประนอม 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา มีระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งในด้านประนีประนอม อยู่ในระดับมากซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอมมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสภาพของคนในสังคมไทยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ไม่ต้องการเห็นผู้แพ้ ผู้ชนะ ไม่ชอบวิธีการที่รุนแรง การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาต้องพ่ึงพาอาศัยกันและคอยช่วยเหลือกันและกันในการท างาน แต่ในส่วนตามความคิด
เห็นของครู ด้านการประนีประนอม ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับมากแต่มีบางส่วนที่การประนีประนอมยัง
ไม่ใช่ค าตอบ อาจเป็นเพราะสังคมของครูมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกการรับฟังในข่าวสารการท างานไม่
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ทั่วถึงจึงท าให้เกิดความคิดในแง่ลบเมื่อมีปัญหากระทบกระทั่งกันก็ไม่เป็นที่ยอมรับในส่วนของกลุ่ม
ความคิดเห็นของครู สอดคล้องกับ Thomas (อ้างถึงในเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540 : 105)ได้ให้
ความหมายของการประนีประนอมว่าเป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเองและมิติการเอา
ใจผู้อื่น เป็นแบบของการเจรจาต่อรองที่จะมุ่งให้ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจบ้าง เป็นลักษณะที่หากจะได้
บ้างก็ควรยอมเสียบ้าง หรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทาง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการประนีประนอม จ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเห็นว่า การใช้วิธีการประนีประนอม เป็นวิธีที่มีเหตุผล เป็นประชาธิปไตย โดยเมื่อมีความ
ขัดแย้งขึ้นผู้บริหารใช้ทางสายกลาง ไม่เข้าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร มีความยุติธรรม
และมีเหตุผล แก้ปัญหาและลดความรุนแรง มีการเจรจาต่อรอง หรือปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม อาจต้องแยกคู่กรณีออกจากกันหรือย้ายคนละที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล 
มนตรีภักดี (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษา มีพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งมากที่สุดเป็นแบบการประนีประนอม รองลงมาเป็นแบบการร่วมมือ 
กล่าวโดยสรุปว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอม เป็นแบบที่ทั้งสองฝ่ายใช้วิธีผ่อน
ปรนเข้าหากันมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากัน โดยต่อรองไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับในเหตุผลซึ่ง
กันและกันในลักษณะพบกันครึ่งทาง 

ในเรื่องประสบการณ์การท างาน จะเห็นได้ว่าอายุของการท างานมีผลต่อการตัดสินใจในแบบ
ตามความคิดเห็น แบบแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประสบการณ์ท างานน้อยการ
ประนีประนอมจึงมีมากกว่าในกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากมีปัญหากับใคร 
และเมื่อด้านการประนีประนอม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารในสถานศึกษาที่มี
ขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็แตกต่างกัน 
แต่ก็ถือว่าไม่ต่างกันมาก ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มบุคลากรมีน้อยการพูดคุยก็ดูง่ายขึ้น แต่ใน
ส่วนของโรงเรียนขนาดใหญ่นั่นหมายถึงกลุ่มของบุคลากรมีมาก ส่วนของปัญหาก็มากตามเพราะต่าง
คนต่างความคิดการสื่อสารไม่ทั่วถึงกัน การรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน แต่ในส่วนต่างๆที่กล่าวมาก็อาจ
สามารถบริหารความขัดแย้งได้เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และ
ได้รับการฝึกอบรม และมีวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบประนีประนอมไปในแนวทางเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นในระดับระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
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สังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการประนีประนอม จึงเป็นวิธีในการแก้ปัญหาเป็นอันดับ 3 

4. ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัย ด้านการหลีกเลี่ยง และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 

4.1 ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาด้าน
การหลีกเลี่ยงผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
มีระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งในด้านการหลีกเลี่ยงอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ยซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารใช้ ระดับการจัดการความขัดแย้งในด้านการหลีกเลี่ยง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารใช้
วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยงน้อยที่สุดอาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ต้องการ
มีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง หรือไม่ยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น และผู้บริหารอาจเชื่อว่า
หากไม่ให้ความสนใจกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปล่อยเวลาให้ผ่านไปความขัดแย้งอาจลงไปเองได้แต่
ความเป็นจริงแล้วการใช้การจัดการความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยงนี้ หากปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้รับ
การแก้ไขหรือท าให้ยุติ อาจท าให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงจนเป็นผลเสียต่อสถานศึกษาได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าจวน ชื่นธงชัย (2551) ที่กล่าวถึง วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยง ว่าเป็นวิธีแก้ไขความขัดแย้งด้วยการปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ 
ความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ วิธีนี้เหมาะสมเมื่อปัญหานั้นไม่ส าคัญเท่าไร หรือเวลายังไม่
เหมาะสม ถ้าปล่อยเวลาไปให้สงบลงเสียก่อนจะเหมาะสมกว่าและควรใช้ในระยะสั้นแต่วิธีนี้ไม่
เหมาะสมเมื่อปัญหานั้นเป็นปัญหาส าคัญหรือเมื่อปัญหาไม่หมดไป แต่ยังคงอยู่หรือจะลุกลามต่อไป ใน
ส่วนตามความคิดเห็นของครู ด้านการหลีกเลี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มของครู
มองว่าการหลีกเลี่ยงคือวิธีทางออกที่ดีในการที่จะแก้ปัญหา แต่ปัญหาต่างที่เราพยายามหลีกไม่สู้กับ
ปัญหาเหล่านั้นยิ่งท าให้จากปัญหาเล็กกลายเป็นเป็นปัญหาเพราะการไม่พูดคุยในส่วนที่เกิดความ
ผิดพลาด ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่นเขต 4 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ วิธีการยอมให้ การร่วมมือแก้ปัญหา การประนีประนอม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการยอมให้ ด้านการเอาชนะ และด้านการ
หลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าจวน ชื่นธงชัย (2551) ได้ศึกษาการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต  1 ผลการศึกษา



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

 

 

476 

สรุปได้ดังนี้ มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอมมากที่สุดรองลงมาคือการ
ร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให้และการเอาชนะน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์การบริหาร และวุฒิการศึกษาท่ีต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่าง
กันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อการพฤติ
กรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นในการจัดการความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยงที่คล้ายคลึงกัน
หรือเหมือนกัน 

ในเรื่องประสบการณ์การท างาน จะเห็นได้ว่าอายุของการท างานมีผลต่อการตัดสินใจในแบบ
ตามความคิดเห็น แบบแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประสบการณ์ท างานน้อยการหลีกเลี่ยงเป็น
ค าตอบในการแสดงความคิดเห็นจึงมีมากกว่าในกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าการ
หลีกเลี่ยงส าหรับกลุ่มคนที่เริ่มท างานการหลีกเลี่ยงปัญหาจึงเป็นทางออกที่ดีในการไม่ต้องเผชิญหน้า
กับปัญหา และเมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่าง
กัน มีระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียน
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง แตกต่างกัน ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นในการจัดการความ
ขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง ต่างกันเพราะบริบทสังคมของขนาดโรงเรียนนั้นต่างกัน เพราะฉะนั้นใน
ระดับระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการหลีกเลี่ยง จึง
เป็นวิธีในการแก้ปัญหาเป็นอันดับสุดท้ายในทั้ง 5 ด้านของการบริหารความขัดแย้ง 

5. ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัย ด้านการประนีประนอม และการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน 
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5.1 ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมามีระดับการจัดการความขัดแย้งใน
ด้านการยอมรับ อยู่ในระดับมากโดยเฉลี่ยทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารต้องการลดความขัดแย้งใน
สถานศึกษาเพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างสงบ ไม่ต้องการให้คู่กรณีที่มีความขัดแย้งเกิดการ
บาดหมางใจระหว่างกันและเห็นว่าการยอมรับเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากเป็นพฤติกรรมของคนที่มีความ
เสียสละสูง เอาใจผู้อ่ืนมากกว่าเอาใจตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้
วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 พบว่า 1) ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยมีผลดังนี้ ด้านการร่วมมือแก้ปัญหา การ
ยอมให้การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ จะเห็นระดับความคิดเห็นด้านยอมให้อยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน  แต่ในส่วนตามความคิดเห็นของครูนั้น บ่งบอกได้อีกอย่างกล่าวคือ อยู่ในระดับปาน
กลาง หมายถึงในสภาพของสังคมไทยเปลี่ยนไป การชิงดีชิงเด่น การเอาเปรียบการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน การไม่เสียสละ การไม่มีจิตสาธารณะ  การไม่เห็นคนอ่ืนได้ดีกว่า นั่นคือสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลง นั่นคือสภาพจริงของโลกปัจจุบัน ที่ทุกคนต้องยอมรับ  

ในเรื่องประสบการณ์การท างาน จะเห็นได้ว่าอายุของการท างานมีผลต่อการตัดสินใจในแบบ
ตามความคิดเห็น แบบแตกต่างกันมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประสบการณ์ท างานน้อยด้านการยอมรับ
เป็นค าตอบด้วยเหตุผลที่ว่ายอมให้คนอ่ืนได้ดีกว่าไปมีปัญหากับบุคคลอ่ืนเพ่ือการท างานในอนาคต
จะต้องมีปัญหากับใครแต่ในกลุ่มประสบการณ์ที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคืออยู่ในกลุ่มที่ประสบการณ์
ท างาน 11-15 ปีที่อาจเป็นเพราะในช่วงที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานจึงท าให้ใน
ความคิดรับผิดชอบชั่วดีไม่มี และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ต่อการพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
ยอมรับ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการ
ความขัดแย้งด้านการยอมรับมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความทักษะและมีวิธีการจัดการความขัดแย้งด้านการ
ยอมรับไม่เหมือนกัน อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับ
การจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 
4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการเอาชนะ การยอมให้ และการร่วมมือแก้ไขปัญหา แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าข้าราชการครูในโรงเรียนขนาด
เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความเห็นด้านการเอาชนะ การ
ยอมให้และการร่วมมือแก้ไขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะฉะนั้นในระดับ
ระดับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการประนีประนอมจึง
เป็นวิธีในการแก้ปัญหาเป็นอันดับ 4 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของ
ผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
ที่มีลักษณะพ้ืนฐานของครูที่ปฏิบัติงานต่างกัน  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จาก 20 โรงเรียน 
มีครูทั้งสิ้นจ านวน 519 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 220 คน โดยเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) แล้วใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติทดสอบ (t-test) และ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ท าการเปรียบเทียบ
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheff’s Method) 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

นครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2. ผลการเปรียบเทียบตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด

นครราชสีมาที่มีคุณวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหาร โดย
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ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  และขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหาร โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ค าส าคัญ :  พฤติกรรม กัลยาณมิตร นิเทศ 

ABSTRACT 
Napat Kiaoklang (2016). A Study of Peer Supervision Behaviors of Administrators 

as Perceived by Teachers Teaching at Municipality Schools in Nakhon Ratchasima 
Province. Thesis M.Ed. (Educational Administration). Nakhon Ratchasima: Faculty of 
Education, Vongchavalitkul University. Thesis advisors: Assistant Professor Dr. 
Sanguanpong Chuanchom Assistant Professor Dr.Somboon Tanya 
 The purposes of this research were to 1) study the levels of peer supervision 
behaviors of administrators as perceived by teachers teaching at municipality schools 
in Nakhon Ratchasima province, and 2) compare those behaviors  as classified by 
teachers with different educational qualifications, working experiences and school 
sizes.  
 The research population was a group of teachers from 20 schools. The research 
samples were 220 teachers teaching at schools under Nakhon Ratchasima Municipality.  
The sampling method was a simple sampling technique and Krejcie and Morgan’ table 
(1970) was employed to determine the sample size. The research instrument was a 
five-point rating scale questionnaire .The statistical methods used to analyze the data 

were the percentage, mean score (X̅),  standard deviation (S.D.),  t-test, F-test and the 
Scheffé post hoc comparisons. 
  The results revealed that:  
 1) The level of peer supervision behaviors of administrators as perceived by 
teachers teaching at municipality schools in Nakhon Ratchasima province was at a high 
level in overall.  
  2) Teachers with different educational qualifications perceived peer 
supervision behaviors of administrators similarly. However, teachers with different 
working experiences and school sizes perceived peer supervision behaviors of 
administrators   differently in overall with the statistical significance level of 0.05.   
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บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ สังคมที่มี

คุณภาพย่อมพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง การให้การศึกษาแก่ประชากรของประเทศนั้นเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษาภาค
บังคับเป็นบริการที่รัฐพยายามจัดให้ประชาชนอย่างเต็มที่ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งวางรากฐานเพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถขั้น
พ้ืนฐาน จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็ น
สมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มี
คุณภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และ
สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็ น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพาอาศัยกันได้ สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ เป้าหมายการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น คนดี คนเก่ง คน
มีความสุข ด้วยการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความ
ต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจสติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรม และจิตส านึกที่พึง
ประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (ธีระ รุญเจริญ, 2553 : 92) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับนโยบายทางเศรษฐกิจ
มากกว่านโยบายทางด้านสังคมโดยตลอด ทิศทางการพัฒนาแบบนี้เป็นตัวเร่งให้โครงสร้างทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมไทยอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามถูกละเลยมาช้านาน 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึด
หลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่
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มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

การนิเทศการศึกษา จึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนมี
มาตรฐานตามที่ก าหนด ดังนั้น การนิเทศการศึกษาเป็นความพยายามของผู้จัดการศึกษาในการ
แนะน าครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอน ช่วยให้เกิดความงอกงามทาง
วิชาชีพทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาครู ช่วยในการเลือก และปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ช่วยในการปรับปรุงวัสดุ และเนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและช่วยปรับปรุงการประเมินผลการ
สอน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การศึกษา มีคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอน ซึ่งการนิเทศภายในเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทางการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุน เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมาย  การนิเทศภายใน
เพ่ือให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ สามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม และท่ีส าคัญช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนั้น ต้องยอมรับว่าการที่นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
หรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายใน ช่วยให้ครู
สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ช่วยเหลือครูในการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ช่วยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและช่วยให้
ครูประสบความส าเร็จ  (รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม, 2545 : 71) 

โรงเรียนเทศบาลนับว่าเป็นการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นหลังจากพุทธศักราช 2504 ที่
รัฐบาลได้โอนการประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปให้เทศบาลรับผิดชอบ โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ ให้
กระทรวงมหาดไทยควบคุมดูแลการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล  ส่งเสริมให้เทศบาลพยายามรับโอน
โรงเรียนประชาบาลไปด าเนินการให้มากที่สุด  เว้นแต่โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไว้
ปรับปรุงในทางวิชาการและเป็นตัวอย่างเท่านั้น  ดังนั้นการจัดการประถมศึกษาในเขตเทศบาลจึงอยู่
ในก ากับดูแลควบคุมของเทศบาลตลอดมาจนทุกวันนี้  และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมของความ
เหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547 : 24-25)   

การนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมาโดยการปฏิบัติงานยังมี
ปัญหาในทุกระดับซึ่งคุณภาพงานยังไม่ชัดเจน ผลผลิตของการนิเทศยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเท่าที่ควร เพราะการนิเทศภายในเป็นไปในลักษณะการวัดผลการสอนและการตรวจสอบ
หลักฐานการปฏิบัติงานของครู ท าให้ครูขาดความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน ไม่กล้าขอ
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ค าปรึกษาหรือไต่ถามเพ่ือพบปัญหา ขาดการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โรงเรียน
ไม่ประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง วิธีการนิ เทศแบบหนึ่งที่ใช้กันมาก
ในกลุ่มโรงเรียนและภายในโรงเรียนคือ “การนิเทศแบบกัลยาณมิตร” เป็นลักษณะการนิเทศแบบ
เพ่ือนร่วมคิดมิตรร่วมทาง มีการสาธิตฝึกปฏิบัติและประเมินพัฒนาการของครูและนักเรียนได้ผลเชิง
ประจักษ์ว่าการนิเทศแบบนี้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงและเป็นรูปแบบหนึ่ งที่สามารถน าไปใช้กับการ
นิเทศทุกประเภทด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ คือ 1) ด้านการให้ใจ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การ
สร้างศรัทธา การสร้างสัมพันธ์แจ้งความมุ่งหมายจัดเวลาก าหนดแผนงาน 2) ด้านร่วมใจ ได้แก่ การ
ร่วมท า แนะน า สาธิตฝึกท าแผนการสอน ฝึกสร้างสื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การ
เรียนรู้วิธีวัดและประเมิน 3) ด้านตั้งใจ ได้แก่ สร้างสรรค์คุณภาพครูเครือข่าย ทดลองปฏิบัติ ครู
เครือข่ายและครูต้นแบบปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ติดต่อสื่อสาร เยี่ยมเยือน ช่วยกันแก้ปัญหา 
ให้ก าลังใจ 4) ด้านเปิดใจ ได้แก่ การทบทวนการวัดและประเมินผล การประเมินตนเอง การ
ประเมินผลงาน การประเมินโดยกัลยาณมิตร การประเมินพัฒนาการเรียนรู้ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2552 : 
35-62) 

จากสภาพความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โรงเรียนจะต้องพัฒนาการด าเนินงาน
นิเทศภายใน เพราะการนิเทศภายในเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานในด้านวิชาการของ
โรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ผู้ศึกษาได้
เล็งเห็นความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา รวมถึงช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารแบบกัลยาณมิตรตามการรับรู้
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน าผลการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพ  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีลักษณะพ้ืนฐานของครูที่ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้
ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครราชสีมา ปี

การศึกษา 2559 จ านวน 20 โรงเรียน มีครูทั้งสิ้นจ านวน 519 คน จ าแนกได้ดังนี้ 
  1.  โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  126  คน 
  2.  โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน  93  คน 
  3.  โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน  300  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 โดยด าเนินการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 
  1.  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการค านวณที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างถึงในไพศาล หวังพานิช, 2553 : 38) ได้กลุ่มตัวอย่างครูจ านวนทั้งสิ้น 220 คน  

2.  สุ่มตัวอย่างของครูจากแต่ละโรงเรียนโดยการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนจ านวนครู 
  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน โดย
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) เกี่ยวกับ
พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญในด้านส าคัญดังนี้ คือ ด้านการให้ใจ จ านวน 12 ข้อ ด้านการร่วมใจ จ านวน 
12 ข้อ ด้านการตั้งใจ จ านวน 12 ข้อ และด้านการเปิดใจ จ านวน 12 ข้อ ได้แก่ โดยแบ่งระดับเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ 5  หมายถึง  มากที่สุด 4  หมายถึง  มาก 3  หมายถึง  ปานกลาง 2  หมายถึง  น้อย 1  
หมายถึง  น้อยที่สุด 
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 2.  วิธีสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมกลัยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู โดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1)  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารจาก
เอกสาร วารสาร ต ารา บทความ สิ่งตีพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2)  น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดหลัก ก าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตของแบบสอบถาม โดยร่างค าถามให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ของการ
ด าเนินการตามกรอบของกัลยาณมิตรนิเทศ 
  3)  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  4)  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้แก่ 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ตันยะ 
   2.  อาจารย์ ดร.มานะ  สินธุวงษานนท์ 
   3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  นาควิเชตร 
   4.  นายไตรรงค์  คัมภีร์พงศ์    

5.  นายปรเมศวร์  ชนะโรค 
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามโครงสร้างของเนื้อหา 

(Content validity) และความชัดเจนของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว
น ามาแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงวิเคราะห์หาค่า IOC (Index of Consistency) พิจารณา
เป็นรายข้อได้ค่า IOC มีค่าระหว่าง 0.60-1.00 
  5)  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มครูในโรงเรียนเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
  6)  น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 ดังตาราง 
  7)  น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นและอ านาจจ าแนก แล้ วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบแบบสอบถามครั้งสุดท้ายก่อนจัดท าเพ่ือน าไปใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล 
 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.3.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพ่ือขออนุญาตใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมกับแบบสอบถามเพ่ือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และนัดหมายวันเวลาที่
จะไปรับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลได้จ านวน 220 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนและด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแล้ว ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ลักษณะพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารแบบกัลยาณมิตรตามการรับรู้ของครูโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, S.D.) แล้วน ามาแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 100) ดังนี้ 
  4.51-5.00  หมายถึง  มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50  หมายถึง  มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ อยู่ในระดับมาก 
  2.51-3.50  หมายถึง  มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ อยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50  หมายถึง  มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ อยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50  หมายถึง  มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ t-test ส่วนประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงาน ใช้ F-test และ เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 4.  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากค าตอบในแบบสอบถามปลายเปิดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis)  
 
5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1  สถิติพ้ืนฐาน 
  1)  ค่าความถี่ 
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  2)  ค่าร้อยละ 
  3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4)  ค่าเฉลี่ย 
 5.2  สถิติที่ใช้ทดสอบ  

1)  t-test  
2)  F-test 
 

ผลการวิจัย 

1. ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหาร
ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า 
พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเปิดใจ ด้านการตั้งใจ ด้านการให้ใจ และด้านการร่วมใจ ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู จ าแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหาร โดยภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3. พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้
ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ครูมีประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี มีการ
รับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี และ ประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 ปี ตามล าดับ 

4. พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้
ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลาง มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ตามล าดับ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. การศึกษาพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาล
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การเปิดใจ ด้านการตั้งใจ ด้านการให้ใจ และด้านการร่วมใจ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศเป็นการนิเทศ
ภายในเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยความเป็นมิตร ด้วยความรัก และความ
จริงใจนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสมัครใจ และ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  การันต์ วาแมยีซา (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การนิเทศแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนของครูผู้สอนในอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนของครูผู้สอนอยู่ในระดับมากโดยครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขนาดกลางมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของผู้บริหารสถานศึกษาสูงกว่า ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สัมฤทธิ์ (2551) ที่ได้
ศึกษาการใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกช่วงชั้น หลังจาก
การได้รับการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร มีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมิน
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์สูงขึ้นตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เมื่อแยกประเมินในแต่ละช่วงชั้นในด้านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและบุคลิกภาพของครูที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความสุข พบว่า ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ก่อนได้รับ ขณะได้รับและสิ้นสุดกระบวนการนิเทศของแต่ละสัปดาห์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส (2551) ได้ศึกษาผลของการใช้การ
นิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของครูปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่าก่อนและระหว่างการนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนของครู
ปฐมวัยมีระดับคะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส (2551) ศึกษาผล
ของการใช้การนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนที่มีต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของครูปฐมวัย ก่อนและระหว่างการนิเทศภายในแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือนของครูปฐมวัย
มีระดับคะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสวง เชยโพธิ์ (2551) ได้ศึกษาสภาพและ
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ปัญหาการด าเนินการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสภานศึกษาและครูวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน ด้าน
ที่มีการด าเนินการมากที่สุด คือ ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจ รองลงมาคือด้านการวางแผนการ
นิเทศ ส่วนด้านที่มีการด าเนินการน้อยที่สุด คือ ด้านการให้ความรู้ในสิ่งที่ต้องการนิเทศ ปัจจุบันงาน
ด้านการศึกษา 
  ปัจจุบันด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาก็จะมีการให้ความรู้ในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูจ าเป็นต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น สิ่งที่ช่วย
กระตุ้นให้มีการพัฒนา ก็คือ การนิเทศทางการศึกษา ในการนิเทศการศึกษามีความส าคัญต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาซึ่งจะต้องตั้งอยู่บน หลักการด้านวิชาการ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเป็น
ประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งการให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้ เพ่ือให้
การจัดการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในที่สุด
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูประสบความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างานรวมทั้ง
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ให้ครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตรด้วย 
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูที่ผู้บริหารมอบหมาย เป็นความพยายามทุกวิถีทางของผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการโดยใช้ภาวะผู้น าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานและใช้
ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักสูตร มาตรฐานการศึกษาในอันที่จะปรับปรุง แก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานการศึกษาชาติ เพ่ิมสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหาร
ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา มีหลักการที่ส่งผลมาจากการมีทักษะหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติเป็นความสามารถที่แสดงออกทางกาย รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกต
ได้ เป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้ายที่บุคคลแสดงออกมาซึ่งมีทั้งด้านความรู้ เจตคติ เป็นตัวช่วยให้เกิด
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และกระบวนการในการก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ต้องอาศัย
ระยะเวลากับการตัดสินใจหลายขั้นตอน และกระบวนการทางการศึกษาจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและคุ้มค่า 
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 2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน พบว่า 
  2.1  ครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
รับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของครู
ถึงแม้ว่าครูจะมีระดับการศึกษาต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศ
ของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ นพวัชญ์ โพธิ์งาม (2554 : 148-154) ได้
ศึกษาสภาพและความต้องการของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
 พฤติกรรมกัลยาณมิตรของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ตามระดับการศึกษาที่เป็นปัจจัยส าคัญอันดับหนึ่ง เพราะว่าการเป็นผู้น าในการบริหาร
จัดการศึกษา ต้องมีวิสัยทัศน์ และสภาวะผู้น าที่เป็นผู้มีภูมิรู้เป็นอย่างมาก เพ่ือน าพาวิสัยทัศน์ไปสู่แนว
ทางการปฏิบัติ เป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ใช้ทักษะการสื่อสาร 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันแก้ปัญหา
มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการสถานศึกษา ดังนั้นภาวะผู้น าการบริหารจัดการศึกษา
ที่เป็นผู้มีภูมิรู้ ต้องพัฒนาตนให้มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้การบริการจัดการศึกษามีประสิทธิผล 
  2.2 ครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่มีประสบการณ์ 
การท างานต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การนิเทศภายในมี
ความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับครู เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียน ครูสังกัดโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา จึงมีความต้องการให้การนิเทศภายใน ถึงแม้นักวิชาการศึกษาหลาย
ท่านจะเห็นเป็นเรื่องเก่าไปแล้วก็ตาม แต่ถ้ามีกระบวนการนิเทศที่ดี เป็นระบบ เป็นขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่องสม่ าเสมอ การนิเทศจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมการท างานของ
ตนเอง ของสถานศึกษา น าไปสู่การพัฒนาตน พัฒนางาน สอดคล้องกับ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ 
(2550,57) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะช่วยครูให้เป็นครูที่สอนดียิ่งขึ้น ช่วย
ผู้เรียนได้เรียนดีขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ พัฒนาตน 
พัฒนางาน เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
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 ความส าคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่จัดให้มีขึ้นใน
โรงเรียนเพ่ือช่วยให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป อ้างถึง ปรมะ สตะเวทิน (2538 : 67-68) ได้กล่าวว่าหากสิ่งที่เราพบเห็นเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งเรา
ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เราก็จะท าสิ่งนั้นมีความหมายได้ด้วยการเลือก (Select) เพ่ิมเติม (Add) 
บิดเบือน (Diatort) และโยง (Relate) สิ่งนั้นให้เข้ากับประสบการณ์ของเรา ดังกล่าวแล้วว่า
ประสบการณ์ (Experience) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Perception) ความหมาย (Meaning) ของคน แต่
เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่มีใครมีประสบการณ์เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้น แต่
ละคนจึงมีการรับรู้และแปลความหมายต่อสิ่งที่พบเห็นแตกต่างกันไป 
  2.3  ครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
แตกต่างกัน มีการรับรู้พฤติกรรมกัลยาณมิตรนิเทศของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูสังกัด
โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่มี
บริบทของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเอ้ืออ านวยต่อการบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกัน 
ดังนั้น ผู้น าก็คือผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลหลักเพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 
เพราะผู้น าทุกระดับมีบทบาทความรับผิดชอบส าคัญ เป็นผู้น าเอานโยบายและโครงการณ์ต่าง ๆ ไป
ปฏิบัติ ถ้าด าเนินตามนโยบายเป็นไปด้วยดีย่อมมีผลดีต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนและ
ที่ตั้งโรงเรียน กิจกรรมนิเทศภายใน ตามที่ เมตต์ เมตต์การุณจิตต์ (2543 : 54) ได้กล่าวถึงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาปัจจุบัน การนิเทศภายในสถานศึกษาได้แพร่หลายในทุกระดับ การศึกษา ทุก
หน่วยงานที่สถานศึกษาได้สังกัด โดยอาศัยหลักความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและครู ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็ให้ความส าคัญในกิจกรรมนิเทศภายใน และ
หลักการที่น ามาใช้กับการนิเทศภายใน ต้องท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามขั้นตอนกระบวนการ
นิเทศสอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็นในการพัฒนาของครูและของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
ระดับพัฒนาการของครู มุ่งสู่เป้าหมายส าคัญในการนิเทศ คือ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความ
ช่วยเหลือในสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือการสอน หรือการสร้าง
เสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านให้เติมตามวันและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเป็นกรอบก ากับใน
การจัดการเรียนการสอน ตามท่ี สุมน อมรวิวัฒน์ (2545 : 31) ได้กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการ
สร้างเสริมสมรรถภาพของผู้บริหารและครู กระบวนการพัฒนาบุคลากร และเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ วิวัฒนาการนิเทศการศึกษาของประเทศไทย
ในช่วง 5 ทศวรรษ ได้ก้าวหน้าจากการตรวจสอบและประเมินผลมาเป็นการด าเนินงานหลายรูปแบบ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพครู การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้สามารถจัดระบบและกระบวนการ
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นิเทศภายในโรงเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการสอนกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนในการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพที่พึงประสงค์ในตัวผู้เรียน ได้เสนอกระบวนการนิเทศภายในแบบ
กัลยาณมิตร สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อาคม จันทรสุนทร (2547 : 42-43) ได้กล่าวว่า หลักการ
นิเทศภายในนั้นมีวิธีปฏิบัติหลากหลาย แนวทางจ าเป็นต้องเลือกกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมส าหรับผู้รับ
การนิเทศ หรือโรงเรียนต้องค านึงถึงทรัพยากรและเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของแต่ละโรงเรียน 
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การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
THE DEVELOPMENT OF ON- THE- JOB -TRAINING MODEL FOR TEACHERS BASE ON 

PARTICIPATORY LEARNING 
 

อังคนา กรัณยาธิกุล1 ประพรรธน์ พละชีวะ2  และเมษา นวลศรี3  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แด่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารูปแบบฝึกอบรม จ านวน 5 คน 2) 

ครูโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา จ านวน 30 คน ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 1) รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับ

ครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การท าความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือ การ

กระตุ้นความกระหายในการเรียนรู้ การฝึกอบรมโดยวางแผนร่วมกันและท าให้ดู ทดลองปฏิบัติงานใน

สถานการณ์จริง สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครู

ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มตัวอย่างครู โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 

คน พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมในงาน น าเสนอความรู้ตรงตามความต้องการ สามารถเรียนรู้ได้โดย

ต้องไปอบรมนอกโรงเรียน มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรจากได้เผชิญสถานการณ์

จริงในการปฏิบัติงานจริง มีความต้องการเรียนรู้ในสถานการณ์ และเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นอีกหลังจาก

อบรมด้วยรูปแบบการฝึกอบรมในงาน มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ใหม่จากสถานการณ์จริงทันที มี

โอกาสซักถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียนรู้แบบแบบส่วนร่วมเหมาะสมที่จะพัฒนาครู

ต่อไป และได้ประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ในสถานการณ์จริงอยู่ในระดับดีมาก และรูปแบบการฝึกอบรม

ในงานครั้งนี้ท าให้ครูได้มีโอกาสสรุป และเสนอแนะปัญหาและวิธีแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: การฝึกอบรมในงาน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการฝึกอบรม 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) develop of on- the- job -training model 

for teachers base on participatory learning. 2) study effects of using  on the job training 

model  for teachers base on participatory  learning. The samples used in this research 

were divided  into two groups:  1) the expert group in developing the training model 

consisted of 5 persons. (2) 30 teacher of Sungaum school were used to study effects 

of using on the job training model  for teachers base on participatory  learning. The 

results can be summarized as follows: 

1) On- The- Job -Training Model for Teachers base on Participatory Learning 

were 5 elements, Understanding and Participating, Simulation of eagerly learning, 

Training by plan together and demonstration, the workshop on the real situation and 

conclude participation.  

2) To study effects of using on the job training model for teachers base on 

participatory learning by 30 teachers of Sungaum school. The result was On- The Job 

-Training Model for Teachers base on Participatory Learning: According to knowledge 

and requirement, The teacher can learning and training in the real classroom together 

and do not abandon the classroom to another place. 

    There was a chance learning plan with trainers, To face the real situation of practical 

training. Teachers want to learn in other situations and other matters after the training. 

On - the - job training model make the opportunity to trial. On - the - job training 

model  chance question solution occurred, appropriate to develop teachers further 

on-the-job training model for teachers. Teachers experience learning in real life 

situations. In a very good level. In this work the teachers training model is concluded. 

And proposes the problem and solution at a good level. 

Keywords: On- The- Job -Training Model, Participatory Learning 
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บทน า 
  การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้ให้ความส าคัญของการพัฒนา
วิชาชีพ โดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 "มาตรา 80 รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม โดยพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก" และ
พระราชบัญญัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในหมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตรา 52 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้สถาบันที่
พัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 4 กรอบแนวทาง คือ 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุบรรณ มีแนวนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย 17 เรื่อง นโยบาย ให้ลดภาระงานที่
ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียนให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลา
นอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ 
เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุขให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การน านักเรียน และครูออกนอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา ควรส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถและนโยบายเฉพาะ ด้าน
การอุดมศึกษา “จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น” 
 แนวทางการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาโดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (2548) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  จุดเน้นเป็น
การสร้างเอกภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยใช้ยุทธศาสตร์สนับสนุนส่งเสริม ทั้งนี้ การพัฒนาครูในยุค
ปัจจุบันจะต้องค านึงถึงความต้องการจ าเป็นของ โรงเรียน  ครูและผู้เรียน (ทรงเดช  สอนใจ, 2559)
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่นที่คาดหวังว่าลูกหลานควร
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จะมีความรู้ความสามารถ  ซึ่งการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็น
แนวคิดใหม่ที่ครูไม่จ าเป็นต้องเดินทางออกจากโรงเรียน เพ่ือมาอบรม ประชุมปฏิบัติการ หรือเข้ารับ
การพัฒนาตามที่หน่วยงานทางการศึกษาก าหนด แต่เป็นการพัฒนาที่โรงเรียนด าเนินการควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนโดยมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถท าหน้าที่ด าเนินการพัฒนา เช่นอาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มีหลักในการด าเนินการ เป็นการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน โดยโรงเรียน
หรือชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ การพัฒนาครูต้องตรงตามความต้องการและความสมัครใจ เป็นการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการและการ ประเมินผล การพัฒนาเน้นการฝึก
ปฏิบัติจริงและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการใช้กระบวนการ PDCA หรือวิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) เน้นใช้กระบวนการที่เป็นกัลยาณมิตร และที่ส าคัญต้องด าเนินการตามหน้าที่ตามภาวะ
ปกต ิ
 แต่ในสภาพปัจจุบันรูปแบบการฝึกอบรมในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงาน
ของครูในปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่ต้องทิ้งชั้นเรียน เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น และเมื่อ
กลับมาโรงเรียนก็ไม่สามารถน าข้อมูล ความรู้ ในการฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนางานได้  (พัชนี กุล
ฑานันท์, 2554: 100) จากรายงานผลวิจัยเชิงส ารวจ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพชีวิตเยาวชน (สสค.) เรื่อง กิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ
ครู พบว่า ครูถูกดึงเวลาจากการท าหน้าที่สอน ให้ไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน จน
ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน โดยได้ท าการส ารวจครูผู้ได้รับรางวัลครูสอนดีจาก สสค. ซึ่งมีอายุเฉลี่ย
และวิทยฐานะสูงกว่าครูทั่วไป กระจายตัวครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ จ านวน 427 
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.- 15 ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ใน 1 ปี มีจ านวนวันเปิดเรียนทั้งหมด 
200 วัน ครูต้องใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนเฉพาะวัน
ธรรมดาถึง 84 วัน หรือคิดเป็น 42% ซึ่งจัดเป็นตัวเลขที่สูงมาก 
 “เสียงสะท้อนของครูถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนด้าน

การอบรม “ควรจัดอบรมในช่วงปิดเทอม เพราะครูต้องทิ้งห้องเรียน เนื้อหาการอบรมควรมาจาก

ความสนใจของครู เพราะบางครั้งส่งครูไปอบรมในสิ่งที่ครูไม่ต้องการ ควรลดจ านวนวันการอบรมให้

น้อยลง” รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาครู

ตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายตามลักษณะและขนาดของโรงเรียน โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และให้เป็นไปตามความต้องการ ภายใต้รูปแบบการ
พัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the Job Training) (มาเรียม นิลพันธ์, 2557: 451-
452) รวมทั้งการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดกระบวนการฝึกอบรม จะช่วยให้
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ผู้เข้าร่วมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมอย่างแท้จริง ขั้นตอนการด าเนินงานมี
การใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้รวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มากมายและหลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนจึงได้พัฒนา

รูปแบบการฝึกอบรมครูโดยโรงเรียนเป็นฐานในขณะปฏิบัติการสอน (On the Job Training)และ
เรียนรู้แบบร่วมมือในการอบรมและออกแบบกิจกรรมโดยสาธิตและให้ครูได้ลงมือท าที่ส่งผลทั้งกับครู

และนักเรียนในเวลาเดียวกันและไม่ต้องดึงครูออกจากห้องเรียน ให้ครูได้ฝึกปฏิบัติกับนักเรียนในชั้น

เรียนของตนเอง โดยด าเนิน 3 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ : SCI 

SHOW กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมต่อต้านคอรัปชั่น โดยแต่ละ

กิจกรรมมีรายละเอียดคือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ : SCI SHOW เป็นกิจกรรมเสริมให้กับ

นักเรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม และได้มีโอกาสฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย

กิจกรรมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)ความสามารถในการอ่านสื่อออก เขียนสื่อได้หรือ 

ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่สื่อเสนอ รู้จักแสวงหาข้อมูลหลายแหล่งวิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ 

คัดกรอง สื่อไอซีที สื่อออนไลน์ รู้จักการบริโภคสื่ออย่างชาญฉลาดกิจกรรมนิทานต่อต้านคอรัปชั่นการ

สร้างค่านิยมที่ถูกต้องเพ่ือท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกโรงเรียนสังข์วิทยา จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีศึกษา 

เนื่องจากมีลักษณะของผู้เรียนที่แปลกไปจากโรงเรียนประเภทเดียวกันคือ มีลักษณะพหุวัฒนธรรม 

นักเรียนจะเป็นลูกจ้างในตลาดไทจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เป็นส่วนใหญ่ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตาม แนวคิด ทฤษฎีระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบ 
4 ด้าน คือด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านปัจจัยน าออก (Output) และ
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ประชากรที่ศึกษา คือครูโรงเรียนสังข์วิทยา จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 
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คน ปีการศึกษา 2558 เนื่องจากมีลักษณะของผู้เรียนที่แปลกไปจากโรงเรียนประเภทเดียวกันคือ มี
ลักษณะพหุวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นลูกจ้างในตลาดไทจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เป็นส่วนใหญ่ 

 

นิยามศัพท์การวิจัย 

 1.รูปแบบการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training :OJT) คือรูปแบบการฝึกปฏิบัติการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้จริงแนวใหม่โดยมีทีมวิทยากรเป็นผู้ฝึกคอยดูแลการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะไม่เน้นการเรียนทฤษฎีแต่มุ่งเน้นไปในทางฝึกปฏิบัติมุ่งให้มีความสามารถในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยการลงมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนในชั้นเรียนจริงเป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยตรงและเห็นผลของการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทันที ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: SCI Show กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น 
 2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหมายถึง การร่วมมือระหว่างวิทยากรและผู้เข้าการฝึกอบรมใน

การวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ ทัศนคติทักษะ การลงมือปฏิบัติร่วมกัน 

การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ดึงประสบการณ์ศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรมออกมาใช้

อย่างเต็มที ่และสรุปผลร่วมกัน การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมี

ส่วนใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนด าเนินการวิจัยเป็น 2 

ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม และศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรม และคุณลักษณะการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การศึกษากรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในงานและการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลังจากนั้นสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สภาพปัญหา ความต้องการ

เกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรม และคุณลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  น าแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คนตรวจสอบข้อค าถาม ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ น า

เครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับประชากร ผู้บริหาร และครูโรงเรียนและน าเสนอโครงการสถา

บันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนโดยเลือกกรณีศึกษา เป็นโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่

ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต1 โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยน าข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ สนทนา มาสรุปประเด็นความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 ของการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม น า
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ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วย

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากผลการสัมภาษณ์ สนทนา ความต้องการพัฒนาครูของโรงเรียนสังข์อ่ า

วิทยา พบว่า ต้องการพัฒนาความรู้ในการใช้เทคนิคในการสอนและการจัดกิจกรรม แต่มีความกังวลใน

การทิ้งห้องเรียนไปอบรมนอกโรงเรียน และต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้: 

SCI Show กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ และกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่น หลังจากนั้นน ารูปแบบจ าลองที่ผู้วิจัย

สร้างข้ึนไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประเมินรูปแบบ น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน แล้วสรุปเพ่ือปรับปรุงรูปแบบให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ น า

รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน รับรอง

รูปแบบ โดยประเมินจากค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าแบบประเมินทุกข้อมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5  

 ในด้านการศึกษาผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม ผู้วิจัยทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เริ่มจากการ 

เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมพร้อมคู่มือ แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สอนและคู่มือกิจกรรมส าหรับผู้เรียน ประชุมครูที่โรงเรียน 

เพ่ือท าความเข้าใจกิจกรรมการฝึกอบรมในงานโดยเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งครูเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม

ที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ  กลุ่มที่สอนประถมศึกษาปีที่ 

1-3  ฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้: SCI SHOW และ กลุ่มระดับปฐมวัย ฝึกอบรม

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมต่อต้านคอรัปชั่น ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผนกิจกรรม

การเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมส าหรับครู และนักเรียน ประชุมร่วมกันเพ่ือท า

ความเข้าใจก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้ฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมในขั้นตอน บทบาท และหน้าที่ในการท ากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน ก าหนดการจัดกิจกรรมในวันพุธ

ที่ 27 กรกฎาคม 2559 พร้อมกันที่โรงเรียน โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ และครูโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยาเป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมที่ใช้ประกอบด้วย  

 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ วิทยากร 3 คน เป็นคณาจารย์กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ครูโรงเรียนสังข์อ่ า จ านวน 9 คนเป็นผู้ช่วยวิทยากร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 173  คนให้ครูทุกคนร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร และ

สังเกตการณ์การด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมความจ าเป็น VS ความต้องการ 

(Need or Want) 2) กิจกรรมรู้เท่าทันเกม 3) กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยและ 4) 
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กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณาประเมินผลกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมกิจกรรม

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ และแบบบันทึกพฤติกรรม 

 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้: SCI SHOWวิทยากร 3 คนเป็นคณาจารย์จากสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ครูโรงเรียนสังข์อ่ า จ านวน 8 คน

เป็นผู้ช่วยวิทยากรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3จ านวน 290  คนให้ครูทุกคนร่วมเป็นผู้ช่วย

วิทยากร และสังเกตการณ์การด าเนินกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมเป็นการสาธิตการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีการแบ่งเป็นฐานกิจกรรมจ านวน 5 ฐาน ฐานที่ 1 กิจกรรม drink changeฐานที่ 2 

กิจกรรมของเหลวแยกชั้นฐานที่ 3 กิจกรรมภูเขาไฟใต้น้ าฐานที่ 4 กิจกรรมไฟบรรลัยกัลป์ฐานที่ 5 

กิจกรรมมหัศจรรย์ดอกไม้เปลี่ยนสีประเมินผลกิจกรรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้: SCI SHOW และแบบบันทึกพฤติกรรม 

 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมต่อต้านคอรัปชั่น ผ่านกิจกรรมด้วยการเล่านิทานให้กับนักเรียนระดับ

อนุบาล “นิทานต้านคอรัปชั่น”วิทยากรเป็นอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย จากคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์3 คน ครูโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา จ านวน  8  คนนักเรียนระดับชั้น

อนุบาลจ านวน90  คนให้ครูทุกคนร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ครูปฐมวัย อาจารย์และเด็กปฐมวัย ร่วมกัน

สร้างหนังสือนิทานเล่มใหญ่ (big book) โดยมีหัวข้อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สร้างสรรค์                                                                                                     

นิทานที่เกี่ยวกับการพูดความจริง กลุ่มที่ 2 สร้างสรรค์นิทานที่เกี่ยวกับการยอมรับผิดเมื่อท าผิดกลุ่มท่ี 

3 สร้างสรรค์นิทานที่เกี่ยวกับไม่โกงหยิบของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ลดการคอรัปชั่นในอนาคต อาจารย์ 

ครูปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ร่วมกันสร้างหนังสือนิทานเล่มใหญ่ (big book) เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงเริ่ม

เตรียมจัดแสดงบทบาทสมติจากเนื้อเรื่องในหนังสือนิทาน big book ที่สร้างขึ้นประเมินผลกิจกรรม 

โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมต่อต้านคอรัปชั่นผ่านกิจกรรม การ

เล่านิทานให้กับนักเรียนระดับอนุบาล “นิทานต้านคอรัปชั่น”และแบบบันทึกพฤติกรรม 

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ประชุมครูที่โรงเรียนเพ่ือสรุปผลการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม เสนอแนะข้อดี ข้อด้อยที่ต้องแก้ไข ร่วมกับปรับปรุงคู่มือครูในการจัดกิจกรรมและคู่มือ

กิจกรรมส าหรับนักเรียนครั้งสุดท้ายก่อนน าไปท าส าเนา รวบรวมไว้ที่โรงเรียนเพ่ือให้ครูได้น าไปใช้ใน

ครั้งต่อไป หลังจากนั้นครูในโรงเรียนตอบแบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในงานด้วย

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม

การฝึกอบรมในงานด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมใน

งานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบของรูปแบบ คือ 1. การท าความเข้าใจ 

และการให้ความร่วมมือ  2. การกระตุ้นความกระหายในการเรียนรู้  3. การฝึกอบรมโดยวางแผน

ร่วมกันและท าให้ดู 4. ร่วมกันทดลองปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 5. สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน

ขั้นตอนการฝึกอบรมของรูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1. พบผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเพื่อส ารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรม 

2. ออกแบบรูปแบบการฝึกอบรม 

องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 

   2.1 การท าความเข้าใจ และการให้ความ
ร่วมมือ 
   2.2 การกระตุ้นความกระหายในการเรยีนรู้ 
   2.3 การฝึกอบรมโดยวางแผนรว่มกันและท า
ให้ด ู
   2.4 ร่วมกันทดลองปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริง 
   2.5  สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
3. น ารูปแบบการฝึกอบรมใหผู้้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ 

4. ปรับปรุงแก้ไขและน ากลับไปใหผู้้ทรงคุณวุฒิ
รับรองรูปแบบ 

การใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วน 

1. ศึกษาเอกสาร บทความ นโยบาย และเนื้อหาในการจัดกจิกรรม 
2. พบผู้บริหารและครูครั้งที่ 1 เพื่อน าเสนอรูปแบบการฝึกอบรมใน
งาน 
3. พบผู้บริหารและครู ครั้งที่ 2 เพื่อแบ่งกลุ่มศึกษาแนวทางและ
เทคนิคการจดักิจกรรมโดยแบ่ง 3 กลุ่ม 
 1. กิจรรมรูเ้ท่าทันสื่อ ส าหรับครูชั้น ป.4-6 
 2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ SCI SHOW ส าหรับ
ครูชั้น ป.1-3 
 3. กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมเพื่อต่อต้านคอรัปขั่น ส าหรับ
ครุปฐมวัย 
3. พบครูครั้งที่ 3 เพื่อร่วมกันเขียนแผนการจดักิจกรรม คู่มือครู 
คู่มือกิจกรรม 
4. พบครูครั้งท่ี 4 เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม ก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการฝึกปฏบิัติในงาน 

ฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดย
ท าในช้ันเรียนปกติโนวิทยากรและครูร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย
เพื่อฝึกปฏิบัต ิ

ประเมินความพึงพอใจรูปแบบ 
การฝึกอบรมในงานส าหรับครดู้วยการเรยีนรู้

แบบมีส่วนร่วม 
- ก าหนดวันสรุปแนวทางการจัดกจิกรรมร่วมกันปรบัปรุง
แผนการจดักิจกรรม คู่มือครู และคู่มือกิจกรรมนักเรยีน 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับการ
วิเคราะห์ 

1.  รูปแบบการฝึกอบรมในงานน าเสนอความรู้ตรงตามความ
ต้องการ 

4.8 0.44 ดีมาก 

2. รูปแบบการฝึกอบรมในงานท าให้ท่านสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่
ต้องละทิ้งห้องเรียนไปอบรมที่อ่ืน 

4.8 0.54 ดีมาก 

3. ท่านได้มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรจาก
รูปแบบการฝึกอบรมในงาน 

4.6 0.54 ดีมาก 

4. ท่านได้เผชิญสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานจริงจากการอบรม
ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมในงาน 

4.5 0.74 ดีมาก 

5. ท่านต้องการเรียนรู้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน
อีกหลังจากอบรมด้วยรูปแบบการฝึกอบรมในงาน 

4.5 0.65 ดีมาก 

6. รูปแบบการฝึกอบรมในงานครั้งนี้ท าให้ท่านได้มีโอกาสสรุป และ
เสนอแนะปัญหาและวิธีแก้ปัญหา 

4.3 0.75 ดี 

7. . รูปแบบการฝึกอบรมในงานท าให้ท่านได้มีโอกาสทดลองใช้
ความรู้ใหม่ๆจากสถานการณ์จริงทันที 

4.7 0.75 ดีมาก 

8. จากการอบรมด้วย. รูปแบบการฝึกอบรมในงานท่านมีโอกาส
ซักถามแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

4.6 0.43 ดีมาก 

9. . รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เหมาะสมที่จะพัฒนาครูต่อไป 

4.8 0.52 ดีมาก 

10. รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ท าให้ท่านได้ประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ในสถานการณ์จริง 

4.6 0.68 ดีมาก 

 ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้เข้าการ

ฝึกอบรมเห็นว่าการมีโอกาสสรุป และเสนอแนะปัญหาและวิธีแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี นอกจากนั้นอยู่

ในระดับดีมาก 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มี 

องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 1.การท าความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือ มีการเข้าไป
พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน และครูเพ่ือสอบถามความต้องการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ การเปิดโอกาส
ให้ครูซักถามท าให้ครูไว้วางในในการอบรมว่าไม่ต้องละทิ้งห้องเรียน สามารถเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จริง ห้องเรียนจริง พบปัญหาจริงและแนวทางแก้ไขตามสถานการณ์จริง จึงเต็มใจที่ให้ความร่วมมือใน
การฝึกอบรมและเปิดใจมากขึ้นอีกทั้งเนื้อหาในการอบรมเป็นเรื่องที่ครูต้องจัดกิจกรรมจริงอยู่แล้วท า
ให้การออกแบบวางแผนการอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. การกระตุ้นความกระหายในการเรียนรู้ 
ครูเล่าปัญหาที่พบในชั้นเรียนจริงและช่วยกันหาทางแก้ปัญหาร่วมกับวิทยากรและเพ่ือนครูคนอ่ืน ท า
ให้การแก้ปัญหาเต็มไปด้วยการอยากช่วยเหลือ และเนื้อหาในการจัดการอบรมตรงตามความต้องการ
แต่ไม่รู้วิธีจัดกิจกรรมใหม่ที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน เมื่อมีการน าปัญหาจริงในชั้นเรียนมาช่วยกัน
วางแผนแก้ไขท าให้ครูอยากเรียนรู้มากขึ้น 3.การฝึกอบรมโดยวางแผนร่วมกันและท าให้ดู การประชุม 
พูดคุยที่โรงเรียนท าให้พบจุดด้อยในการจัดกิจกรรม วิทยากรและครูในโรงเรียนได้มีโอกาสวางแผน
ร่วมกันตามบริบทของโรงเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมวิทยากรได้ทดลองท ากิจกรรมกับเด็กให้ครูเห็น
ผลว่าถ้าจัดกิจกรรมแล้วผู้เรียนจะเป็นอย่างไร เกิดความรู้หรือไม่ 4. ร่วมกันทดลองปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง เมื่อได้จัดกิจกรรมครูจะเป็นทั้งผู้สังเกต ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
วิทยากรท าให้มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 5.สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน  หลังจากที่จัด
กิจกรรมและครูและวิทยากรร่วมกันสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบ ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข จนสามารถ
สรุปเป็นคู่มือครูในการจัดกิจกรรม และคู่มือนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมไว้ใช้ต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจัย เรือง รูปแบบการจัดการฝึกอบรมในงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นทีมส าหรับพนักงาน
ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม (ยุวดี เสรีพิทยารัตน์, 2549:) 

ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมในงานส าหรับครูด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่ารูปแบบ

การฝึกอบรมในงานน าเสนอความรู้ตรงตามความต้องการ ท าให้ครูสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องละทิ้ง

ห้องเรียนไปอบรมที่อ่ืน ครูได้มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร ระหว่างการอบรมครู

ได้เผชิญสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานจริง ท าให้ครูต้องการเรียนรู้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ และเรื่อง

อ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีก ครูได้มีโอกาสทดลองใช้ความรู้ใหม่ๆจากสถานการณ์จริงทันที มีโอกาสซักถามแนว

ทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นสถานการณ์จริงนักเรียนที่สอนจริง ครูมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกว่ามี

ความเหมาะสมที่จะพัฒนาครูต่อไปเพราะท าให้ครูได้ประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ในสถานการณ์จริง  อยู่
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ในระดับดีมาก และรูปแบบการฝึกอบรมในงานครั้งนี้ท าให้ครูได้มีโอกาสสรุป และเสนอแนะปัญหา

และวิธีแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดี 

จากการพูดคุยและการสัมภาษณ์คุณครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

ซึ่งบางคนไม่ได้ส าเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพียงแต่ใช้ประสบการณ์ที่เคยสอนมาก่อน 

ส าหรับบางคนอาจจบตรงสาขา แต่ก็ยังขาดทักษะและประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลจาการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นก่อนที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ครูให้ข้อมูลที่สอดคล้อง

กันว่าส่วนใหญ่สอนบรรยาย อธิบายตามหนังสือเรียน ซึ่งไม่ค่อยได้ให้นักเรียนได้ทดลองจริง ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์และสื่อได้ อีกทั้งประสบปัญหาภาระงานที่รับผิดชอบมีมาก

เกินไป ต้องรับผิดชอบงานในหลากหลายหน้าที่และบางครั้งต้องออกไปอบรมจากหน่วยงานภายนอก 

จึงสอนโดยใช้วิธีการบรรยายตามหนังสือเรียนเป็นหลัก แต่ภายหลังที่อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ได้

เข้าไปจัดการอบรมที่โรงเรียนโดยครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการอบรมโดยใช้นักเรียนที่สอนใน

ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมในการใช้เทคนิคการ ท าให้คุณครูได้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมมากขึ้น และผล

การสัมภาษณ์แบบพูดคุยไม่เป็นทางการ พบว่า คุณครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 100) รู้สึกชื่นชอบและพึง

พอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมากและมากที่สุด พร้อมทั้งได้รับความรู้ ประสบการณ์ซึ่งดีกว่าการ

เข้าฟังการอบรมเชิงบรรยายหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ลักษณะนั้นจะไม่เห็นภาพชัดเท่ากับการสาธิตให้

เห็นถึงการสอนจริงๆ  และเห็นว่าน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น

เรียนของตน และมีก าลังใจที่จะพัฒนาผู้เรียนของตนต่อไป อีกท้ัง มีความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นลูก

ศิษย์ของตนมีความตื่นเต้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียน และมีส่วนร่วมในการตอบค าถามอีกทั้งให้

ความสนใจเป็นพิเศษ ครูหลายคนได้สะท้อนว่า บรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กๆ ค่อนข้างแตกต่างกับ

การเรียนการสอนที่ผ่านมาที่พบว่า เด็กไม่ค่อยอยากเรียนรู้และไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

เท่าที่ควร กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อวัดผลโดยการสัมภาษณ์ครูด้วยเทคนิคการสะท้อนคิดภายหลังจากที่ครู

ได้ทดลองใช้กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ และร่วมเป็นผู้สังเกตการการท ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ จากการ

สัมภาษณ์พบว่าครูเห็นด้วยกับแนวทางการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เพราะเหมาะสมผู้เรียน ผู้เรียนได้

มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการวาดภาพประกอบ ท าให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่ออย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น “เป็นกิจกรรมที่

เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ เพราะเขาได้วาดภาพ ได้ระบายสี ซึ่งท าให้เพลิดเพลินมาก” ท าให้ครูได้เข้าใจ

เด็กมากขึ้นและคาดไม่ถึงว่านักเรียนที่พบเจอทุกวันจะมีความสามารถสูงกว่าที่คาดหวังไว้ กิจกรรม

พัฒนาคุณธรรมต่อต้านคอรัปชั่น ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าอบรมเนื่องจากไม่



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

516 

สามารถทิ้งห้องเรียนได้ พบว่ามีกิจกรรมที่สามารถท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และซึมซับด้านคุณธรรม

จริยธรรมได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีโอกาสได้ร่วมวางแผนการเรียนรู้ ท าให้ตื่นตัวที่อยากจะพัฒนา

นักเรียนของตนเองมากขึ้นได้มีโอกาสซักถามปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่ส าคัญคือได้

เรียนรู้โดยไม่ต้องไปอบรมข้างนอกและทิ้งชั้นเรียนออกไปเนื่องจากเป็นเด็กปฐมวัย ครูจึงมักจะเลือกไม่

ไปอบรมมากกว่า เมื่อได้มีโอกาสอบรมและดูแลชั้นเรียนไปด้วยท าให้อยากให้มีการอบรมในลักษณะนี้

อีก สอดคล้องกับแนวคิด วิโรจน์  ลักขณาอดิศร (2550) การฝึกอบรมแบบ On the Job Training 

(OJT) เป็นการฝึกการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้ช านาญงานนั้นเป็นครูฝึกคอยดูแลการฝึกงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมซึ่งการฝึกอบรมแบบ On the Job Training จะไม่เน้นการเรียนทฤษฎีมากนักแต่มุ่งเน้น
ไปในทางฝึกปฏิบัติท าให้การฝึกอบรมแบบนี้มีความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจเหมาะกับ
การปฏิบัติงานโดยตรงเพราะเห็นผลในระยะสั้นค่อนข้างชัดเจนต้นทุนต ่าแต่ก็ไม่ควรที่จะให้มีจ านวนผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมากเกินไปเพราะอาจจะท าให้เกิดการดูแลของผู้ฝึกสอนไม่ทั่วถึงเกิดการบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานท าให้ Cost of Quality สูงขึ้นและ Productivity ต ่าลงได ้
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
และ 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษาจ านวน 302 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและสถิติใช้ในการวิจัย
ได้แก่ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 

โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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3. ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ปัจจัยการบริหารด้านนโยบายและการปฏิบัติ ด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะ
บุคคล และด้านลักษณะองค์การสามารถสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้โดยมีค่าอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 76.70 ดัง
สมการในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้ 

สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ y’ = 1.261 + .205X3 + .226X2 + .172X4  

+ .113X1 
          สมการถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน  Z’y = .336.X3 + .290 X2 + .253X4  

+ .112X1 

 

ค าส าคัญ: ปัจจัยการบริหาร ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study: 1) administrative factors of schools 

under the Office of Saraburi Primary Educational Service-Area 2, 2) effectiveness of schools 
under the Office of Saraburi Primary Educational Service-Area 2, 3) the relationship between 
administrative factors and effectiveness of schools under the Office of Saraburi Primary 
Educational Service-Area 2, and 4) administrative factors affecting the effectiveness of 
schools under the office of Saraburi Primary Educational Service-Area 2. The sample was 
comprised of 302 teachers in the schools. The tool used for data collection was a rating 
scale questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson Product Moment Correlation Cofficient, and stepwise multiple regression 
analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1) Administrative factors of schools under the Office of Saraburi Primary Educational 
Service-Area 2, as a whole, and as individual aspects, were at a high level. 
 2) The effectiveness of schools under the Office of Saraburi Primary Educational 
Service-Area 2, as a whole, and as individual aspects, were at a high level. 
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 3) There was a positive relationship, at the .05 level of statistical significance, 
between administrative factors and the effectiveness of schools under the Office of Saraburi 
Primary Educational Service-Area 2. 
 4) Administrative factors on policies and practices, in the aspects of environment 
characteristics, personal characteristics, and organizational characteristics, could predict the 
effectiveness of schools under the Office of Saraburi Primary Educational Service-Area 2 at 
the prediction power level of 76.70%. 

The multiple regression equation could be written in the form of raw scores as 
follows:   

y´ = 1.261+.205X3 + .226X2 + .172X4  + .113X1  
and it could be written in the form of standardized scores as follows: 

Z´y=.336X3+.290X2 + .253X4+.112X1 
 
Keywords: administrative factor, effectiveness of school, primary education. 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดหลักการส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา คือ ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเพ่ือให้คนไทยทั้งปวง
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษาพัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษา
ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาที่จะสร้างคุณภาพชีวิตและ
สังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
เพ่ือคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัย
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพโดยให้สังคมทุกภาค
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจ
ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิต และสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเอง และพ่ึงกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดังนั้น ในการ
ด าเนินการ จัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นการศึกษาข้ันต้น 
จึงจ าเป็นที่จะต้อง ปูพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนอย่างมั่นคง จริงจังในทุก ๆ ด้านตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาและได้บัญญัติไว้ใน
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มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่มีอิสระมีความเข้มแข็งในการบริหารงาน เพ่ือให้การบริหาร
เป็นไปอย่างคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศชาติโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 32)  

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นหน่วยบริหาร
การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
แม้ว่าจะประสบปัญหาการบริหารงานจัดการและปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอดซึ่ง
ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ พบว่า ยังไม่มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการทั้งสู่สถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย รวมทั้งยังขาดการการบริหารและ
จัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2554, หน้า 2) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีนโยบายให้มีการกระจายอ านาจโดยต้อง
อาศัยความสามารถจากผู้ร่วมงาน ซึ่งได้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้ครูมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานสถานศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้มีส่วน
ร่วมและรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นในด้านคุณภาพประสิทธิ
ผลและความเสมอภาคอย่างทั่วถึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบการบริหารงานจัดการการพัฒนาผู้เรี ยนให้มี
คุณภาพมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิผลโดยสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่ จัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายของเขตพ้ืนที่
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคือบุคคลส าคัญที่ต้องใช้กระบวนการบริหารและวางแผนเพ่ือส่งเสริม
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเอง โดยน าปัจจัยการบริหารด้านต่างๆ มาสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามความต้องการของหลักสูตรต่อไป 

       จากปัญหาการจัดการศึกษาและความจ าเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ประสิทธิผลของสถานศึกษา จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ตาม
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ การที่จะพิจารณาว่าสถานศึกษามีประสิทธิผลดีหรือไม่ นั้น 
มีตัวบ่งชี้ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สามารถประเมินได้ว่าโรงเรี ยน 
ดังกล่าว มีประสิทธิผลสูงต่ าตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ ในขณะที่ มอทท์ (Mott, 1972, p. 373; 
citing Hoy & Miskel, 2001, p. 305) ได้แสดงความเห็นว่าการท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใด
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นั้น พิจารณาได้จากความสามารถ ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถใน
การพัฒนานักเรียน ให้มีเจตคติในทางบวกความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการบริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
เพ่ือน าข้อมูลจากผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน ในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการบริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 
 2 . เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต  2 แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งวิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน 
ขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale)
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและสถิติใช้ในการวิจัยได้แก่ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating 
scale) มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและสถิติใช้ในการวิจัยได้แก่ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างเครื่องมือ มี

ขั้นตอนดังนี้  
  2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
  2.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

2.4 เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
  2.5 น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (validity) และความถูกต้องของเนื้อหา (content) โดยใช้เทคนิค IOC (index of item 
objective congruence) ผลคือสามารถใช้แบบสอบถามได้ 
  2.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 30 คน  
  2.7 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ( reliability) ของแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของปัจจัยการบริหารเท่ากับ .96 และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเท่ากับ .95 ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach,1990,p.202-294)  

2.8 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอ
ความร่วมมือ จากผู้อ านวยการสถานศึกษาใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
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เขต 2ในการอนุญาตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
  3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลถามด้วยตนเองจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  3.3 น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง
วิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา โดยใช้ความแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
  4.2 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วแปลความหมายของคะแนน
ที่ปัจจัยการบริหาร อยู่ในระดับใด  

4.3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลของการบริหารงาน  

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s ProductMoment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน  

4.5 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูน (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีStepwise เพ่ือดูว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวใดที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีนัยส าคัญ แล้วจึงน ามาแปรที่มีนัยส าคัญไปสร้างสมการพยากรณ์  

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จ าแนกตามเพศ 
ต าแหน่งวิทยฐานะ ประสบการณ์ท างาน ขนาดสถานศึกษา ตรวจสอบความสอดคล้องกับ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย และโดยใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  
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5.2 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารได้แก่ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัย
ลักษณะของสภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การ และปัจจัยลักษณะของนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.3 วิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษาโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
สหพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดค่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.5 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) เพ่ือหาความสามารถในการร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ค านวณหาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว
แปรพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ และสร้างสมการพยากรณ์ ประสิทธิผลทั้งในรูปแบบคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยการบริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยลักษณะขององค์การ ปัจจัยลักษณะของ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  ปัจจัยลักษณะของบุคคลใน
องค์การตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 1.1 ปัจจัยลักษณะขององค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จัดการปฐมนิเทศนักเรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาใช้
ปรับปรุงองค์กรจัดท าจัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการเรียน
การสอนจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนชี้แจงการจัดกิจกรรม
การศึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้อย่างง่ายจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพจัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานตามล าดับ ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือมอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
  1.2 ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จัดการปฐมนิเทศนักเรียนได้
อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ครูสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มา
ใช้ปรับปรุงองค์กรจัดท าจัดท าระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดท าโครงการต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียน
การสอนจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการประจ าปี ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจนชี้แจงการจัดกิจกรรม
การศึกษาแก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้อย่างง่ายจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
เป็นอันดับสุดท้าย คือมอบหมายงานแก่ครูผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
  1.3 ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูมีแรงจูงใจในการท างาน
เพ่ือประสิทธิผลของสถานศึกษาครูปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศึกษาครูมีส่วน
ร่วมแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในสถานศึกษาครูหมั่นศึกษาหาความรู้และน าแนวคิดใหม่ๆ มาใช้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ครูรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาครูปฏิบัติงานตรงกับ
ความรู้ความสามารถที่ได้รับมอบหมายครูปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสม
ครูมีอิสระในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายครูอุทิศตนเมื่อมีกิจกรรมของ
สถานศึกษา ก าหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน นโยบายของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจ
ง่าย ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือมีการชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าหมายขององค์การเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
  1.4 ปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นโยบาย
ของสถานศึกษาชัดเจน เข้าใจง่ายครูท างานสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาผู้บริหาร
ประเมินผลและรายงานผลการบริหารงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ มีการชี้แจงเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้
บริหารงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมสถานศึกษามีหนังสือคู่มือระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็นที่ยอมรับของครู น าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ก าหนดแนวทางการสื่อสารการสั่งงานโดยวางแผนการท างานได้อย่างชัดเจน  ผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอตามล าดับ ส่วน
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือพิจารณาความดีความชอบของครูตามเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยใช้ระบบคุณธรรม  

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาด้าน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาตามล าดับเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  2.1 ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย ผู้ปกครองพึงพอใจต่อจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  สื่อต่างๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษาผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมประกวดผลงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียน
อย่างเพียงพอ ผู้ปกครองพึงพอใจต่อความประพฤติของนักเรียน ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานหรือ
เป้าหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระดับคุณภาพการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น ครูช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและอาชีพสุจริตตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับ
สุดท้าย คือนักเรียนสนใจการอ่านโดยเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านทุกอย่างของสถานศึกษา  
  2.2  ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ผู้บริหารก าหนดให้ครูรับผิดชอบแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจริยธรรม ค่านิยมที่ พึงประสงค์ และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสมมีการปรับปรุงอาคาร สถานศึกษาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน นักเรียนโดยรวมมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือพัฒนาทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียน  นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพให้แก่นักเรียน ผู้บริหาร
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สนับสนุนให้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วย ตนเองตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือครูยอมรับ
การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงานเพื่อความเหมาะสม  
  2.3 ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ผู้บริหารสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอสถานศึกษาได้อย่างลงตัว ประหยัด และคุ้มค่า 
ผู้บริหารและครูพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่ผู้บริหารและครู
ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆในสถานศึกษาได้ดี บุคลากรของสถานศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบันได้ดี ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ของ
นักเรียนได้ดี ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา และผลิตสื่อที่เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความสามารถของ
นักเรียน ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ครูและนักเรียนอย่า ง
เพียงพอผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง ทัน
เหตุการณ์ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืน
โครงสร้างองค์กร และบริหารงานอย่างเป็นระบบสถานศึกษาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการ
สอน ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย  
  2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูใน
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้บริหารมีออกแบบเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีบรรยากาศที่ดีอยู่
เสมอ ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่ครูมีการวิเคราะห์
ปัญหาของสถานศึกษาเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน ผู้บริหารมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที  ครูในสถานศึกษาพัฒนา นวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอน
เสมอ ครูปรับปรุง พัฒนาวิธีการสอน โดยฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการแก้ปัญหา ครูในสามารถ
ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ โรงเรียนมีแผนแก้ปัญหาของ
โรงเรียนไว้ชัดเจน ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางป้องกัน ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารนิเทศ ก ากับ ติดตามเพ่ือพัฒนาการใช้หลักสูตรภายใน
สถานศึกษาสถานศึกษาน าผลการทดสอบนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เป็นอันดับสุดท้าย คือมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  

 3. ปัจจัยการบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)/เท่ากับ .874 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับมากท่ีสุด  

4. ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2พบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มี 4 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ได้แก่ปัจจัยลักษณะขององค์การปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมปัจจัยลักษณะของบุคคลใน
องค์การและปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติโดยตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ได้ร้อยละ76.70 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
           1.จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ าแนกตามรายด้านของการบริหาร อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยดังที่กรุณา ภูมะลิ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลสุขภาพองค์การ
ของโรงเรียนโดยรวมตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปกรณ์ ปกิรณะ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 
ปัจจัยการบริหาร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการวางแผนการด าเนินนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติไว้เป็นอย่างดี มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างชัดเจนและได้คัดเลือก บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาจะต้องมี
การคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานปฏิบัติเพ่ือ
ความรักในหน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย รักสถานศึกษาเพ่ือให้บริหารงานสถานศึกษามี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2546, หน้า 79) กล่าว
ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวางแผนเรื่องส าคัญที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์
และแผนงานหลักต่างๆ ทุกประการน ามาคิดเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ จากผลการวิจัยปัจจัยรองลงมา 
คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ถ้าองค์การมีการแบ่งขอบข่ายภาระงานทั้งหมดให้ชัดเจน จัดเป็นระบบที่
จะช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะท าให้การด าเนินงานขององค์การให้
เกิดประสิทธิภาพ เมื่อนโยบายขององค์การชัดเจน ทุกคนในองค์การสามารถมีส่วนร่วมการก าหนด
นโยบายก็ยอมสามารถรวมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โครงสร้างขององค์การชัดเจน ไม่เกิดความ
ซับซ้อนก็ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภาวะหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดความสบาย
ใจ ไม่กลัวการเหลื่อมล้ าภาระหน้าที่กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าขององค์การ
จะเกิดขึ้นมาจากการได้รวมกันแสดงความคิดเห็น รวมพัฒนาองค์การเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่ดีต่อ
ชุมชน พร้อมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของโรงเรียนต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ภารดี อนันตนาวี 
(2553, หน้า 77-78) ภาวะผู้น าของการบริหารสถานศึกษาเป็นการแสดงออกถึงการมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร สามารถนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน ประสานความขัดแย้ง โน้มน้าวชักจูงให้
สมาชิกตั้งใจทุ่มเทท างาน สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ์ต่างๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี   

  2. จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังที่ดาหวันหุตางกูร (2551, 
บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ (2551, หน้า 49 ) ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า การบริหารโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านคือ การบริหาร
วิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับงานวิจัยของสัญญา จารุจินดา (2551, หน้า 57) ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการในการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอขุนยวม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของกันทิมา ชัยอุดม (2556, 
หน้า 183) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาแก้ไขปัญหาและปรับตัว
จากการปฏิรูปการศึกษาให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้เป็นอย่างดีสามารถ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการท าระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน รวมทั้งเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่
ท าหน้าที่สอนในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารและครูที่สามารถช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
และภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นกระบวนการน าไปสู่ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารโรงเรียน
สอดคล้องกับแนวคิดของธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 457-459) กล่าวว่า ประสิทธิผลและคุณภาพ
ของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบและเป้าหมายที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้ส า เร็จตามวัตถุประสงค์ 
และประสิทธิผลของโรงเรียนไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนอย่างเดียว หรือความ
พึงพอใจในการท างานแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ดังนั้น ในการบริหาร
หรือการจัดการนั้นจึงควรค านึงถึงประสิทธิผลขององค์กรเป็นส าคัญสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชษา
รัตน์ ธรรมะรัตนจินดา (2552, หน้า 51) กล่าวว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนจะต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่บุคลากร มีความสามารถในการบูรณาการทั้งในด้านโครงสร้างของการบริหารงาน
และนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถมีความสามารถในการปรับตัวอยู่รวมกับสังคมได้ 
มีความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมตลอดจนสามารถด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
  3. ปัจจัยการบริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy) เท่ากับ .874 ซึ่ งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับ
มากที่สุดได้แก่ ปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
(r𝑥3y =  .808) ปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
(r𝑥2y = .802)  ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์ระดับมากได้แก่ด้านปัจจัยลักษณะของนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥1y =  .745) ปัจจัยลักษณะของ
องค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา (r𝑥1y =  .661) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของบวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553, หน้า 70) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

531 

ร่วมกับประสิทธิผลของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สระบุรีเขต 1 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับประสิทธิผลของงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลการศึกษาปัจจัยแต่ละด้านสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 ตัวได้แก่ปัจจัย
ลักษณะขององค์การปัจจัยลักษณะของสภาพแวดล้อมปัจจัยลักษณะของบุคคลในองค์การปัจจัย
ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติเป็นตัวพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 76.40 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภารดี อนันต์นาวี (2545, บทคัดย่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อพฤติ
กรรมการบริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผลทางตรงต่อบรรยากาศของ
โรงเรียน และสถานการณ์โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรทิพย์ สระบงกช (2544, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก พบว่าปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านทรัพยากรปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัย
ด้านชุมชน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
ภาคตะวันออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
กิตติกรรมประกาศ  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือความเมตตากรุณายิ่งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.กัญภร เอ่ียมพญา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี อาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทุกขั้นตอนท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอกราบขอบพระคุณ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของแบบสอบถามและให้ค าแนะน าจนท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจ จนสามารถวิเคราะห์
ผลการวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านส าหรับ
ค าแนะน าและข้อ เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
อย่างสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ที่
อนุญาตให้ผู้วิจัยติดต่อประสานกับสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ และที่ส าคัญที่สุด
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ขอขอบคุณผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 2 ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ ตอบแบบสอบถาม และอ านวยความสะดวก ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทุกท่าน
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยและขอขอบคุณบุคคลท่านอ่ืนๆที่มีส่วนช่วยเหลือผู้วิจัยใน
ทุกด้าน  

คุณค่าและคุณประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ที่บังเกิดแด่ผู้สนใจศึกษา ผู้วิจัยขอมอบบูชา 
พระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัย
ในครั้งนี้จนเป็นผลส าเร็จ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 4) การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ   
เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า/1)/การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก/3) การด าเนินงานตาม
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มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในระดับมากที่สุด
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..01 4) การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้านการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา และด้านการเรียนการสอน ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ร้อยละ 91.40 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การบริหารงานวิชาการ ประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 1) the level of the inplemention 

of information technology for education standards affecting schools under the Office of 
Samutprakan Primary Educational Service Area-1, 2) the level of the academic 
administration of schools under the Office of Samutprakan Primary Educational Service 
Area-1, 3)  the relationship between the implemention of information technology for 
education standards and the academic administration of schools under the Office of 
Samutprakan Primary Educational Service Area-1,  and 4)  the implemention of 
information technology for education standards affecting academic administration of 
schools under the Office of Samutprakan Primary Educational Service Area-1. The 
samples was comprised of 313 teachers who worked in schools under the Office of 
Samutprakan Primary Educational Service Area-1 in academic year 2015. The research 
instrument was a rating scale questionnaire. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient, and stepwise multiple regression. 

The research findings were 1)  the implemention of information technology for 
education standards of schools under the Office of Samutprakan Primary Educational 
Service Area-1, as a whole, and as individual aspect, were at a high level, 2) the academic 
administration of schools under the Office of Samutprakan Primary Educational Service 
Area-1 as a whole, and as individual aspect, was at a high level, 3) the relationship 
between the implemention of information technology for education standards and 
academic administration of schools under the Office of Samutprakan Primary Educational 
Service Area-1 was positive and at the .01 level of statistical significance,  and 4)  the 
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implemention of information technology for education standards in the aspects of 
learning process, public, private sector, and community collaboration, schools’ internal 
management, and learning and teaching affected (91.40%) to academic administration 
of schools under the Office of Samutprakan Primary Educational Service Area-1 at the 
.01 level of statistical significance..  
  
Keywords : information technology for education standard, academic administration,  
                 primary education  
 

 

 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสังเกตได้ชัดเจน
ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น ได้มีการพัฒนาอย่างล้ าสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานทั้งปัจจุบัน
และอนาคต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์
ทั่วทุกมุมโลก  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่บูรณาการเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษา
ด้วยเช่นกัน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ระบุไว้ในมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้เพ่ือให้มีทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557,) อีกท้ังแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557-2559) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์  4 ประการ ที่ระบุไว้เพ่ือ
ไปสู่ความส าเร็จ คือ 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT    
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 4) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
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บริการ (กระทรวงศึกษาธิการ, ออนไลน์, 2557)  ดังนั้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัด
การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษานั้นมีจุดอ่อน คือ บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการยังขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ขาดหน่วยงานกลางรับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็น
ระบบ การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่เป็นเอกภาพและเอ้ือต่อกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  
 ทัง้นี้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการจึงถือว่าเป็น
งานหลักของการบริหารสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน               
และการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้ 4 กล
ยุทธ์ส าคัญในการพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย คือ พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ พัฒนาวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และจากการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบางรายวิชาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางวิชาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
จากการประเมินระดับชาติ ส่งผลให้ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข และการที่จะพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้นต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาให้  มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพ่ือน าผลการวิจัยที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
พัฒนาการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปได้ด้วยดี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
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 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
 4. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ              

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1ปีการศึกษา 2558 จ านวน 72 แห่ง จ านวนครู 1,601 คน  
         2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 313 คน ที่ได้มาจากการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan, 1970) โดยก าหนดตามสัดส่วน
ของประชากร ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละสถานศึกษา จากนั้นท า     
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 
 
 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือจาก

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในการขออนุญาตให้ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
บางส่วนได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์จ านวน 313 ชุด ได้รับคืน 313 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3) น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน าไปวเิคราะห์ข้อมูล 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1)/วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
  2)/วิเคราะห์ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3) วิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4) วิเคราะห์การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่สัมพันธ์กับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 5) วิเคราะห์การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ              
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   
โดยหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีแบบขั้นตอน (Stepwise)  
 
 
 

ผลการวิจัย 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษา จ านวน 313 คน จ าแนกตามเพศ สถานศึกษา 
ต าแหน่งวิทยฐานะ และ ประสบการณ์ในการท างาน รายละเอียดดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก ตามเพศ  
               สถานศึกษา ต าแหน่งวิทยฐานะ และประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อมลูพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
104 
209 

 
33.23 
66.77 

2. สถานศึกษา 
    อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 
    อ าเภอพระประแดง 
    อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

 
185 
75 
53 

 
59.11 
23.96 
16.93 

3. ต าแหน่งวิทยฐานะ 
    ไม่มีวิทยฐานะ 
    ครูช านาญการ 
    ครูช านาญการพิเศษ 

 
171 
77 
65 

 
54.63 
24.60 
20.77 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
    ประสบการณไ์มเ่กิน 10 ป ี
    ประสบการณ์ 11-20 ป ี
    ประสบการณ์ 21 ปี ขึ้นไป 

 
221 
33 
59 

 
70.61 
10.54 
18.85 

 
2. ผลการวิเคราะหก์ารด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  
 การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก               
( X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.54) ส่วน
ด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศกึษา 

n = 313 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที ่
1. ด้านการบรหิารจดัการภายในสถานศึกษา 
2. ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
3. ดา้นการเรยีนการสอน 
4. ดา้นกระบวนการเรยีนรู้  
5. ดา้นทรพัยากรการเรยีนรู้  
6. ดา้นความร่วมมอืภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

3.97 
 4.54  
 4.03  
 4.19  
 3.74  
 4.00 

0.65 
 0.34  
 0.60  
 0.65  
 0.84  
 0.62 

มาก 
มากทีส่ดุ 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5 
1 
3 
2 
6 
4 

เฉลี่ยรวม 4.07 0.54 มาก  

 
3. ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) รายละเอียดดังตารางที ่3                
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
n = 313 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที ่
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.91 0.70 มาก 8 
2. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้ 4.14 0.60 มาก 6 
3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4.25 0.53 มาก 3 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 4.17 0.59 มาก 4 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.16 0.58 มาก 5 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 3.91 0.57 มาก 8 
7. การนิเทศการศึกษา 3.87 0.52 มาก 10 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.82 0.78 มาก 12 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.34 0.47 มาก 2 
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10. การส่งเสรมิความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 4.55 0.38 มากที่สุด 1 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
     งานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

3.95 0.68 มาก 7 

12. การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
     ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื่นที่จัดการศึกษา 

3.86 0.63 มาก 11 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.47 มาก  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
 พบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)/เท่ากับ .952 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด และตัวแปรที่สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มี 4 ตัวแปร คือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ (X4) ด้าน
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (X6) ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (X1) และด้านการ
เรียนการสอน (X3) รายละเอียดดังตาราง 4 
 
ตารางที ่4  ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับ  
               การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
               สมุทรปราการ เขต 1 

ตัวแปร  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 
X1   1.000       
X2  .640**  1.000      
X3  .775** .673** 1.000     
X4  .728** .603** .830** 1.000    
X5  .723** .458** .718** .800** 1.000   
X6  .708** .512** .691** .729** .806** 1.000  
Y  .842** .652** .866** .875** .830** .851** .952** 

**p<.01 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
1. การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านกระบวนการเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา และด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ตามล าดับ  

2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกัน คุณภายภายในสถานศึกษา   
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือ ใน   
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา ตามล าดับ  

3. การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาและ     
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่ง แสดงว่าผล
การศึกษาที่ได้ดีกว่าสมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .952 

4. การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี 4 ตัวแปร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา และด้านการเรียนการสอน โดยตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.40 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ส่วนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ไม่ส่งผลต่อการเป็น
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
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 1. จากการศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า     
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา ธะนะศรี (2554) พบว่า สภาพการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวศิณี สืบสุทธา (2554,) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนอยู่
ในระดับมากซ่ึงผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของนภัสนันท์ เบิกสีใส (2557)                      พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถด าเนินงาน
ได้สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ (2558) พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้าน
อ่ืนอยู่ในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีซอฟแวร์ที่จ าเป็นและ
ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ส าหรับใช้ในสถานศึกษา มีการบ ารุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และบางสถานศึกษายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดย
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
น าประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาไม่มี
ระบบจัดการแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาขาดการจัดรวบรวมสื่อนวัตกรรม
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การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลโดยตรงท าให้
บุคลากรไม่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สอดคล้องกับงานวิจัยของกนิษฐรินทร์ เนื่องน้อย (2550) พบว่าการศึกษาสภาพ
ปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน
บางบัว  ( เ พ่งตั้ งตรงจิตรวิทยาคาร )  เขตบางเขน กรุ ง เ ทพมหานคร ในด้านสภาพปัญหา                         
ครู ในโรงเรียนบางบัวมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดหาสื่อการสอนไ ม่ เพียงพอและ             
สภาพห้องเรียนไม่เหมาะสมต่อการใช้สื่ออยู่ในระดับมาก  
 2. จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดารัตน์ พิมพ์อุบล (2550)  พบว่า การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนากรรณ์ สวนมะม่วง (2553) พบว่า การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพรนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก เนื่องด้วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน มีการศึกษา ส ารวจความต้องการด้าน
วิชาการของชุมชน เนื่องจากการให้ความรู้แก่ชุมชนจะท าให้ชุมชนมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการในฐานะที่เป็นงานหลักของโรงเรียน  และส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของผู้เรียน ตามท่ีอุทัย บุญประเสริฐ (2540) ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการว่าเป็นงาน
ที่ผลิตคนให้มีคุณภาพ ท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ 
ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  พบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าผลการศึกษาที่ได้
ดีกว่าสมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .952 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
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เดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพรวิทย์ 
เพชรสลับแก้ว (2552) พบว่า 1) ระดับสัมฤทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนตามโครงการในฝันของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนราธิวาสทุกด้านในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีระดับสัมฤทธิผลสูงสุดคือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารโรงเรียนที่มี
ฐานข้อมูลเดียวกัน ส่วนระดับสัมฤทธิผลต่ าสุดคือ การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์       
2) ระดับสัมฤทธิผลจ าแนกตามกลุ่มของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในกลุ่มที่ 1 มีระดับ
สัมฤทธิผลสูงกว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 2 และเมื่อจ าแนกตามส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ปัญหาการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนในฝันของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดนราธิวาสที่ส าคัญ ได้แก่ การขาดแคลนอาคารสถานที่และบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ ขาดการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาและครูผู้สอนไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยวศิณี สืบสุทธา (2554) พบว่า 1) การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านทรัพยากร
การเรียนรู้อยู่ในอันดับสูงสุด และด้านการบริหารจัดการภายในอยู่ในอันดับต่ าสุด 2) การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในอันดับสูงสุด 
และด้านการมีรูปแบบความคิดรู้อยู่ในอันดับต่ าสุด 3) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษากับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ า  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์อยู่ในอันดับสูงสุด 
และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชนมีความสัมพันธ์อยู่ในอันดับต่ าสุด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ ให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือในรูปแบบที่
หลากหลาย ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาส
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แรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 67 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา 
การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้ของคนไทย (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
มากที่สุด 
 3. จากการศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้าน
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และด้านการเรียน
การสอน โดยตัวแปรทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.40 มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จากผลการวิจัยสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552; อ้างถึงใน วศิณี สืบสุทธา, 2554) 
กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศ
ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แต่การที่จะพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมดังกล่าวได้ ต้องมีการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพ่ือให้
น าไปสู่การผลิต การเข้าถึง การแพร่กระจายความรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นความรู้ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึง
รู้จักคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณธรรมน าความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทยหรือไอที 2010 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงสนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและ          
การบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
และมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาขึ้น เพ่ือสนับสนุนการน าใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา และเพ่ือเป็น         
การป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ใช้
ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสม               
จึงมีนโยบายและมาตรฐานการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการ 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีการให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการประสานงานกับบุคคลภายนอกเพ่ือมาเป็นวิทยากร
พัฒนาครูในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแต่
ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ก าหนด 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ตัวแปรของการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านความ
ร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และด้านการเรียนการสอน 
โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.40 มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

4. จากการศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ตัวแปรการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายที่ใช้เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจ านวนครูและนักเรียน หรือที่มีอยู่ก็
ขาดการบ ารุงรักษาและอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้  ระบบอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมส าหรับการใช้งาน และ
ขาดงบประมาณบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ 
นนทเภท (2559) พบว่า ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทั่วไปอยู่ใน
ล าดับแรก และแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
ด้านการบริหารทั่วไป คือ สถานศึกษาควรวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน 
จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้
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เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัย ฐิติมา ธะนะศรี (2554) พบว่า สภาพการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของผู้บริหารและครูในภาพรวมและรายด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากวัสดุอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  

ทั้งนีก้ารด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จึง
อาจไม่ส่งผลโดยตรง แต่ส่งผลโดยทางอ้อมต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ส่งผลต่อการเป็นบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

5. จากการศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ตัวแปรการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้านทรัพยากรการ
เรียนรู้  ไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีระบบอินเทอร์เน็ตไม่พร้อมส าหรับการใช้งาน ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพครูน้อย เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอกับ
ความต้องการที่ครูจะใช้  ขาดการจัดรวบรวมคลังแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรียา สุขจิต (2553) พบว่าสภาพปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษาเครือข่ายกรมหลวงชุมพร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ด้านการบริหารจัดการประเด็นบุคลากร ซึ่งมีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้เมื่อโปรแกรมมีปัญหา ขาดการอบรมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นฮาร์ดแวร์ พบว่า ขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารมาใช้ใน
สถานศึกษา  อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิกา จันทร์หอม (2550) พบว่าสภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน  
การจัดการศึกษานั้นส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาในด้านการบริหารจัดการ ในงานบัญชี
และการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชน และใช้ในงานทะเบียนธุรการและในด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยมากใช้ท าเอกสารประกอบการเรียน ใช้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ ส่วนปัญหาที่พบคือ จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรและความต้องการในการใช้งาน 
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 ทั้งนี้การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้านทรัพยากรการ
เรียนรู้ จึงอาจไม่ส่งผลโดยตรงแต่ส่งผลโดยทางอ้อมต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาด้านทรัพยากรการเรียนรู้ไม่ส่งผลต่อการเป็นบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 
กิตติกรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่งจาก   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัญภร เ อ่ียมพญา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และดร.นิวัตต์  น้อยมณี            
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกขั้นตอน 
รวมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้  ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.นุสินธุ์ รุ่งเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ดังปรากฏ
ชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
และให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องจนท าให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและคณะครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้ และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้จนท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสท าวิจัยประสบ
ความส าเร็จและภาคภูมิใจในวันนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
(Think-Pair-Share) และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 48 คน 
ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม
ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้ งหมด ซึ่ งโรงเรียนจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS 
ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.86 แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้าน
การเขียนมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.82 และแบบประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้าน
การพูด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample ผลการวิจัย
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พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ด้านการเขียน และด้านการพูด ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share)สูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share), 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ , ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to compare the problem solving ability 

and mathematics communication of grade 8 students on the ratio and percentage 
before and after  using SSCS model together with the Think-Pair-Share technique and 
with the criteria. 

The subjects of this study were 48 grade 8 students in the second semester 
of the academic year 2016 from Sa-nguan Ying School, Muang, Suphanburi Province.  
They were selected by using cluster random sampling technique.The One-Group 
Pretest-Posttest Design was used for the study.  The research instruments were the 
SSCS model together with the Think-Pair-Share Technique lesson plans, the 
mathematical problem solving ability test, mathematical writing communication 
ability test and mathematical speaking communication ability test. The data were 
statistically analyzed by using mean standard deviation, t-test for dependent samples 
and t-test for one sample. 

The findings were as follows: The mathematical problem solving ability after 
being taught by using SSCS model together with the Think-Pair-Share technique were 
higher than that before and significantly higher than 70 percent criterion at .05 level 
of significance. The mathematical writing and speaking communication after being 
taught by using SSCS model together with the Think-Pair-Share technique were higher 
than that before and significantly higher than 70 percent criterion at .05 level of 
significance.  
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บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551: 1) อีกทั้ง
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือน าไปสู่การคิดค้น และสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทุกประเภท นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนา
ความคิดของผู้ เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ มี เหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิสุทธิ์ คงกัลป์ .  2552: ออนไลน์) ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้จัดการศึกษาคณิตศาสตร์เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน
ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตตามศักยภาพ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2551: 1) 

ปัญหาส าคัญของประเทศไทยตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปฏิรูปการศึกษา
มาแล้วเป็นระยะๆ ปัญหาบางเรื่องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น บางเรื่องต้องแก้ไขปรับปรุงหรือ
ปฏิรูปต่อไป โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ โดยมีการด าเนินการปฏิรูปการศึกษารอบแรกระหว่าง  
พ.ศ. 2542-2551 แต่ผลของการปฏิรูปนั้นพบว่าระบบการศึกษาของไทยยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพได้ตามที่ตั้งไว้ และปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง หรือที่ เรียกว่า   
“การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561” (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  
2557: 1) แม้ว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 ซึ่ง
ด าเนินการไปแล้วกว่า 7 ปี แต่ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยโดยรวมอาจกล่าวได้ ว่ายังเป็นปัญหาอยู่ 
ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปี 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศพบว่าวิชาคณิตศาสตร์ ได้
คะแนนเฉลี่ย 32.40 คะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.59 คะแนน ซึ่งยังไม่ถึง   
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.  2558: ออนไลน์) และรายงาน
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ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ซึ่ง
เป็นโครงการขององค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic        
Co-operation and Development: OECD) โดยประเมินศักยภาพของนักเรียนที่มีอายุ15 ปี ในปี 
2012 พบว่าการรับรู้ในด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 คะแนนซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย OECD เกือบถึงหนึ่งระดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.  
2557: 43) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study: 
TIMSS 2011) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ที่ 427 ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ 28 จาก 45 ประเทศ ซึ่งลดลงจากปี 2007 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.   2556: 10)  

เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอดทักษะ
การคิดค านวณ หลักการ กฎและสูตรต่างๆ น าไปใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหามี
ความส าคัญต่อชีวิตและสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ ในการสอนนักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริม
ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีข้ันตอน มีระเบียบแบบแผน และรู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  
(สิริพร ทิพย์คง.  2544: 4)  แต่การจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในประเทศไทย ครู
มุ่งเน้นที่เนื้อหาคณิตศาสตร์มากกว่าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้ครูไม่คุ้นเคยกับการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหา  
โดยทั่วไปการเรียนการสอนในห้องเรียนมักเริ่มต้นที่ปัญหาที่ก าหนดให้และด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้
ขั้นตอนที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เมื่อเปลี่ยนเป็นปัญหาอ่ืนที่มีบริบทและวิธีแก้ปัญหาแตกต่างจาก
เดิม ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไป การเรียนการสอนการแก้ปัญหามักเป็น
เช่นนี้ ท าให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ (อัมพร ม้าคนอง. 2553: 40)  

 นอกจากความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วทักษะที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์อีกทักษะหนึ่งคือ
ความสามารถในการสื่อสารเพราะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถของผู้เรียนในการ
อธิบาย ชี้แจง แสดง ความเข้าใจหรือความคิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ตัวอย่าง
ของการสื่อสารทาง คณิตศาสตร์คือ การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อความหมาย 
การอธิบายล าดับ ขั้นตอนการท างาน การแสดงเหตุผลเพ่ือสนับสนุนข้อสรุปที่ได้ การใช้ตาราง กราฟ 
หรือค่าสถิติ ในการอธิบายหรือการน าเสนอข้อมูล การสื่อสารทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญในการท า
ให้เกิด ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สื่อสารกับ ผู้รับสาร (อัมพร ม้าคนอง. 2547: 98) ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM.  1989: 26)  ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ว่า ช่วยให้นักเรียนเข้าใจภาษาทางคณิตศาสตร์เป็นสะพานเชื่อมโยง
สาระหรือความคิดที่ไม่เป็นทางการหรือสามัญส านึกไปสู่ภาษาที่เป็นนามธรรม และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงที่ส าคัญระหว่าง
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แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับสื่อที่เป็นวัตถุ รูปภาพ กราฟ สัญลักษณ์ต่างๆ ค าพูด และการแทนความคิด
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความชัดเจนในแนวคิดและเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับสิ่งที่
เรียน  ในการส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ดังที่มัมมี่ และเซพเฟอร์ด  
(พรภัทร สินดี .  2557: 68-69; อ้างอิงจาก Mumme; & Shepherd.  1993: 7-11) ดังนี้ 1.การ
สื่อสารจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้อธิบายความคิดของเขา การ
สื่อสารจะสนับสนุนการสร้างความรู้แก่ผู้เรียน โดยการสื่อสารจะช่วยขยายความคิด 2. การสื่อสารจะ
ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน (Share) ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน ผู้เรียนส่วนมากมักจะ
ล้มเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อผู้เรียนได้น าเสนอกฏเกณฑ์และกระบวนการต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์โดยการจ ามากกว่าการค้นพบด้วยตนเอง  3. การสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เป็นผู้เรียนรู้ เมื่อครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดหรือเขียนความคิดของผู้เรียน เพ่ือให้ครูแน่ใจใน
ความสามารถทางการสื่อสารความคิดของผู้เรียนอย่างแท้จริง   4. การสื่อสารเป็นการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้การพูดและการฟังบุคคลอ่ืนในการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็กๆ เป็นวิธีหลุดพ้นจากความวิตกกังวลในการแสดงความคิด   

 การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS (Pizzini, Shaparson&Abell. 1989: 523-534) เป็นวิธีการ
สอนอย่างหนึ่งที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและให้นักเรียนใช้ขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตุผล มุ่งเน้นให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้น าเสนอปัญหา และกระตุ้นให้นักเรียนคิดและค้นคว้าด้วย
ตนเอง ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ  

ขั้นที่ 1 Search : S  เป็นขั้นของการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแยกแยะประเด็น
ปัญหา 

ขั้นที่ 2 Solve : S  เป็นขั้นของการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ 
ขั้นที่ 3 Create : C เป็นขั้นของการน าผลที่ได้มาจัดการกระท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อ

ความเข้าใจ 
ขั้นที่ 4 Share : S เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการ

แก้ปัญหา 
รวมทั้งเทคนิคเพ่ือนคู่คิด  (Think-Pair-Share) เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ

หนึ่ง ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์จากการท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน อธิบาย
ความคิดหรือความรู้ที่เชื่อมโยงมาใช้ในการแก้ปัญหาให้เพ่ือนฟัง ท าให้นักเรียนมีความแม่นย าในเรื่อง
ที่เรียนมากขึ้นและกล้าที่จะสื่อสารความคิดทางคณิตศาสตร์ออกมาได้อย่างมั่นใจในการท ากิจกรรม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ศิริพรรณ ศรีอุทธา.  2548: 4) และ
ยังท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารให้คู่ของตนเข้าใจ (สมบัติ การจนารักพงค์.  
2547: 12) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ประยุกต์ใช้
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ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) มาใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการสื่อสาร เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) กับเกณฑ์ร้อยละ 
70  

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) กับเกณฑ์ร้อยละ 
70  

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้การวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสงวนหญิง ต าบล
ท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 ห้องเรียนรวม
จ านวนนักเรียน 490 คน 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง 
ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 48 คน ที่ ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด ซึ่งโรงเรียนจัด
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้  
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1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think- 
Pair- Share) โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ศึกษา เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่ ก าหนดไว้ 
โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน มีความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดกับการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ ผลจากพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item-
objective Congruence) เท่ากับ 1 จ านวน 5 แผน และอีก3 แผนมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
0.6  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โดยจัดท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาจ านวน 10 ข้อ และคัดเลือกข้อสอบจ านวน 5 ข้อที่มีค่าความง่าย (PE) 
ตั้งแต่ 0.53-0.65 และค่าอ านาจจ าแนก (D) ตั้งแต่ 0.31 - 0.50 โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 
โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.86 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน โดยจัดท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน จ านวน 10 ข้อ และ
คัดเลือกข้อสอบจ านวน 5 ข้อที่มีค่าความง่าย (PE) 0.50-0.70 และค่าอ านาจจ าแนก (D) 0.46-0.67 
โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1  
หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.82 

4. แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูด โดยสร้างแบบ
ประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูดมีประเด็นในการประเมิน 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1).พูดอธิบายแนวคิดของตนเองให้บุคคลอ่ืนเข้าใจอย่างถูกต้อง 2). พูดอธิบายขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 3).พูดสรุปวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการสื่อสารด้านการพูด มีความสอดคล้องระหว่างประเด็นในการประเมินกับพฤติกรรมการ
สื่อสารด้ านการพูด ได้ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Index of item-objective 
Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ทั้ง 3 ประเด็น 

 
 
 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ผู้วิจัยค านวณค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)  ของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านการสื่อสารของนักเรียนโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป   
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 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC ) ค่าความง่าย 
(PE)  ค่าอ านาจจ าแนก (D)  และค่าความเชื่อม่ัน (ค านวณจากสูตร  -Coefficient ) 
 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลองโดยด าเนินการทดลอง ดังนี้   
 ผู้วิจัยขอความร่วมมือกับโรงเรียนสงวนหญิง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับ
เทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think- Pair -Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด 
(Think- Pair -Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และท าการ
ทดสอบก่อนการเรียนรู้ โดยทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จ านวน 5 ข้อ 
ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนจ านวน 5 ข้อ และความสามารถในการสื่อสารด้านการพูด
จ านวน 3 ข้อ จากนั้นด าเนินการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับ
เทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เมื่อด าเนินการทดลองสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) แล้วท าการทดสอบหลังการเรียนรู้ด้วย
แบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการเรียนรู้ น าคะแนนที่ได้จาการทดสอบทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและ
ร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน และการพูด หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน และการพูด หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

  1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสอน
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนโดยน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยการ
สอนแก้ปัญหาด้วยกระบวนการแก้ปัญหานั้นนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหานั้นๆแล้ ว 
นักเรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วย (นวลจันทร์ ผมอุดทา.  2545; อ้างอิงจาก 
Chiappetta and Russell.  1982: 85-93) โดยการแก้ปัญหาถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษา 
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตระหนักถึงกระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาเทคนิคการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ (สันนิสา สมัยอยู่. 2554: 11; อ้างอิงจาก Stewart.  1982:731-741:& Waveing.  1980: 
633-636) ซึ่งกิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นกฎส าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
กระบวนการแก้ปัญหาที่ครูต้องดึงศักยภาพความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนออกมา อีกทั้ง
การสอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-share) ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและ
ทักษะการสื่อสารให้คู่ของตนเข้าใจ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น (สมบัติ การจนารักพงค์.  2547: 
12) ท าให้การจัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 ขั้นตอนของกระบวนการ SSCS สมบูรณ์และช่วยส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยได้สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) ในกระบวนการ SSCS 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 Search : S เป็นขั้นของการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแยกแยะประเด็น
ปัญหา  โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิดในขั้นตอนการกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิด (Think) ซึ่งในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนได้ศึกษาตัวอย่างและศึกษาวิธีการแก้ปัญหา โดย
ครูเป็นผู้มีหน้าที่กระตุ้นถามนักเรียนว่า โจทย์ให้อะไรมาบ้างและโจทย์ต้องการถามหาอะไร โดยให้
นักเรียนได้เป็นผู้คิดหาค าตอบด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิซซินิ เชพพาร์ด
สัน และเอเบลล์ (Pizzini; Shepardson; & Abell.  1989: 528-529) ที่กล่าวถึงหลักการแก้ปัญหาว่า 
การจัดการเรียนการสอนที่ครูควรให้นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่มี
ปัญหาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุปัญหา ตลอดจนลงมือแก้ปัญหา และหาค าตอบ 
ครูท าหน้าที่เป็นผู้ที่จะต้องคอยให้ความช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ   
 ขั้นที่ 2 Solve : S  เป็นขั้นของการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม หรือการหาค าตอบของปัญหา โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด สอดแทรกเทคนิคเพ่ือน
คู่คิดในขั้นตอนการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด (Think) และให้นักเรียนจับคู่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
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ความคิดและประสบการณ์ (Pair)  โดยในขั้นนี้ในช่วงแรกต้องใช้เวลามากเพราะนักเรียนบางคนไม่
สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ บางคนไม่กล้าเขียนขั้นตอนที่เป็นความคิดของตนเองลงไปในใบงาน
เพราะเกรงว่าจะผิด ครูจะต้องให้นักเรียนย้อนกลับไปดูตัวอย่างข้อก่อนหน้าและใช้ค าถามกระตุ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีการให้นักเรียน
จับคู่แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนท าให้นักเรียนแต่ละคู่มีการแลกเปลี่ยนความคิด อธิบายส่วนที่เป็น
ปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา และน าความคิดที่ดีสุดของแต่ละคู่มาเป็นค าตอบ ซึ่ งตรงกับวิธีที่ เลวิน 
กล่าวเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ว่า การจับคู่ ใช้การจับคู่กันตามที่ก าหนดให้ เช่น จับคู่กับเพื่อน
ที่นั่งใกล้ๆ กันหรือกับเพ่ือนที่นั่งโต๊ะติดกัน นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับค าตอบที่แต่ละคนหา
มาได้ แล้วเปรียบเทียบความรู้ที่ได้มาจากความคิดของแต่ละคนหรือจากบันทึกสั้นๆ ที่แต่ละคนบันทึก
มาเพ่ือที่จะมาพิจารณาว่าค าตอบของฝ่ายไหนที่คิดว่าเป็นค าตอบที่ดีที่สุด น่าเชื่อถือมากที่สุด และมี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด เลวิน (Levin.  2008: ออนไลน์)    เมื่อสอนให้นักเรียนลองคิด
วางแผนการแก้ปัญหาเองอย่างสม่ าเสมอทุกคาบ พบว่านักเรียนมีแนวโน้มในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นโดย
ใช้เวลาในการท ากิจกรรมในขั้นนี้ลดลง นักเรียนแต่ละคู่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนแนวคิดกันได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น  

ขั้นที่ 3 Create : C เป็นขั้นของการน าผลจากขั้น Solve มาจัดการกระท าเป็นขั้นตอนเพ่ือให้
ง่ายต่อความเข้าใจ สามารถน าไปสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิดในขั้นตอนให้นักเรียน
จับคู่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ (Pair) โดยในขั้นนี้ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน
คิด แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ครูให้แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานในเรื่อง
เศษส่วนที่เท่ากันมาช่วยในการแก้ปัญหา แต่ไม่ได้จ ากัดวิธีคิดของนักเรียนให้นักเรียนสามารถแสดง
วิธีการแก้ปัญหาตามวิธีที่แต่ละคู่ตกลง ซึ่งตรงกับแนวคิดกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (สันนิสา 
สมัยอยู่.  2554: 47; อ้างอิงจาก Polya.  1957: 16-17 ) ได้เสนอแนวทางในขั้นตอนการแก้ปัญหาคือ
ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนที่ได้วางไว้โดยเริ่มจากการตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนให้ชัดเจน แล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถ
หาค าตอบได้ถ้าแผนหรือยุทธวิธีที่เลือกไว้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือยุทธวิธี
แก้ปัญหาใหม่ถือเป็นการพัฒนาผู้แก้ปัญหาที่ดีด้วยเช่นกัน  และสอดคล้องกับค ากล่าวของสมเดช บุญ
ประจักษ์    (2543: 24-25) ที่กล่าวว่ากลวิธีการสอน (Process Variables) ที่ช่วยให้การสอนการแก้
โจทย์ปัญหาได้ผลดี  เป็นที่ยอมรับคือการฝึกคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นกระบวนการทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องมากกว่าปรับปรุงองค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพในการแก้ปัญหา เรียกชื่อ เทคนิคนี้ว่า 
เทคนิคการสอนที่ประยุกต์การฝึกการรู้คิด (Cognitive Variables)  โดยลักษณะของผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถในการด าเนินการแก้ปัญหาคือสามารถ บูรณาการทักษะและความสามารถต่างๆ ข้างต้น
มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

564 

  ขั้นที่ 4 Share : S เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการ
แก้ปัญหา ขั้นนี้สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิดในขั้นตอนสุดท้าย (Share) โดยให้นักเรียนแต่ละคู่แบ่งปัน
ความคิดของนักเรียนกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล ในขั้นตอนนี้ครูให้
นักเรียนแต่ละคู่ออกมาน าเสนอวิธีการของตนเองหน้าชั้นเรียน โดยใช้วิธีการอาสาสมัคร  หรือใช้การ
สุ่ม   แต่ในช่วงแรกของขั้น Share นักเรียนบางคู่ยังไม่กล้าออกมาน าเสนอความคิดของตน ครูจึงต้อง
ช่วยกระตุ้นด้วยค าถาม  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ชาตรี เกิดธรรม (2545: 10) กล่าวว่า การที่ครู
ตั้งปัญหาหรือข้อค าถาม เป็นกิจกรรมที่หนึ่งที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เมื่อ
เสร็จสิ้นการน าเสนอแล้วผู้วิจัยได้ให้เพ่ือนนักเรียนร่วมกันอภิปรายและใช้ค าถามกระตุ้นว่ามีคู่ใดมี
แนวคิดที่แตกต่างหรือไม่ หากมีก็ให้ออกมาน าเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ปรีชา เนาว์เย็นผล 
(2538: 66) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนว่า ความยืดหยุ่นในการคิด ผู้แก้ปัญหาที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นในการคิด คือไม่ยึดติดใน
รูปแบบที่ตนเองคุ้นเคย แต่จะยอมรับรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ อยู่ เสมอ ความยืดหยุ่นเป็น
ความสามารถในการปรับกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยบูรณาการความเข้าใจ ทักษะและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนแรงขับที่มีอยู่เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ของปัญหาใหม่สร้าง
เป็นองค์ความรู้ที่สามารถปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
ท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการเขียน และการพูด หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ   
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) 
เป็นรูปแบบการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนพูดน าเสนอ
ความคิดของตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างคู่ของตนเองซึ่งช่วยให้นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของลีแมน (ชลธิชา ทับทวี.  2554: 29; อ้างอิงจาก 
Lyman.  1987: 1-2) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) เป็น
เทคนิคที่รวบรวมความสนใจของนักเรียนทั้งชั้นเรียน และท าให้นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกสามารถ
ตอบค าถามได้โดยไม่ต้องลุกขึ้นต่อหน้าเพ่ือนร่วมชั้นเรียน  ตลอดจนให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของ เทอร์เบอร์ (Thurber.  1976: 514-534) ที่กล่าวว่า การสรุปรายงานในห้องเรียน
หรือการรายงานสั้นๆ ที่ให้นักเรียนได้ออกมาพูดหน้าชั้นและมีค าถามตอบจากเพ่ือนในชั้น รวมทั้งการ
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พูดน าเสนอเมื่อได้รับฟัง หรือการอ่านหนังสือ หรือการดูภาพยนตร์ครูมอบหมายให้นักเรียนไปอ่าน 
แล้วน ามาพูดรายงาน เป็นแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์อีกทั้ง
รูปแบบการการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share) มีขั้นตอน
ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและการพูดดังนี้ 
  ขั้น Search : S เป็นขั้นของการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแยกแยะประเด็น
ปัญหา  โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ในขั้นนี้สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิดในขั้นตอนการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิด (Think) โดยในขั้นนี้นักเรียนต้องค้นหาข้อมูลที่ส าคัญมาช่วยในการหาค าตอบโดย
นักเรียนต้องเขียนอธิบายเพ่ือบอกว่า โจทย์ต้องการหาอะไร และโจทย์ให้อะไรมาบ้าง เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้จากขั้นนี้ไปช่วยในการวางแผนแก้ปัญหา ผลการการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนมีความสามารถใน
การสื่อสารด้านการเขียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของ มั่มมี่ และเชพเพิร์ด (Mumme; & Shepherd.  1993: 9-11) ที่กล่าวว่าการใช้
ค าถามต้องเป็นค าถามที่ให้โอกาสนักเรียนได้คิดอย่างหลากหลายและคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ค าถามปลายเปิด จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและแสดงการตอบสนองออกมา รวมไปถึงการให้
นักเรียนได้ตั้งค าถามให้กับตนเอง ซึ่งน าไปสู่การค้นพบตามที่เขาสนใจ   

ขั้น Slove: S เป็นขั้นของการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
หรือการหาค าตอบของปัญหา โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด ในขั้นนี้สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิด
ในขั้นตอนการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด (Think) และให้นักเรียนจับคู่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ (Pair) โดยขั้นนี้ในช่วงแรกนักเรียนบางส่วนเขียนวางแผนการแก้ปัญหาไม่ได้ ครู
ต้องใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนย้อนกลับไปขึ้นไปน าข้อมูลจากขั้น  Search มาใช้หากไม่พอให้
นักเรียนค้นหาเพ่ิม จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้
นักเรียน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ สมบัติ การจนารักพงศ์ (2547: 12) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของเทคนิค
เพ่ือนคู่คิดว่าจะท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและทักษะการสื่อสารให้คู่ของตนเข้าใจ โดยหลังจาก
ท าขั้นตอนนี้ซ้ าๆหลายๆรอบ พบว่าสามารถใช้ เวลาในขั้น Slove ได้น้อยลง และนักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนดีขึ้น  

ขั้น Create : C เป็นขั้นของการน าผลจากขั้น Solve มาจัดการกระท าเป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่าย
ต่อความเข้าใจ สามารถน าไปสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ ในขั้นนี้สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิดในขั้นตอนให้
นักเรียนจับคู่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์  (Pair) ขั้นนี้ในช่วงแรกนักเรียน
สามารถจัดกระท าขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ ได้แต่ยังค่อนข้างช้าเป็นผลเนื่องมาจากในช่วงแรก
นักเรียนยังไม่สามารถวางแผนด าเนินการได้ (Slove: S) ครูแก้ไขโดยให้นักเรียนแต่ละคู่กลับไปดูที่ขั้น
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ใช้ค าถามกระตุ้น และให้เวลานักเรียนแต่ละคู่ได้ปรึกษากันและ
เขียนค าตอบที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยใช้เทคนิคเพ่ือนคู่คิด ซึ่งตรงกับขั้นตอนการจัดกิจกรรม ของ  Frank 
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Lyman (1981: Online) ที่กล่าวว่าPair – (จับคู่) ครูจับคู่ให้กับนักเรียน โดยอาจจะให้นักเรียนจับคู่
กับเพ่ือนที่นั่งข้างๆ หรือ ที่นั่งโต๊ะติดกัน หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคู่พูดคุยเกี่ยวกับค าตอบของ
ตนเองให้คู่ฟัง ท าการเปรียบถึงค าตอบของตนเองว่าเหมือนหรือแตกต่างกับคู่ของเราอย่างไร  แล้ว
บันทึกค าตอบที่เหมือนกันและสรุปค าตอบที่ถูกต้องที่สุด มีความน่าเชื่อถือ และแตกต่างกับคู่อ่ืนๆ    
อีกทั้งการฝึกให้นักเรียนเขียนยังสอดคล้องกับแนวคิดของ โรแวนและมอร์โรว์ (Rowan; &Morrow.  
1993: 9-11) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
โดยการให้โอกาสนักเรียนได้เขียนสื่อสารแนวคิดเป็นสิ่งส าคัญและควรให้นักเรียนได้ฝึกเขียนแสดง
แนวคิดของตนเอง เพื่อให้เห็นว่าการเขียนเป็นส่วนส าคัญของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ นักเรียน
ต้องเข้าใจว่าท าไมต้องเขียนอธิบาย นั่นคือเป้าหมายของการเขียนต้องชัดเจนกับนักเรียน โดยเมื่อได้
ฝึกฝนท ากิจกรรมในขั้น Create ซ้ าๆ พบว่านักเรียนสามารถด าเนินการในขั้นนี้ได้ เร็วขึ้นและมี
ความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและการพูดเพ่ิมขึ้น 

 ขั้น Share : S เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหา 
ขั้นนี้สอดแทรกเทคนิคเพ่ือนคู่คิดในขั้นตอนสุดท้าย (Share) โดยให้นักเรียนแต่ละคู่แบ่งปันความคิด
ของนักเรียนกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล  ซึ่งหลังจากท ากิจกรรมนี้พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของมัมมี่ และเซพ
เฟอร์ด (Mumme; & Shepherd.  1993: 7-11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสื่อสารว่าการสื่อสาร
จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน (Share) ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน ผู้เรียนส่วนมากมักจะ
ล้มเหลวในการแสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อผู้เรียนได้น าเสนอกฎเกณฑ์และกระบวนการต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร์ โดยการจ ามากกว่าการคิดแบบค้นพบด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน
และกัน ครูจ าเป็นต้องให้เกิดการสื่อสารมากข้ึน เพ่ือให้บุคคลหนึ่งได้เชื่อมต่อความคิดทางคณิตศาสตร์
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดกัน   
 ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนคู่คิด (Think-Pair-Share)  ท าให้
ความสามารถในการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูดของนักเรียน หลังจากได้รับการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
 

RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC LEADERSHIP AND EFFECTIVE  
TEAM WORKING OF TEACHERS UNDER THE OFFICE  

OF PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 

 
นาตยา บุตะเขียว1 สุวรรณา โชตสิุกานต์2  และอรสา จรูญธรรม3 

Nattaya Butakhieo1, Suwanna Chotsukan2 and Orasa Charoontham3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม  
ของครู และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู ประชากรที่ใช้ คือ ครู ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของยามาเน่ ได้ขนาด                
กลุ่มตัวอย่าง 322 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากร             
และตนเอง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
 2. ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตาม             
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน รองลงมา                  
ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ครู โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ 0.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยที่ภาวะผู้น าด้านตั้งความ
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คาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สูงที่สุด คือ 0.56 รองลงมา คือ ด้านเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงาน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.55 และด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า                   
มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ 0.47 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the opinions of teachers towards 
academic Leadership of the administrators, 2) study the opinions of teachers towards 
the efficiency of team working of teachers,  3) study the relationship between academic  
leadership and the efficiency of team working of teachers. The population of this 
research were the primary teachers under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya 
Primary Education Service Area. The sample size was derived by Taro Yamane’s 
formula so that the samples were 322 respondents. The samples were selected by 
stratified random sampling. The tool for data collecting was a questionnaire and 
statistics composed of mean, standard deviation and hypotheses testing using by 
Pearson product moment correlation coefficient.    
 The research results showed that: 
 1. The academic Leadership of the administrators were, overall at a high 
level. Considering individually aspect revealed that the aspect of development and 
maintenance of positive attitude to the student, personnel and guardians had the 
highest mean, followed by the communication of vision and mission of school and the 
high expectation to the personnel and themselves and the least was the determination 
of educational standard for attainable implementation.  
 2. The efficiency of team working of teachers were, overall at a high level. 
Considering individually aspect revealed that the aspect of support and mutual trust 
had the highest mean, followed by the good communication and the least was the 
openness and confrontation. 
 3. The relationship between academic leadership and the efficiency of team 
working of teachers were, overall had correlated positively at a high level at a statistical 
significance level of 0.01 with correlation coefficient at 0.625. Considering individually 
aspect revealed that all aspect of leadership had correlated positively at a high level 
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at a statistical significance level of 0.01 with the efficiency of team working of teachers. 
The aspect of high expectation to the personnel and themselves had the highest 
coefficient at 0.564, followed by the aspect of being part of teamwork at 0.555 and 
the least was the aspect of development teacher to be leader at 0.468. 
 

บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนการศึกษาครั้งส าคัญ ทั้งแนวคิด โครงสร้างและ    
กระบวนการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย และคุณภาพของคนไทยโดยรวมให้สูงขึ้น  
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคน การปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญนี้                  
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาสภาพที่เป็นจริง ความเป็นไปได และต้องด าเนินการ
อย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  รวมทั้งต้องใช้ยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนที่ เหมาะสมอีกด้วย  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 บัญญัติให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น ความรับผิดชอบที่มีต่อการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจึง
ปรากฏอยู่ที่สถานศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542) 
 ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้                   
มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน              
ก า ร พัฒนา  คุณภาพนั ก เ รี ยน  ชุ มชน  ทองถิ่ น  ได้ อย่ า ง มี คุณภาพและมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 ปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เกิดจากสภาพปัญหาทางด้านระบบบริหารและการ
จัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการรวมศูนย์อ านาจไวในส่วนกลาง แม้จะมีการมอบอ านาจไว
เพียงบางเรื่องการกระจายอ านาจลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษายังมีน้อย ในการบริหารงานโดยเฉพาะ               
ในด้านนโยบายและแผนงบประมาณและความไมต่อเนื่องของแผน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
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ผู้บริหารระดับสูงและทางการเมืองท าให้เกิดความสูญเปล่าทั้งในด้านทรัพยากรและก่อให้เกิดปัญหา
ต่อเนื่องหลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 ในการท างานขององค์การไม่มีผู้ ใดจะสามารถท างานให้ส าเร็จบรรลุล่วงไปได้ตามล าพัง              
คนเดียว ทุก ๆ การท างานจะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือมีผู้ร่วมงาน ไม่ว่าความสัมพันธ์
กับผู้บริหารหรือผู้น ากลุ่มหรือกับบุคคลในกลุ่ม ลักษณะเช่นนี้ก็คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกัน มีรูปแบบการท างานแบบเดียวกัน มีการปรึกษาหารือ 
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจระบบการท างานเป็นทีม รู้ถึงเทคนิควิธีการที่จะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจในการขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีความจง
รักษ์ภักดีต่อองค์การร่วมกันช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จและบุคลากรมีความสุขในการท างาน 
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยปัจจัยหลักในการบริหารก็คือ ผู้น าทีมงานทุกระดับจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานให้การยอมรับและการสนับสนุนรวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้น
ในทีมงานซึ่งสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการท างานในทีมงาน ประกอบด้วย ลักษณะของงาน/การมอบหมาย
งาน ความสัมพันธ์ของทีมงาน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน สภาวะการเป็นผู้น าทีมงาน ความ
ขัดแย้งในการท างาน นอกจากนี้การพัฒนาทีมงาน (Team Development) อย่างสม่ าเสมอ จะน ามา
ซึ่งกระบวนการที่ท าให้ทีมงานได้ผลผลิตสูงสุดอย่างแท้จริง (Richard Beckhard, 1969 อ้างถึงใน
กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, 2553) 
 งานด้านวิชาการเป็นงานหลักท่ีส าคัญที่สุดในการบริหารและจัดการในสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู ความเข้าใจในขอบข่ายของเนื้อหา และหลักการบริหารงานด้านวิชาการ           
อย่างลึกซึ้งในขอบข่ายของงานวิชาการ เช่น หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียน               
การสอน การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงาน
พัฒนาระบบการบริหาร , 2545) ความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 2003)                  
ได้กล่าวถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เ อ้ือต่อ              
การเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 
6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากร
ครูและผู้ปกครอง 
 การท างานเป็นทีมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของทีม ท าให้การบริหารงานในสถานศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพราะการท างานเป็นทีมเป็น                   
หัวใจส าคัญที่สุดของการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งท าให้บุคลากรได้ปรับปรุงความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการท างานร่วมกัน เพราะการจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้นต้องอาศัยการท างานในรูปแบบ
ท างานเป็นทีม การแบ่งปันความคิดและทักษะช่วยสร้างเสริมศักยภาพในการท างาน เพ่ือให้ได้รับการ
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สนับสนุนจากผู้บริหารสนับสนุนจากทีมงาน ท างานด้วยกันจะท าให้เกิดความส าเร็จมากกว่าผู้ร่วมงาน
บางคนที“่ท างานตามล าพัง”ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับลักษณะส าคัญ ๆ 
ส่วนประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมตามแนวคิดของ วู๊ดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 
1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและ
เผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง               
5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบ
ผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 
11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา   
เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการ ที่เหมาะสมท าให้การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา                 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ด าเนินงานวิชาการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา               
จ านวน 188 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก จ านวน 91 โรงเรียน จ านวน 370 คน                
ขนาดกลาง จ านวน 85 โรงเรียน จ านวน 838 คน และขนาดใหญ่+ใหญ่พิเศษ  จ านวน 34 โรงเรียน                 
จ านวน 429 คน รวมทั้งสิ้น  1,637 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา              
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ ใช้ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่ งผู้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 
2003) ได้กล่าวถึง ความเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่                  
การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียน                
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากร
และตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน 
บุคลากรครูและผู้ปกครอง  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของ วู๊ดค็อก 
และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
เป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน              
4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้าน
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง  9) ด้านความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        การสร้างเครื่องมอในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิภาพ             
การท างานเป็นทีม เพ่ือน ามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะสร้างแบบสอบถาม
รวมทั้งสัดส่วนจ านวนข้อค าถามในแต่ละด้าน ซึ่งขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของ แมคอีแวน (McEwan, 2003) ได้กล่าวถึง ความเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน                      
5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและ
คงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
แนวคิดของ วู๊ดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า  3) ด้านการสนับสนุน
และไว้วางใจต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและ              
การตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง                  
9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

575 

 3. สร้างแบบสอบถามที่ก าหนดในข้อ 2 แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ขอความเห็นจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม ให้ครอบคลุมตามกรอบของเนื้อหาและ
การใช้ภาษาแล้วน ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
เที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของ
ยุทธศาสตร์ ของยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ และเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนที่มีค่า
น้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ได้ความเที่ยงตรง ค่าระหว่าง 0.67- 
1.00 
 5.  น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการหรือผู้ท า
หน้าที่ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภายหลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลใน โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 
2003) ไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า 
และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของ วู๊ดค็อกและ 
ฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
เป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน             
4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ                 
6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้าน
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
 ซึ่งแต่ละข้อค าถามมีให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุ ด  
แนวคิดของ เบส (Best, 1978 อ้างใน อนุรักษ์  มีเพียร, 2551) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  ความคิดเห็นมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง  ความคิดเห็นน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ                
การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา  
 การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน หรือบางครั้งเรียกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Correlation) โดยใช้สัญลักษณ์ r ข้อมูลหรือระดับการวัดของตัวแปร อันตรภาค ถึง มาตรา
อัตราส่วน โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์ของตัวแปรเป็นตัวแปร X  
และ Y โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) จะมีคุณสมบัติดังนี้  
 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1  ≤  r  ≤  +1 ความหมายของค่า r คือ 
 1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง  x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์มาก 
 4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง  x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมี
ความสัมพันธ์มาก 
 5. ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 6. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ              
การท างานเป็นทีมของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครูและผู้ปกครอง  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและด้านตั้งความคาดหวังสูง
ต่อบุคลากรและตนเอง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผล 
 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน 
และไว้วางใจต่อกัน รองลงมา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
เปิดเผยและเผชิญหน้า 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล                
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.54) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.55) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อ                
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.51) 
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  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.54) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.56) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ต่ า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.47) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน 
บุคลากรครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู
ประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.53) 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าการบริหารงานของผู้น าทางวิชาการมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล อย่าง
ชัดเจน การสร้างทีมงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียน                
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนที่ชัดเจนมีการสร้าง
รากฐานให้ความมั่นคงกับบุคลากรและตนเอง ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และพัฒนาและ
คงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครองได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554)  ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อ าภอเบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา  วงษ์นาคพ็ชร์ (2553) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                 
1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของกุณฑรี พิกุลแกม 
(2551) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
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พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนและสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน
และผู้บริหารได้มีการพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู ผู้ปกครองและปัญหาของนักเรียนอย่างเปิดเผยและ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด
และการเคารพนับถือความแตกต่างระหว่าง ความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกทีมงาน รองลงมา ด้านสื่อสาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนการด าเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น มีการน ากิจกรรมในการ
เรียนรู้ไปให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารได้ก าหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเป้าหมาย
ทางวิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล  
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษารวมถึงการน ามาตรฐานการศึกษาไปสู่
การปฏิบัตินั้นครูมีความเห็นว่ายังไม่สอดคล้องมากนัก 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าผู้น าที่ดีส่งผลต่อการบริหารงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน ข้อมูลสามารถการเปิดเผยและเผชิญหน้า ได้รับ                   
การสนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน ให้ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง มีการวางระบบและ
กระบวนการท างานและการตัดสินใจชัดเจน รวมถึงได้ผู้น าที่เหมาะสม มีการตรวจสอบผลงานเป็น
ระยะ ๆ ได้รับการพัฒนาตนเอง  สร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม มีการก าหนดบทบาทที่
สมดุล และการประชาสัมพันธ์สื่อสารที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาภรณ์  สงวนแก้ว (2551) 
ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัทมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา ภูภักดี (2550)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริหารและ
ครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ  
รองลงมา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีการจัดท าระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายใน
ทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้งภายในทีมงานทีมงานรวมตัวกันในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกการประสานงานให้
ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สร้างบรรยากาศในการพูด หลีกเลี่ยงการถ่อม
ตัวจนมากเกินไป หรือต าหนิผู้ฟัง และมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้ง
ภายในทีมงาน รวมถึงทีมงานและหน่วยงานในองค์การสามารถรวมตัวกันได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สัมมนา สีหมุ่ย (2553) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร องค์การ
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บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก อันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย  ส่วนด้านที่มีค่ าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจไม่ใช่
หลีกเลี่ยงปัญหายังน้อย 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.62) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้น าทางวิชาการระดับปานกลางส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา  วงษ์นาคพ็ชร์ (2553) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                 
การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
สู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ด้านสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศของ
โรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อ
บุคลากรและตนเอง และด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและ
ผู้ปกครอง โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.54),               
(r = 0.55), (r = 0.51)  (r = 0.54), (r = 0.56)  และ (r = 0.53) ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มีความสัมพันธ์
สูงสุด คือ ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้
งานได้บรรลุเป้าหมาย และมีการด าเนินงานโดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันมุ่งมั่นในเป้าหมาย              
ที่จะไปทิศทางใดให้บรรลุภารกิจนั้น ๆ ส่วนด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า มีระดับความสัมพันธ์ต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.47) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรยังน้อยอยู่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ต่ า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ พบว่า 
  1.1 ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ในเรื่องของผู้บริหาร
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถ น ามาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาการวางโครงสร้าง
อย่างชัดเจน 
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  1.2 ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ในเรื่องของผู้บริหารมีส่วนร่วมการส่งเสริมการน า
โปรแกรมมาใช้ในการเรียนการสอนเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทุกฝ่ายเพ่ือสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในเรื่องของ
ผู้บริหารจัดท าระบบเวลาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนที่ให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  
  1.4 ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ในเรื่องของผู้บริหารมีการพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานของโรงเรียนและผู้บริหารได้
น าผลการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน ทบทวนพันธกิจของโรงเรียน 
และพัฒนาปรับปรุงต่อไป ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วรวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องทั้งผลกระทบภายนอกและภายในเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงตาม
วัตถุประสงค์  
  1.5 ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง ในเรื่องของผู้บริหารก าหนด
เป้าหมายเกี่ยวโยงกับการปรับปรุง การสอนการสังเกตการสอนในทุกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นพัฒนาการระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ิมน าปัญหาที่เกิดขึ้นมา
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  1.6 ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า ในเรื่องของผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตร ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นการส่งเสริมระบบพ่ี
เลี้ยงให้กับครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
  1.7 ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
ในเรื่องของผู้บริหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความวิตกกังวลของนักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นวางระบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการตอบสนองนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม พบว่า  
  2.1 ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน ในเรื่องของปฏิบัติงานอย่างเป็น
ทีมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมระบบการท างานอย่างเป็นทีม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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  2.2 ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า ในเรื่องของมีการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจไม่ใช่
หลีกเลี่ยงปัญหา ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะการแสดงออกรู้จักคิดรู้
จัดแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน ในเรื่องของเป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้าน
แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับผู้ร่วมงาน ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นส่งเสริมทักษะให้มีความเป็นผู้น าที่ให้
ผู้ร่วมงานยอมรับในการปฏิบัติงาน 
  2.4 ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง ในเรื่องของทีมงานมีการบริหารความ
ขัดแย้งใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา หาข้อยุติความขัดแย้งภายในทีมงาน
ได้อย่างสันติ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นทีม น ากลยุทธ์มาบริหารจัดการ
ความขัดแย้งลดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ ในเรื่องของการได้น าประสบการณ์ของ
การท างานมาพัฒนาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมอบรม พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานมาพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6 ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ในเรื่องของมีการกระจายการบริหารงานอย่างทั่วถึงใน
หมู่ทีมงาน ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการจัดระบบการกระจายการบริหารงานให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานทุกฝ่ายเพ่ือสร้างระบบการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.7 ด้านการตรวจสอบผลงาน ในเรื่องของได้มีการทบทวนบทบาทเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว และได้มีการทบทวนบทบาท
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว ค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ดังนั้นควรมีการติดต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง น าปัญหามาวิเคราะห์ ทบทวน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวางแผนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.8 ด้านการพัฒนาตนเอง ในเรื่องของการผสมผสานความรู้ ความช านาญ ทักษะ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของสมาชิก ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการวางระบบการด าเนินงานโดยน า
ความรู้ทุกฝ่ายที่ได้มาผนวกกับประสบการณ์ท่ีค้นพบทุกฝ่ายมาแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.9 ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม ในเรื่องของการสนับสนุนเกื้อกูลกันและช่วย
แก้ปัญหาอุปสรรคและข้อยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปได้ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรสนับสนุน ร่วมกันคิดร่วมกัน
ท า และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.10  ด้านบทบาทที่สมดุล  ในเรื่องของการสร้างทีมงานมีการหาจุดสมดุลของทักษะ
และความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรสร้างระบบทีมงานโดยการหาจุดสมดุล
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ของทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่มมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.11  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ในเรื่องของการติดต่อสื่อระหว่างทีมงานได้อย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
การแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ และจากการเรียนรู้ อบรม ทักษะต่างๆมาแลกเปลี่ยนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ                
การท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ต่ า ดังนั้น ผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเสริมสร้าง
ความส้มพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ 
เพราะเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 2. ควรมีการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือทราบถึงมุมมองความคิดของผู้ครูวิชาการต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา    
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
ประถมศึกษา 2) ศึกษาขวัญก าลังใจในการท างานของครูประถมศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู ประชากรที่ใช้ คือ                
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของยามาเน่  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน เครื่องมือที่ใช้ใน                      
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย                       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์                  
แบบเพียร์สัน ทดสอบด้วยค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านการเสริม
ความรู้แก่บุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการความรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ
ด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ   
 2) ขวัญก าลังใจในการท างานของครู ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยที่ ด้านการได้รับ
ความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
 3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับ 
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.61 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า                  
การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้ ด้านจัดการความรู้ ด้านปรับเปลี่ยนองค์การ 
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ด้านการเสริมความรู้แก่บุคคล และด้านพลวัตการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่                
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.45, 0.42, 0.40, 0.38 และ 0.30 ตามล าดับ 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the learning organization in primary 
schools, 2) study the working morale of primary school teachers, and 3) study the 
relationship between the learning organization in primary schools and the working morale 
of primary school teachers. The population of this research were the teachers under the 
office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area. The sample size was 
derived by Taro Yamane’s formula so that the samples were 322 respondents. The tool 
for data collecting was a questionnaire and statistics composed of mean, standard 
deviation and hypotheses testing using t-test and Pearson product moment correlation 
coefficient.    
 The research results showed that: 
 1) The learning organization in primary schools were, overall and each aspect 
at a high level. Considering individually aspect revealed that the aspect of enhancing  
knowledge to personnel had the highest mean, followed by the knowledge 
management and the least was the learning dynamic and organizational adaptation.  
 2) The working morale of primary school teachers were, overall at a high 
level. Considering individually aspect revealed that the aspect of justice had the 
highest mean, followed by the job achievement and the least was the sense of self 
belonging. 
 3) The relationship between the learning organization in primary schools and 
the working morale of primary school teachers were, overall had correlated positively 
at a moderate level at a statistical significance level of 0.01 with correlation coefficient 
at 0.61. Considering individually aspect revealed that the learning organization in the 
aspect of technology application, the organizational adaptation, the enhancing knowledge 
to personnel and the learning dynamic had correlated at a statistical significance level 
of 0.01 with the coefficient at 0.45, 0.42, 0.40, 0.38 and 0.30, respectively. 
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บทน า 
 ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากกระแสสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ไมว่าจะด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร การคมนาคม และการแข่งขัน
กันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจ การค้า การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เป็นเหตุให้การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ประเทศตองการคือ ทรัพยากร “คนที่มีความรู” 
สิ่งที่จะก่อให้เกิดการไดเปรียบในการแข่งขัน คือ การที่บุคคลในชาติ มีความรูความสามารถ และ
สามารถน าความรูความสามารถนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชนอย่างเต็มศักยภาพ  ความรูเป็นปัจจัยสร้าง
ความไดเปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Factor) เป็นปัจจัยที่จะก าหนดความอยู่รอดของ
ปัจเจกบุคคล องค์กร และประเทศในยุคโลกาภิวัตน (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2544)  
 ประเทศไทยของเราไดให้ความส าคัญในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาส่วนราชการ และ                 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนราชการ ไดมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 เรื่อง การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ของรัฐ มาตรา 11 ก าหนดไววา สวนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะ 
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรูข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ      
สถานการณ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูร่วมกัน ทั้งนี้                
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคลองกับการบริหารราชการให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ส วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ               
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2558) วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                 
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้              
อย่างเป็นสุข และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2550 ก็มีสาระที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษา ระบุเอาไว้ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มี 2 มาตรา คือ มาตรา 49 บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรม
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
ในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ
ย่อมได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
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 นอกจากนี้ ยังมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแทรกอยู่ในส่วนต่าง ๆ อีกหลายส่วน                
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ และมีความสามารถที่จะปรับตัวไดอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การศึกษาจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคม ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542  ไดก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ที่สมบูรณ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูและคุณธรรม และตามมาตรา 8 
การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นการปรับเปลี่ยน
องค์รวมทางการศึกษา ทั้งแนวคิด โครงสร้าง กระบวนการในการจัดการศึกษา และการปฏิรูป
บุคลากรทางการศึกษา เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน    
 สถานศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษาในระบบให้กับประชาชนเป็น
หน่วยงาน งานที่ท าหน้าที่น าเอานโยบายด้านการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ด าเนินการจัดการเรียน                
การสอน การจัดการศึกษาจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและหลักการที่ตั้งไวหรือไม ยอมขึ้นกับ                
การด าเนินงานของสถานศึกษา และในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า กลยุทธ์ในการบริหารที่ดีที่สุด 
คือ การมุ่งเน้นคุณภาพ การบริหารจัดการคุณภาพมีเป้าหมายเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการท างานสูงสุด
ให้แกองค์กร จุดเริ่มต้นในการน าระบบบริหารจัดการคุณภาพทั้งระบบมาใช้ ตองเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงต้องสร้างให้เกิดบางอย่างที่ไมเคยมีมาก่อน คือ เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) องค์กร
แห่งการเรียนรู้มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย 
โดยมีรูปแบบการท างานเป็นทีม การเรียนรูร่วมกัน และมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบที่ประสานกัน 
มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรูและทักษะอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)  
 อย่างไรก็ตามการพัฒนาไปสูองค์การแห่งการเรียนรู้ ก็มีข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคและ
ต้องการ องค์ประกอบหลายประการ (มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร, 2548) สรุปว่า การพัฒนาไปสู
องค์การแห่งการเรียนรูนั้น ตองมีการฝึกฝนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 3 องค์ประกอบ คือ การเรียนรูระดับ
บุคคลการเรียนรู อย่างเป็นทีม และการเฝ้าติดตามและแก้ไขข้อจ ากัดการเรียนรู ขององค์กร                         
ซึ่งโดยทั่วไป ข้อจ ากัดการเรียนรูขององค์กรมักเป็นกรอบความคิดของบุคคล และข้อจ ากัดอ่ืน ๆ เช่น 
การสื่อสารภายใน การมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บุญศิริ  อนันตเศรษฐ (2544) ได
น าเสนอแนวคิดของ การวิน (Garvin  David  A.) ไวในบทความเรื่องเราจะสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้                    
ได้อย่างไร องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีทักษะหลัก 5 ประการ ไดแก วิธีการแกปัญหาอย่างมีระบบ                   
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การทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ การเรียนรูจากประสบการณของตนเองและเรื่องราวในอดีต การเรียนรู
จากประสบการณ และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้ อ่ืน และการถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็ว และ                               
มีประสิทธิภาพในองค์กร   
 การที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะปฏิบัติ งานได้ เท่ากันกับ                       
การเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันได้นั้น แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความหมายคือ องค์การ                
ที่มีทักษะที่จะสร้างสรรค์ แสวงหา และถ่ายโอนความรู้ และการปรับแต่งความรู้ไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่สะท้อนต่อความรู้ใหม่ที่องค์การ และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในองค์การให้มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งเป็นแนวคิด                
ที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
 เนื่องจากการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้เป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถแกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง และจากการที่มีผู้วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ไดแก ฉัตรทิพย สุวรรณชิน (2546) ไดวิจัย เรื่อง การวางแผนส าหรับองค์การแห่งการ
เรียนรู้ พบว่า เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นประการหนึ่งส าหรับโรงเรียนเพ่ือสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
ครอวฟอรด (Crawford, 2004) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า 
การฝึกภาวะผู้น าท าให้เกิดการพัฒนาและความยั่งยืนขององค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง สุรพงศ                  
เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2547) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า 
ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งขององค์การแห่งการเรียนรู้ และภาวะผู้น าที่มีความจ าเป็น
ต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ นอกจากนี้ สมคิด  สร้อยน้ า (2547) ไดวิจัย
การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
พิเศษ มีค่าเฉลี่ยระดับความเป็นองค์กรองค์การแห่งการเรียนรู้แตกต่างกัน  
 การบริหารงานบุคคลนั้นการสร้างขวัญในการท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะสามารถ                
ท าให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันท างาน เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ขององค์การ หรือ                  
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญจะช่วยสร้างความจงรักภักดี และความเสียสละ เพ่ือส่วนรวม
ให้ดีขึ้น เป็นการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามมองการบริหารของหน่วยงานในแง่ดี หากพบ
ข้อบกพร่องก็จะช่วยกันแก้ไขโดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจจากภายนอก ผู้บังคับบัญชาจึงต้องพยายาม 
ทุกวิถีทางที่จะสร้างและธ ารงรักษาไว้ซึ่งขวัญและก าลังใจในหมู่บุคลากรที่ท างานร่วมกันให้ดีที่สุดเท่าที่
จะท าได้ ขวัญในการปฏิบัติงานมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมภาวะจิตใจของบุคลากรแต่ละคน 
สุพัตรา  เดชาติวงศ์ (2518) 
 ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงเป็นผู้ใช้เทคนิควิธีให้ครู                
ในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของตนให้กับเพ่ือนร่วมงานก่อให้เกิด               
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การเรียนรู้เป็นทีม โรงเรียนที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ โรงเรียนมีพลังในการศึกษาเก็บองค์ความรู้ 
และน าความรู้นั้นมาพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จตามความต้องการของประเทศ ในการปฏิรูป
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นผู้ที่ควรมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้  ผู้บริหารโรงเรียนยังมีบทบาทหน้าที่  ในการเป็นผู้น าในการจัด             
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถ               
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ รักเพ่ือนมนุษย์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์               
ที่กว้างไกล และมีจิตใจเป็นกลาง ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ครูผู้สอนจะต้องปรั บปรุง
พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ 
และเจตคติของผู้เรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้เป็น 
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และน าไปใช้ในการสร้างและเตรียมทรัพยากรมนุษย์ ให้ประเทศมีคุณภาพ
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องก าหนดกลยุทธ์ โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารจะต้องเร่งรัดพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง               
(อ านวย คงสาคร, 2550) 
 เหตุผลที่องค์การจ าเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้  ก็เนื่องมาจากระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน
และความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงงานในยุคปัจจุบันต้องอาศัยการเรียนรู้เป็นฐานที่ส าคัญยิ่ง ประกอบกับ
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ยังมีแนวทางสู่ความส าเร็จของตนเอง ตลอดจนแนวทางส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก็ยังขาดความชัดเจน และท่ีส าคัญก็คือ หัวใจขององค์การแห่งการเรียนรู้ มาจากฐานความ
เชื่อที่ว่า ศักยภาพอันมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนยังไม่ได้รับการพัฒนาและ                
น าขึ้นมาใช้กับองค์การของเราเท่าที่ควร ดังนั้น ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงเชื่อมั่นได้ว่า ถ้าสมาชิก
ทั้งหมดขององค์การได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และได้ใช้ศักยภาพสูงสุดเท่าที่ตนมี เพ่ือปฏิบัติงาน
ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ (Visions) เป้าหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ของตัวบุคคล
และขององค์การที่สอดคล้องกันแล้ว สมาชิกแต่ละคนก็จะทุ่มเทและปลดปล่อยศักยภาพที่ตนมีสูงสุด
นั้นให้กับงานที่ท าอย่างเต็มที่ในที่สุด 
 ขวัญก าลังใจ เป็นที่ยอมรับกันทุกวงการหรือหน่วยงานว่าการจัดให้ผู้ร่วมงานได้มี                 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี ย่อมเป็นพลังที่ส าคัญอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและ  
การประสานงานขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสถียร เหลืองอร่าม, 2547) เนื่องจากบุคลากรมีชีวิต
จิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์และมีพฤติกรรมที่จะต้องตอบสนองต่อการกระท าของเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้บังคับบัญชา ดังนั้นการสร้างขวัญก าลังใจจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ดังนั้นด้วยความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ในโรงเรียนกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า
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ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ไดเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา  
 2. เพ่ือศึกษาขวัญก าลังใจในการท างานของครูประถมศึกษา  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครู ประถมศึกษา จ านวน 188 โรงเรียน  แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 
ขนาดเล็กจ านวน 91 โรงเรียน จ านวน  370 คน  ขนาดกลาง จ านวน  85  โรงเรียน จ านวน 838 คน 
และขนาดใหญ่ จ านวน 34 โรงเรียน จ านวน 429 คน รวมทั้งสิ้น 1,637 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ประถมศึกษา โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของยา
มาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่ งผู้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของมารควอดท (Marquardt, 
1996) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ  3) การเสริม
ความรู้แก่บุคคล 4) การจัดการความรู้ 5) การน าเทคโนโลยีไปใช้เครื่องมือการวัด  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู แนวคิดของไวส์  
(Wiles, 1953) ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี  
3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 4) การได้รับความยุติธรรม 5) ความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน 6) ความรู้สึก
ตนเองมีความส าคัญ 7) การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย และ 8) การยอมรับความสามารถของตนเอง 
  
 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
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        1. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้และขวัญก าลังใจในการท างานเพ่ือน ามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
ส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะสร้างแบบสอบถาม
รวมทั้งสัดส่วนจ านวนข้อค าถามในแต่ละด้าน ซึ่งขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ องค์การแห่ง
การเรียนรู้ชองมารควอดท (Marquardt, 1996) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้                
2) การปรับเปลี่ยนองค์การ 3) การเสริมความรู้แก่บุคคล 4) การจัดการความรู้  5) การน าเทคโนโลยี
ไปใช้ และขวัญก าลังใจในการท างานของครู แนวคิดของไวส์ (Wiles, 1953) ประกอบด้วย 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 3) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 4) การ
ได้รับความยุติธรรม 5) ความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน 6) ความรู้สึกตนเองมีความส าคัญ 7) การมี
ส่วนร่วมก าหนดนโยบาย และ 8) การยอมรับความสามารถของตนเอง 
 3. สร้างแบบสอบถามที่ก าหนดในข้อ 2 แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ขอความเห็น                    
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม ให้ครอบคลุมตามกรอบของเนื้อหา
และการใช้ภาษาแล้วน ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ                 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มี    
ความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ของ  
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์  และเลือกข้อที่มีค่า IOC ค่าน้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าระหว่าง 0.67 - 1.00 
 5.  น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) ทั้งฉบับ 0.77 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภายหลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ถึงผูอ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลใน โรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ชองมารควอดท
(Marquardt, 1996) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) พลวัตการเรียนรู้ 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ                
3) การเสริมความรู้แก่บุคคล 4) การจัดการความรู้ 5) การน าเทคโนโลยีไปใช้ ซึ่งแต่ละข้อค าถามมีให้
เลือก 5 ระดับ คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  แนวคิดของ เบส (Best, 1978   
อ้างใน อนุรักษ์  มีเพียร, 2551) 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู แนวคิดของไวส์  (Wiles, 1953) 
ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) ความพึงพอใจในสภาพงานที่ดี 3) ความรู้สึก
เป็นเจ้าของ 4) การได้รับความยุติธรรม 5) ความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน 6) ความรู้สึกตนเองมี
ความส าคัญ 7) การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย และ 8) การยอมรับความสามารถของตนเอง ซึ่งแต่ละ
ข้อค าถามมีให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แนวคิดของ เบส 
(Best, 1978 อ้างใน อนุรักษ์  มีเพียร, 2551) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ดังนี้ 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  
 การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน หรือบางครั้งเรียกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่าย  
(Simple Correlation) โดยใช้สัญลักษณ์ r ข้อมูลหรือระดับการวัดของตัวแปรแต่มาตราอันตรภาค  
ถึง มาตราอัตราส่วน โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์ของตัวแปรเป็น  
ตัวแปร  X  และ Y โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) จะมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1  ≤  r  ≤  +1 ความหมายของค่า r คือ 
 1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
 2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 3. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง  x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและ                       
มีความสัมพันธ์มาก 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

594 

 4. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง  x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและ                   
มีความสัมพันธ์มาก 
 5. ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 6. ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ก าหนดไว้ดังนี้ (Hinkle, 1998 อ้างถึงใน           
ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและ               
รายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการเสริมความรู้แก่บุคคล มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ด้านการจัดการความรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านพลวัตการเรียนรู้ และ                 
ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ   
 2. ผลการวิเคราะห์ขวัญก าลังใจในการท างานของครู พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน                 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับ 
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.61 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า               
การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้ ด้านจัดการความรู้ ด้านปรับเปลี่ยนองค์การ 
ด้านการเสริมความรู้แก่บุคคล และด้านพลวัตการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่               
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.45, 0.42, 0.40, 0.38 และ 0.30 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1) พลวัตการเรียนรู้ 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ 3) การเสริมความรู้แก่บุคคล 4) การจัดการความรู้   
5) การน าเทคโนโลยีไปใช้ ส่วนใหญ่มีการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนรูปแบบของการส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การท างานกับครู 
และผู้บริหารส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน ให้ความส าคัญกับ                
องค์ความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สนับสนุนแหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู            
สร้างระบบเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในภายนอกและชุมชนมีการสร้างวัฒนธรรม               
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านข้อมูล ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ครูได้มีการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือการพัฒนาตนเอง จัดกิจกรรม KM ภายในองค์กร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้
ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกัน จัดท าฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กรโดยให้ทุกหน่วยงานได้น า                
องค์ความรู้ได้รับการอบรมมาถ่ายทอดให้กับครูในองค์กรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ ต่อยอดได้                 
อย่างถูกต้อง แสวงหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดท าเครือข่ายระบบ               
พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้รุ่นน้องได้มีการปฏิบัติไปแนวทางถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรยุทธ จิ่มอาษา 
(2550) ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน                
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านการเสริมความรู้แก่บุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนมีการสร้างระบบเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในภายนอกและชุมชน และ               
สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในองค์กรทั้งด้านข้อมูล ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ครูได้มี                 
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาตนเอง รองลงมาด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรม KM ภายในองค์กรจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้
ความรู้ใหม่ ๆ ร่วมกัน รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรโดยให้ทุกหน่วยงาน              
ได้น าองค์ความรู้ได้รับการอบรมมาถ่ายทอดให้กับครูในองค์กรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ ต่อยอดได้
อย่างถูกต้อง  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ                  
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลายังน้อย 
 ผลการวิเคราะห์ขวัญก าลังใจในการท างานของครู พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน            
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้มีผลต่อขวัญก าลังใจ                         
ในการท างานของครูในโรงเรียนท าให้ครูมีความครูปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้นอย่างเต็ม
ความสามารถ ผู้บริหารมีระบบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
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วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ การเรียน  การสอนเพียงพอต่อการเรียนการสอน ครูได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน มีระบบการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมโปร่งใส  
มีการจัดกิจกรรมเสริมในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ครูมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส าคัญๆในการโรงเรียน ผู้บริหารจัดระบบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินงาน                
ที่ชัดเจน ทีมงานยอมรับและให้ความส าคัญความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวณี  ตีรถะ (2549) ได้ศึกษาขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีระบบ
การพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมโปร่งใส มีสวัสดิการ เงินเดือน และระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สร้างขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียน รองลงมา                     
ด้านความรู้สึกสัมฤทธิผลในการงาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึง มีการก าหนดนโยบาย ในการด าเนินงาน
ชัดเจนสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด                    
ด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าครูยังไม่ได้รับการปฏิบัติในองค์กรมีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกัน ยอมรับความคิดเห็นร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับ                 
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.61) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนของการน าเทคโนโลยีไปใช้มีผลต่อขวัญในการท างาน               
อย่างมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านพลวัตการเรียนรู้ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ ามาก  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.30) 
 2. ด้านการปรับเปลี่ยนองค์การ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.40) 
 3. ด้านการเสริมความรู้แก่บุคคลโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.38) 
 4. ด้านการจัดการความรู้ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.42) 
 5. ด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้ โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  (r = 0.45) 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
 1. การวิเคราะห์องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า เรื่องของด้านพลวัตการเรียนรู้ และด้านการ
ปรับเปลี่ยนองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ควรส่งเสริมเรื่องการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดระบบการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวุฒิภาวะและระดับการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การวิเคราะห์ขวัญก าลังใจในการท างานของครู พบว่า เรื่องด้านความรู้สึกเป็นเจ้าของ     
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ควรจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงานรูปแบบทีมงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์  
ความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับครูได้แสดงความคิดเห็นได้มีความรู้สึกถึงความเป็นกันเองในการแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับ                  
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ              
แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการน าเทคโนโลยีไปใช้มีความสัมพันธ์มากที่สุดในเรื่องของขวัญก าลังใจ
ในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ              
มาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดท าเครือข่ายระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้รุ่นน้องได้มีการปฏิบัติ   
ไปแนวทางถูกต้อง 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
 2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับขวัญก าลังใจ 

ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหาร
สถานศึกษา 2) ศึกษาขวัญก าลังใจในการท างานของครูประถมศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจ
ในการท างานของ  ครูประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูปฏิบัติการสอนอยู่ใน
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยที่              
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 2. ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยที่ด้านสภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูที่มีต่อภ าวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.82 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ 0.01 กับขวัญก าลังใจในการท างานของครู  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  0.77 , 0.76, 0.75 และ 
0.71 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ขวัญก าลังใจในการท างาน                                     
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the transformational leadership 
of the administrators, 2) to study the working morale of primary school teachers, and                  
3) to study the relationship between the opinions of the teachers and the 
transformational leadership of the administrators and the working morale of teachers 
under the Office of Nakhon Nayok Primary Education Service Area. The sample group 
of this research were the teachers under the office of Nakhon Nayok Primary Education 
Service Area. The sample size was derived by Taro Yamane’s formula so that the 
samples were 300 respondents. The research instrument was a five-point rating scale 
questionnaire with reliability of 0.96. Statistics composed of mean, standard deviation, 
t-test and Pearson product moment correlation coefficient.    
 The research results showed that: 
 1. The transformational leadership of the administrators in the primary school 
were, overall and each aspect at a high level. Considering individually aspect revealed 
that the aspect of intellectual stimulation had the highest mean, followed by the 
idealized influence and the least was the individualized consideration.  
 2. The working morale of teachers in the primary school were, overall at a 
high level. Considering individually aspect revealed that the aspect of working 
conditions had the highest mean, followed by the physical and mental health and the 
least was the compensation and benefits. 
 3. The relationship between the opinions of the teachers and the transformational 
leadership of the administrators and the working morale of teachers under the Office of 
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Nakhon Nayok Primary Education Service Area were, overall had correlated positively at a 
high level at a statistical significance level of 0.01 with correlation coefficient at 0.82. 
Considering individually aspect revealed that the transformational leadership in the 
aspect of individualized consideration, intellectual stimulation, idealized influence and 
inspirational motivation had correlated positively at a statistical significance level of 
0.01 towards the working morale of teachers with coefficient at 0.77, 0.76, 0.75 and 
0.71, respectively.  
 
Keywords: Transformational Leadership, Working Morale 

บทน า 
 การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล และควบคุม  
การบริหารในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาสามารถใช้ศิลปะหรือ
กระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2542) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญเปรียบได้ว่า
เป็นจอมทัพที่จะน าองค์การให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  (สุรศักดิ์ 
ปาเฮ, 2543) โดยใช้บทบาทความเป็นผู้น าในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้รับรู้ การแสดงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ซึ่งถ้าเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
ก่อให้เกิดผลตามมาคือ ความเคารพ ความศรัทธา ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น าหลัก              
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกด้านของสถานศึกษา ดังที่ แฮมเมอร์ และแชมพีย์ กล่าวว่า ผู้น า
ต้องมีลักษณะดังนี้ คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คือ สามารถก าหนดหรือสร้างภาพความส าเร็จของ
องค์การ ในอนาคต สามารถสื่อความหมายวิสัยทัศน์ ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจในองค์การตรงกัน โดยต้อง
โน้มน้าวให้ทุกคนในองค์การหรือสถานศึกษายอมรับวิสัยทัศน์หรือภาพความส าเร็จนั้นเกิดจาก
ความคิดของ ทุกคนมิใช่เกิดจากผู้น าหรือผู้บริหารสถานศึกษาแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องเกิดจากทุก
ฝ่ายในโรงเรียนที่มีภาระผูกพันและต้องมีความมุ่งมั่น คือ ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะขัดขวางต่อ
ความพยายามหรือต่อการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การได้ ผู้น าแสดงให้เห็นถึง                   
ภาวะผู้น าสร้างความแตกต่างในเรื่องความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติงานของผู้ตามภาวะผู้น า                     
มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจในการท างานของครู ผู้น าที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างสรรค์ ความเชื่อ 
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ค่านิยมร่วมและความคาดหวังร่วมให้เกิดขึ้นในองค์การและในสังคม และยังสามารถเข้าใจในประเด็น
และเหตุการณ์ของผู้ตามได้ (อ้างถึงใน มัณฑนา อินทุ สมติ และคณะ, 2546) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ ในปัจจุบันภาวะผู้น าที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รับ             
ความพึงพอใจและมีผลมากในหมู่ผู้ตาม เพราะผู้น าจะปลุกใจผู้ตามให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน                
โดยการใช้ศิลปะในการพูด การเน้นพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชมที่มีต่อองค์การในอนาคต                 
การสาธิตความเชื่อมั่นในตนเองและความเชื่อมั่นในตัวของผู้ตามว่าจะสามารถปฏิบัติตามพันธกิจ                    
ที่ได้วางไว้จนกระทั่งส าเร็จ การแสดงความห่วงใยและความเกี่ยวข้องต่อผู้ตามและกระตุ้ นผู้ตาม                
ให้มีการพัฒนา (อ้างถึงใน มัณฑนา อินทุ สมิต และคณะ, 2546) ซึ่งเจ้าของทฤษฎี ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง คือ เบอร์นาด เอ็ม แบส (Bernard M.Bass) 
 ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสนใจ              
เป็นอย่างมาก เนื่องจากขวัญก าลังใจเสมือนกับสุขภาพของมนุษย์ ต้องการให้การเอาใจใส่ การตรวจ                
การวินิจฉัย การดูแลรักษาให้ก าลังใจดี ขวัญก าลังใจมีผลส าคัญต่อการบริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา                  
จะเต็มใจท าตามค าขอร้อง และค าสั่งด้วยความกระตือรือร้นความนับถือแม้จะท างานหนักและ               
เผชิญกับความยากล าบาก โดยเฉพาะขวัญก าลังใจของครูเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพ                   
ของโรงเรียน เพราะเหตุว่าถ้าครูในโรงเรียนมีขวัญก าลังใจสูงจะมีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น รักอาชีพ 
รักหมู่คณะ และพยายามท างานให้กับโรงเรียนเป็นอย่างดี ครูที่มีขวัญก าลังใจดีมีผลท าให้การสอนดี 
ซึ่งส่งผลให้การเรียนของเด็กดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัมส์เดน (Lumsden, 2002) ที่พบว่า 
โรงเรียนที่ครูมีขวัญก าลังใจสูงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนนั้นจะสูง จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ขวัญก าลังใจที่ดีของครูส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงด้วย  บุคลากรจะร่วมมือร่วมใจกันท างานให้ดี    
และประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมี ขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน ถ้าองค์กรใดมีขวัญก าลังใจสูง                
การบริหารองค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพสูง  เนื่องจากการที่บุคคลในองค์กรมีขวัญก าลังใจดี                     
จะแสดงออกด้วยความมีศรัทธาและพอใจในการท างานโดยใช้ความพยายามท าหน้าที่ของตน                  
อย่างดีที่สุดเพ่ือให้ได้ผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนมีการร่วมมือ  ประสานงานที่ดีต่อกัน              
มีทัศนคติท่าทีความรู้สึกที่ดีในการท างานจะเห็นได้ว่าขวัญก าลังใจของบุคคลในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเห็นว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูจึงมีความจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารกับขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ว่าครูผู้สอนในสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ                   
ขวัญก าลังใจในการท างาน ของครูอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา                   
การบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาขวัญก าลังใจในการท างานของครู 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้น า
แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ แบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1996) และ
แนวคิดขวัญก าลังใจในการท างานของเดวิส (Davis, 1989) ดังนี้ 
 
       
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 1,185 คน มีการแบ่งขนาดสถานศึกษา แบ่งเป็น 
3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก จ านวน 359 คน ขนาดกลาง  จ านวน 516 คน และขนาดใหญ่ จ านวน 310 คน 
รวมทั้งสิ้น 1,185  คน (ท่ีมา: การแบ่งขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ สพฐ, 2558) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ครูปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาประถมศึกษา  โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
สูตร ของยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) 
 ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

1.  การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
2.  การสร้างแรงบันดาลใจ 
3.  การกระตุ้นทางปัญญา 
4.  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ขวัญก าลังใจในการท างาน 
1. สภาพการท างาน 
2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
3. การติดต่อสื่อสาร 
4. สุขภาพกายสุขภาพจิต 
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 1. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยการวิธีการสุ่ม                
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 2. ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่  
 3. ได้กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเทียบสัดส่วน (Proportion Allocation)   
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ขนาดโรงเรียน ประชากรครู กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 359 91 
ขนาดกลาง 516 131 
ขนาดใหญ่ 310 78 

รวม 1,185 300 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่ งผู้วิจัยสร้างขึ้น  
โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของแบส และอโวลิโอ 
(Bass, & Avolio, 1996) ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ                      
3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยมีระดับเห็นด้วย 5 ระดับ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการท างานแนวคิดของ เดวิส (Davis, 
1989) ได้แก่ 1) สภาพการท างาน 2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3) การติดต่อสื่อสาร และ                  
4) สุขภาพกายสุขภาพจิต โดยมีระดับเห็นด้วย 5 ระดับ  
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และขวัญก าลังใจการท างานเป็นแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะสร้างแบบสอบถาม
รวมทั้งสัดส่วนจ านวนข้อค าถามในแต่ละด้าน  
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 3. สร้างแบบสอบถามที่ก าหนดในข้อ 2 แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ขอความเห็น                    
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม ให้ครอบคลุมตามกรอบของเนื้อหา
และการใช้ภาษาแล้วน ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ                  
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มี  
ความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของ               
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ และเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าได้ค่า IOC ผ่านเกณฑท์ุกข้อ             
 5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได้ค่า                
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภายหลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขออนุญาตใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
ในโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดของแบส และอโวลิโอ 
(Bass, & Avolio, 1996)  ได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ                    
3) การกระตุ้นทางปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งแต่ละข้อค าถาม มีให้เลือก  
5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แนวคิดของ เบส (Best, 1978 อ้างใน 
อนุรักษ์  มีเพียร, 2551)  
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการท างานของ เดวิส (Davis, 1989)  ได้แก่                    
1) สภาพการท างาน 2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) สุขภาพกาย
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สุขภาพจิต ซึ่งแต่ละข้อค าถาม มีให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
แนวคิดของ เบส (Best, 1978 อ้างใน อนุรักษ์  มีเพียร, 2551)  
 ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับขวัญก าลังใจ                
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Correlation) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับขวัญก าลังใจ                 
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ                   
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง                     
โรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังตารางที่ 1 
 
 ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร              
n = 300 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.35 .69 มาก 
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   4.34 .66 มาก 
3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.36 .67 มาก 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.28 .72 มาก 

รวม 4.33 .62 มาก 
  

 
 2. ผลการวิเคราะห์ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  พบว่า                  
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก                
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เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านสภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  

 

ขวัญก าลังใจในการท างานของครู 
n = 300 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านสภาพการท างาน 4.36 .65 มาก 
2. ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน ์ 4.29 .70 มาก 
3. ด้านการติดต่อสื่อสาร   4.32 .64 มาก 
4. ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต 4.35 .71 มาก 

รวม 4.33 .62 มาก 
  

 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.82 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น า                
การเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 กับขวัญก าลังใจในการท างานของครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.77, 0.76, 0.75 และ 0.71 
ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร             
มีการบริหารงานในเชิงภาวะผู้น าการเปลี่ยนในเรื่องของความเป็นผู้มีอุดมการณ์สูงในด้านการบริหาร
โรงเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่ รวมถึงการมอบหมายงานได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของครู และให้ความเป็นกันเองและเข้าใจถึงความแตกต่างของครูเป็นรายบุ คคล                       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน  สุทธิอาจ (2550) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
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ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยภาพรวมมีพฤติกรรม                 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนชิด รักเถาว์ (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า           
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการกระตุ้นทางปัญญา              
ในเรื่องของมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถของครู และสามารถกระตุ้นให้ครูตระหนักถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างดี รองลงมือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ทั้งนี้               
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเป็นผู้มีอุดมการณ์สูงในด้าน            
การบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
ชวนชิด รักเถาว์ (2552) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน                   
ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ในการบริหารงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในการให้ค าปรึกษา แนะน า ในการท างานกับครูเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี                 
ยังน้อยอยู่ 
 ผลการวิเคราะห์ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  พบว่า                  
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก               
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสร้างขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาได้อย่างดีการสร้างบรรยากาศในการท างานผู้บริหารกับครูเป็นกันเอง การท างานใน
โรงเรียน                ของทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน ได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบ               อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะที่
เหมาะสม เปิดโอกาสให้ครูได้มี              ส่วนร่วมในการประเมินผลการท างาน ช่องทางแสดงความ
คิดเห็นในการด าเนินงานหลายช่องทางเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานที่
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การท างาน ส่งเสริมให้ครูได้มีการจัด
กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิตใจที่ดีในการท างาน สวัสดิการ ในการปฏิบัติงานให้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติคุณ พลเยี่ยม (2556) ศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล             ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย
พบว่า 1) ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา                 ตามรายด้าน พบว่า ด้าน
สภาพการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพการท างานที่มีบรรยากาศในการท างาน
ผู้บริหารกับครูเป็นกันเอง รวมถึงการท างานในโรงเรียนของทีมงาน                           มีมนุษยสัมพันธ์
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ที่ดีมีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์ประภา ทองสี (2551) ศึกษา เรื่อง 
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติง านของข้าราชการลูกจ้างของเทศบาลต าบลเสม็ด                 อ าเภอ
เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  พบว่า ระดับขวัญและก าลังใจในก ารปฏิบัติงานของข้าราชการ                 
และลูกจ้างเทศบาลต าบลเสม็ด ในภาพรวม อยู่ในระดับสูงมากในทุกกิจกรรม ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ รองลงมาคือ ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้มี                 
การจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิตใจที่ดีในการท างาน สวัสดิการ ในการปฏิบัติงานให้
อย่างเหมาะสม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า             
การบริหารงานด้านบุคลากรครูในการได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเหมาะสมยังน้อย 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญก าลังใจในการท างานของครูประถมศึกษา  โดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  (r = 0.82) จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรง เรียน
ประถมศึกษา มีความสัมพันธ์อยู่ระดับสูง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
 1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.75) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้มีอุดมการณ์สูงในด้านการบริหารโรงเรียน                  
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี 
 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.71) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ในการท างานอย่างเต็มที่ 
รวมถึงได้มีการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
 3. ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
(r = 0.76) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมอบหมายงานได้เหมาะสมกับความสามารถ ของครู และสามารถ
กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีระดับความสัมพันธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.77) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความเป็นกันเองและเข้าใจถึงความแตกต่าง
ของครูเป็นรายบุคคล และมีการเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้บริหารมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ครูได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ผู้บริหารควรมีการวางรูปแบบ ระบบ ขั้นตอน กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้ครูได้เข้าใจได้อย่างชัดเจนในการน านโยบายผู้บริหารไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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 2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงานทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ  มีค่าเฉลี่ย                  
ต่ าที่สุด ผู้บริหารเพ่ิมระบบในการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งการกระจายอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับผู้บริหารด้านต่าง ๆ 
 3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานต่าง  ๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ผู้บริหารควรเปิดช่องทางหรือการเปิดโอกาสให้กับครูหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้มีการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถในความรู้ความสามารถ                   
ที่ครูถนัด 
 4. ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน า ในการท างานกับครูเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้กับครูได้เข้ามาปรึกษา หารือ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่าง ๆ 
 5. มีจัดระบบการนิเทศ การด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินงานที่ปฏิบัติชัดเจน              
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผู้บริหารวางแผนในการเข้าตรวจงาน งานนิเทศ ติดตามเป็นระยะ สรุปแบบประเมิน
อย่างต่อเนื่อง  
 6. ครูได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผู้บริหารจัดท าฐานระบบ
อัตราเงินเดือนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิ ประสบการณ์ในการปฏิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 7. มีระบบ กระบวนการ การประสานงานการติดต่อสื่อสารการปฏิบัติงานที่ชัดเจน                      
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผู้บริหารจัดท าระบบ ฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารให้หลากหลาย เพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร 
 8. โครงการส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ และมอบหมายงานตรงกับความรู้ความสามารถของครู
เป็นเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตการท างาน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ผู้บริหารจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของครูในการปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสมารถของครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของครู 
 9. การหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูประถมศึกษา พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารควรเพ่ิมให้ความส าคัญในการด าเนินงานทุกอย่างอย่างเต็ม
ความสามารถไม่มีการแบ่งแยกงานใดงานหนึ่ง         

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน 
 2. ควรศึกษาสวัสดิการมีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ และ 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมวิชาภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1           
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จ านวน 25 คน ได้จากการสุ่ม
ตั วอย่ า งแบบกลุ่ ม  (Cluster random sampling) วิ เคราะห์ข้ อมูล โดยหาร้อยละ ค่ า เฉลี่ ย                   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
ประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระและการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และแผนการจัด           
การเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
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พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร  อย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทักษะการสื่อสารทางภาษาด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระดับ ดีมาก  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ ค าขวัญจังหวัดชัยนาท  

 
ABSTRACT 

 This research aimed to 1) develop an additional Course on Creative English on 
Chai Nat Slogan for grade 9 students at Hankharatrungsarit School and 2) study the 
results of the developed course in the first semester of the academic year 2016. The 
sample consisted of 25 grade 9 students in Hankharatrungsarit School, derived from 
cluster random sampling. Data were analyzed by using descriptive statistics, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and content analysis. The findings showed that: 
 1. developed of additional course in Creative English on Chai Nat slogan for 
grade 9 students at Hankharatrungsarit School, consisted of principles, objectives, 
structure, course syllabus, content and learning experience management, learning 
activities, learning media, measurement and evaluation, and lesson plans. The experts 
evaluated that the course was related to its objectives and suitable for use.  
  2. After the students were taught using the developed additional course, 
their learning achievement was higher than before at a significance level of .05. Their 
English skills in speaking and writing were at high level.      
 
Keywords : Development of an additional course, Chai Nat slogan 
 

บทน า 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่างๆในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ไทย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน พม่า และกัมพูชา ได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) ซึ่งหมายความว่าประชาชนในแต่ละประเทศจะต้องติดต่อสื่อสารกันในด้านต่าง ๆ ด้วย
ภาษาอังกฤษ ท าให้ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาส าคัญ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนและคนท างานในประเทศไทยโดยมุ่งเน้น
ว่าพลเมืองทุกคนในประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ แต่ในความเป็นจริง
กลับไม่เป็นเช่นนั้น ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ (English 
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Proficiency Index : EPI) ประจ าปี 2556 โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลก Education First (FI)          
ที่ได้ทดสอบในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาแม่ใน 60 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศ
ไทยได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 55 นอกจากนั้น FI ยังได้แบ่งระดับทักษะภาษาอังกฤษออกเป็น 5 ระดับ 
คือ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ าและระดับต่ ามาก ปรากฏว่า ประเทศไทยถูกจัด
อยู่ในระดับต่ ามาก ทั้งยังอยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามอีกด้วย 
(ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2557, หน้า 2) 
 รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัย โดยกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้วางกรอบและทิศ
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาโดยตลอด 
โดยก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นที่นิยม
แพร่หลายในปัจจุบัน คือ การสอนภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ (creative English) ซึ่งเป็นรูปแบบ             
การสอนที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษทั้ง  4 ทักษะ           
คือ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น               
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แต่ทักษะที่มีความส าคัญมากที่สุดส าหรับคนไทย คือ  ทักษะการพูด           
และการเขียน เพราะเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นที่สุดที่จะช่วยให้ผู้อ่านทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมได้ดี ช่วยเสริมสร้างความคิดและประสบการณ์  แต่ปัญหา
เรื่องนักเรียนไทยส่วนใหญ่มีความรู้และความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับต่ า          
ดูจะเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับระบบการศึกษาของไทย มาโดยตลอดเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นจากข่าวตามสื่อ
เป็นระยะ ๆ เช่น ภาษาอังกฤษของคนไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 43 ในเอเชีย เป็นต้น ปัญหานี้มีแนวโน้มว่า
จะจัดเป็น “วาระแห่งชาติ” คล้าย ๆ กับเรื่องของการอ่านน้อยของคนไทย (ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ. 2554: 7)  
 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท ควรเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนระดับประเทศได้แก่ สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยจัด
ให้มีการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความจดจ าให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จริงในท้องถิ่น ซึ่งนอกจากส่วนใหญ่           
จะไม่ทราบข้อมูลของสถานที่ บุคคล หรือสิ่งที่กล่าวไว้ในค าขวัญจังหวัดชัยนาทแล้ว โรงเรียน               
ยังไม่เคยมีการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับค าขวัญของจังหวัดชัยนาทมาก่อน ซ่ึงการเรียนรู้
เรื่องราวของจังหวัดชัยนาทผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ในค าขวัญแต่ละวรรคล้วนแล้วแต่มีความหมาย 
และมีความส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเกิด
ความรู้สึกตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตนเอง ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย             
ของ กัยสิทธิ์ วงศ์จ าปา (2551) และ วันชัย ภิญโย (2554) ที่พบว่า หลังจากการเรียนโดยใช้หลักสูตร
เกี่ยวกับท้องถิ่นแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติต่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
เป็นต้น 
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 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นโดยเน้นพัฒนาทักษะการพูด
และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิด          
รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพูดและเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น (ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น) ส่งเสริม            
ให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองผ่านค าขวัญจังหวัดชัยนาท (เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน             
เห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตนมีเจตคติที่ดีต่อจังหวัดชัยนาท) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญ
จังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์
รังสฤษดิ์ 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 75 คน 
           1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Cluster random sampling) 
โดยจับสลากห้องเรียน และคัดนักเรียนเรียนเก่ง จ านวน 8 คน ปานกลาง 9 คน และนักเรียน           
เรียนอ่อน จ านวน 8 คน รวมเป็น จ านวน 25 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
          2.1 หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
          2.3 แบบประเมินทักษะการพูดและทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร เป็นแบบประเมิน
ตามสภาพจริง (scoring rubrics) 
   2.4 แบบประเมินเจตคติต่อจังหวัดชัยนาท ก าหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) มี 5 ระดับ 
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  2.5 แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน หัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน 
กรรมการสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 คน รวม 4 คน  
  2.6 แบบสอบถามนักเรียน ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 20 คน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     3.1 ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือท าการทดลองใช้หลักสูตร 
      3.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสอนและให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (pretest) แล้วบันทึกคะแนนไว้ 
      3.3 ด าเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติมวิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค า
ขวัญจังหวัดชัยนาท        
  3.4 หลังจากด าเนินการสอนครบ 20 ชั่วโมงตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) แล้วบันทึกคะแนนไว้  
  3.5 ประเมินทักษะการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน โดยใช้แบบ
ประเมินการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
      3.6 ให้นักเรียนท าแบบประเมินเจตคติต่อจังหวัดชัยนาท 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
   4.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยน าคะแนนของนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ย

 (�̅�)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test 
  4.2 แบบประเมินการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ใช้เกณฑ์คะแนนตามสภาพจริง  
(scoring rubrics)  

  4.3 แบบประเมินเจตคติ โดยน าความคิดเห็นของนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานกรรมการ
สถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนหันคา
ราษฎร์รังสฤษดิ์ พบว่า 
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   1.1 การน าหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญ
จังหวัดชัยนาท ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม          
เพราะต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารทั่วโลก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 10 ประเทศ                      
ซึ่งทุกคนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารกันในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมการเมือง การปกครอง การศึกษา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และอ่ืนๆ  
   1.2. ส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า เนื้อหาที่น ามาพัฒนาหลักสูตร ไม่ควร
เน้นหนักทางด้านใดด้านหนึ่งและควรมุ่งพัฒนาให้เด็กสามารถน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 
เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูดและการเขียนและมีความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยและจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเห็นสมควรเพ่ิมเติม
เนื้อหาที่เป็นค าศัพท์ในท้องถิ่น และโครงสร้างประโยคที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันและควรเน้น
ทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน  
   1.3 ครูควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนหรือในชีวิตประจ าวัน              
และควรมีการพัฒนารูปแบบการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง             
จากบทความหรือเรื่องราวใกล้ ๆ ตัวและควรฝึกทีละคนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เห็นข้อบกพร่อง                   
ในการออกเสียงแต่ละค าหรือประโยคและครูควรแนะน าให้อ่านอย่างถูกวิธี  และฝึกให้นักเรียนเขียน
บรรยายเรื่องราวใกล้ตัวซึ่งนักเรียนมีความคุ้นเคยและสามารถน าไปใช้ได้จริง  และเห็นควรให้มี                
การพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง สถานการณ์จริง ฝึกฝนทักษะ               
การสื่อสารภาษาอังกฤษจากครูผู้สอนที่ เป็นเจ้าของภาษาควบคู่กับคนไทย เพ่ือคุ้นเคยกับ                      
การออกเสียง ฟังส าเนียง บุคลิก ท่าทาง การสนทนาภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์สื่อสารกับคนต่างชาติ 
ที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ได้มีประสบการณ์พูดในสถานการณ์จริงบ่อยครั้งมากข้ึน เพ่ือนักเรียน
จะได้เรียนรู้  จดจ าค าศัพท์ รู้จักการออกเสียง และคุ้นเคยกับการฟังการออกเสียงส าเนียง
ภาษาต่างประเทศ และควรให้มีการพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอนทักษะการฟังและการพูด อาทิเช่น 
การให้นักเรียนได้มีโอกาสฟังเทปหรือให้นักเรียนได้ดูหนัง วีดีโอ หรือสื่อต่าง ๆ ที่มี Sound track เป็น
ภาษาอังกฤษ  
   1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญ
จังหวัดชัยนาท โดยใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรรวม 20 ชั่วโมง              
มีความเหมาะสม โดยให้เหตุผลว่าหากใช้ระยะเวลาในการสอนนานเกินไป จะท าให้นักเรียน              
เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนได้ แต่ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ส่วนใหญ่เห็นว่า            
ควรจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งเทอม และควรให้มีการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชา
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ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาทตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โดยมีการแบ่งระดับความยาก – ง่าย แตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น 
   1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญ
จังหวัดชัยนาท ควรใช้วิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง มีการจ าลองสถานการณ์เพ่ือให้นักเรียน
ได้พูดสนทนาโต้ตอบเป็นรายบุคคล แล้วสังเกตพฤติกรรม เพ่ือไม่ให้นักเรียนรู้สึกเครียดหรือเหมือน
เป็นการทดสอบมากจนเกินไป 
  ส าหรับการศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาหลักสูตร 
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่า    
   1. ปัญหาหลักในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร คือ เรื่องงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณในการน านักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ไม่เพียงพอและการค านึงในเรื่อง                  
ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ค่าใช้จ่ายส าหรบครูหรือวิทยากรต่างชาติและเวลา                 
ในการจัดการเรียนรู้ที่จ ากัด  
   2. ควรขอความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครอง หน่วยงานหรือห้างร้านต่าง ๆ                  
ในการสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่าง ๆ และควรขอสนับสนุนด้านวิทยากร         
ที่เป็นเจ้าของภาษา อาทิ  มิชชั่นนารี หรือ อาสาสมัครครูต่างชาติ เข้ามาช่วยสอนเพ่ือให้นักเรียน        
ได้เคยชินกับการได้ยินการออกเสียงภาษาอังกฤษ สัมผัสกับเจ้าของภาษาเพ่ือสร้างความคุ้นเคย                
ในการใช้ส าเนียงและความกล้าแสดงออกในการสื่อสารกับเจ้าของภาษามากข้ึน 
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม          
ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00  และเป็นชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.00 ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในจังหวัดชัยนาท พบว่า ส่วนใหญ่มากกว่า 5 ปี จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 1 – 5 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีความรู้เกี่ยวกับค าขวัญจังหวัด
ชัยนาทอยู่ในระดับน้อย จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และปานกลาง จ านวน 4 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 16.00 

  ตอนที่ 2 ความต้องการในการเรียนและรูปแบบการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
สาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 25 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) พบว่า  

   1. นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ามีความจ าเป็นต้องเรียนค าขวัญจังหวัดชัยนาท 
จ านวน  24  คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ไม่จ าเป็น จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  คิดว่า                 
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การเรียนเรื่องค าขวัญจังหวัดชัยนาทมีประโยชน์ต่อนักเรียน  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00  
ไม่มีประโยชน์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  

   2. นักเรียนต้องการเรียนรู้จากค าขวัญจังหวัดชัยนาทมากที่สุด คือ เรื่อง 
นามระบือ สวนนก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ หลวงปู่ ศุขลือชา จ านวน 8 
คน  คิดเป็นร้อยละ 32.00 เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ ส้มโอดก
ขาวแตงกวา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ  

   3. นักเรียนคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกสถานที่ การเรียนแบบกลุ่ม และการเรียนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน มากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา คือ การศึกษานอกสถานที่              
และการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 การศึกษานอกสถานที่                   
และการฝึกปฏิบัติ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 การเรียนแบบกลุ่มและการเรียนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และ การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนและการฝึกปฏิบัติ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 

   4. นักเรียนคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท 
ควรใช้สื่อจริงและสื่อมัลติมีเดีย มากที่สุด  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ สื่อจริง
สื่อมัลติมีเดีย และสื่อเอกสารใบงาน ใบความรู้ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 สื่อจริง จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และสื่อจริง สื่อมัลติมีเดีย สื่อเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ และหนังสือ จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ   

   5. นักเรียนคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท 
ควรประเมินผลโดยวิธีการประเมินตามสภาพจริง มากที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00                  
การรายงานหน้าชั้นเรียน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00   การน าเสนอผลงาน จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.00 สอบโดยใช้แบบทดสอบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และวิธีอ่ืน  ๆ อาทิ
สังเกตพฤติกรรม (5) และประเมินเป็นกลุ่ม (4) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 

 2) ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์               
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดชัยนาท  

 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดชัยนาท พบว่า การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญ           
ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
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วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก น ามาซึ่ งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  ช่วยพัฒนาผู้ เรียน                          
ให้มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจ ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศ                      
เพ่ือการสื่อสารได้   
  3) ผลการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
  ผู้วิจัยได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม                  
วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การประเมินผลการปรับปรุง
หลักสูตร 
  4) ผลการศึกษาค าขวัญจังหวัดชัยนาท 
  จากการศึกษาค าขวัญจังหวัดชัยนาทความว่า “หลวงปู่ศุขลือชา  เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ 
นามระบือสวนนก  ส้มโอดกขาวแตงกวา” ซึ่งพอจะอธิบายที่มาและความหมายได้โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้ 
    4.1 หลวงปู่ศุขลือชา หมายถึง พระครูวิมลคุณากร (พ.ศ.2390-2466) นามเดิม 
ศุข เกษเวช นักปฏิบัติส าเร็จธรรมขั้นสูง และเป็นพระอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ พระราชโอรสในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
   4.2 เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ  เขื่อนเจ้าพระยา  เป็นเขื่อนทดน้ าขนาดใหญ่                 
ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อน  
   4.3 นามระบือสวนนก หมายถึง สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยว               
และอนุรักษ์พันธุ์นก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   4.4 ส้มโอดกขาวแตงกวา หมายถึง ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้            
ที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชัยนาท มีรสชาติเฉพาะตัวหวานแหลมน าอมเปรี้ยว
เล็กน้อย นุ่มไม่แฉะน้ า ไม่มีรสขมติดลิ้นเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
  1. การประเมินหลักสูตรฉบับร่างเป็นการประเมินก่อนการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ โดย
ให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เป็นผู้ประเมินความสอดคล้อง (IOC) พิจารณาความสอดคล้อง           
ขององค์ประกอบโครงร่างหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
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   1.1 ความสอดคล้องของส่วนประกอบในหลักสูตรฉบับร่าง จากผลการประเมิน
ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า ส่วนประกอบของหลักสูตรฉบับร่าง  
มีความสอดคล้องและเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ข้อเสนอแนะว่าควรขยายเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มากกว่าเดิมและควรให้นักเรียนได้ฝึกเป็นรายบุคคล 
   1.2 ความสอดคล้องของส่วนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 5 จากผล
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 แสดงว่า ส่วนประกอบในแผน           
การจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องและเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกพูดผ่านกิจกรรม         
การเรียนรู้และควรให้แสดงบทบาทสมมุติเป็นมัคคุเทศก์ (Guide) แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวด้วย 
  2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบ 
ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2540, หน้า 153) เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ
น าไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน  แล้ว
น าไปหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และคัดเลือกข้อที่มีค่า p ระหว่าง 0.20 – 0.80 
และมีค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์
และริชาร์ดสัน (Kuder and Richardson) 
  3. การสร้างแบบประเมินทักษะการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ได้ศกึษาการสร้าง
แบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมิน        
ตามสภาพจริง (scoring rubrics) น าเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ
คุณภาพ (IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไปไปใช้ โดยแบบประเมินทักษะ การ
พูด เพ่ือการสื่อสาร โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ 1)  ความถูกต้อง        
ด้านเนื้อหา และ 2) ความสามารถในการพูด และแบบประเมินทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร             
โดยแบ่งประเด็นการประเมินออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การใช้ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ 2) ความครอบคลุมและต่อเนื่องของเนื้อหา 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คะแนนเต็ม  
24 คะแนน โดยมีเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ คือ  20  –  24  ดีมาก   
        16  –  19 ดี 
        12  –  15 พอใช้   
       ต่ ากว่า 12 ควรปรับปรุง 
  4. การสร้างแบบประเมินเจตคติต่อจังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้าง 
แบบประเมินเจตคติจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างและก าหนด          
มาตรวัดเจตคติตามแนวคิดของลิเกิต (Likirt scale) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)            
มี 5 ระดับ คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 100) ดังนี้ 
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ข้อความเชิงนิมาน (positive) ข้อความเชิงนิเสธ (negative) 

มากที่สุด  ให้  5  คะแนน 
มาก  ให้  4  คะแนน 
ปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
น้อย  ให้  2  คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้  1  คะแนน 

มากที่สุด  ให้  5  คะแนน 
มาก  ให้  4  คะแนน 
ปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
น้อย  ให้  2  คะแนน 
น้อยที่สุด  ให้  1  คะแนน 

  
  5. ทดลองใช้หลักสูตรเป็นเวลา 20 สัปดาห์ สรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรเป็นหน่วย 
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
  หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Welcome to Chai Nat เป็นการจัดการเรียนรู้              
ที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยนาทและสามารถตอบค าถามได้และ
สามารถเขียนและพูดเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Luangpu Suk’s legend เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้
นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับวัดปากคลองมะขามเฒ่าและหลวงปู่ศุขได้   เขียน และพูดบรรยายภาพ
เกี่ยวกับวัดปากคลองมะขามเฒ่าและหลวงปู่ศุขเป็นภาษาอังกฤษได้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง The Chao Phraya Dam เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้
นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพระยาได้ เขียนข้อความบรรยายภาพเขื่อนเพ่ือจัดท ารายงานได้
และพูดบรรยายภาพเกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภาษาอังกฤษได้  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Chai Nat Bird Park เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียน
สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับสวนนกชัยนาทได้  เขียนอธิบายภาพเพ่ือจัดท ารายงานและพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสวนนกชัยนาทเป็นภาษาอังกฤษได้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Khao Tang Kwa pomelo เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งให้
นักเรียนสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาได้ เขียนหรือพูดบรรยายภาพเกี่ยวกับ           
ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นภาษาอังกฤษได้  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร 
  เมื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจนได้ผลการประเมินหลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสม         
ดีแล้วจึงน าไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นเวลา 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน 
วันละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง จ านวน 5  หน่วย                 
การจัดการเรียนรู้  ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง Welcome to Chai Nat  หน่วยที่ 2 เรื่อง Luangpu Suk’s 
legend หน่วยที่ 3 เรื่อง The Chao Phraya Dam และหน่วยที่ 5 เรื่อง Khao Tang Kwa pomelo 
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โดยแต่ละหน่วยได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์จ าลอง           ให้
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟังและพูดบ่อย ๆ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการออกเสียง ส าเนียงภาษา
ที่แท้จริงจากเจ้าของภาษา สามารถฟังได้รู้เรื่องและกล้าที่จะสนทนาภาษาอังกฤษ หากพบกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงก็สามารถเข้าไปทักทาย พูดคุยได้  ศึกษาค าศัพท์ วิธีการแต่งประโยค 
แบบ comparative และ superlative degree จาก Information sheet ต่าง ๆ ฝึกเขียนสรุป
ใจความส าคัญโดยใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ Past simple tense,  Present simple tense              
และ Adjectives เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตร 
 1. ผลการประเมินจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ตามหลักสูตร สรุปผลการทดสอบดังตาราง 1 
 
ตาราง  1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน
นักเรียน 

(n) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
t-test 

P-
value 

ก่อนการใช้หลักสูตร 25 6.60 2.021 99.85 .000 
หลังการใช้หลักสูตร 25 25.44 1.917   

 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม 
วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก่อน
และหลังการใช้หลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้
หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้หลักสูตรเท่ากับ 25.44 
และก่อนการใช้หลักสูตรเท่ากับ 6.60 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ที่ก าหนดไว้ 
 2. การประเมินผลจากการท าแบบประเมินทักษะการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร สรุปผล
การทดสอบดังตาราง 2 – 3 
 
ตาราง  2  ผลการประเมินทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร (นักเรียนจ านวน 25 คน) 
 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

624 

ประเด็นการประเมินทักษะการพูด 
เพ่ือการสื่อสาร 

คะแนนเฉลี่ย (�̅�) ระดับความสามารถ 

1. ความถูกต้อง 3.39 ดีมาก 
2. ความคล่องแคล่ว 3.38 ดีมาก 
3. การแสดงท่าทาง/น้ าเสียงประกอบการพูด 3.32 ดีมาก 

รวม 3.37 ดีมาก 

  
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์             
ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 25 คน มีทักษะการพูด
เพ่ือการสื่อสาร ด้านความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว การแสดงท่าทาง/น้ าเสียงประกอบการพูด 
โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  
 
ตาราง  3  ผลการประเมินทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (นักเรียนจ านวน 25 คน) 
 

ประเด็นการประเมินทักษะการเขียน 
เพ่ือการสื่อสาร 

คะแนนเฉลี่ย (�̅�) ระดับความสามารถ 

1. เนื้อหา 3.40 ดีมาก 
2. ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษา 3.42 ดีมาก 
3. องค์ประกอบของงานเขียน 3.36 ดีมาก 

รวม 3.40 ดีมาก 

  
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์             
ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 25 คน มีทักษะการเขียน
เพ่ือการสื่อสาร ด้านเนื้อหา ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างภาษา องค์ประกอบของงานเขียน โดยรวม
อยู่ในระดบั ดีมาก  
 3. ผลการประเมินเจตคติต่อจังหวัดชัยนาท ปรากฏดังตาราง 4 
ตาราง  4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติของนักเรียนต่อจังหวัดชัยนาท 
 

เจตคติของนักเรียนต่อจังหวัดชัยนาท (�̅�) (S.D.) 
แปล
ความ 

1. ฉันรู้สึกรักจังหวัดชัยนาท 4.60 .654 มากที่สุด 
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2. ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นชาวชัยนาท 4.68 .557 มากที่สุด 
3. ฉันรู้สึกว่าจังหวัดชัยนาทเป็นเมืองที่สุขสงบร่มเย็น 4.60 .645 มากที่สุด 
4. ฉันรู้สึกไม่พอใจเมื่อมีผู้ท าให้ชื่อเสียงของจังหวัด
ชัยนาทเสื่อมเสีย 

4.68 .557 มากที่สุด 

5. ฉันคิดว่าจังหวัดชัยนาทไม่มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ 4.56 .651 มากที่สุด 
6. ฉันคิดว่าจังหวัดชัยนาทเป็นเมืองที่ล้าหลังไม่น่าอยู่ 4.44 .583 มาก 
7. ฉันคิดว่าจังหวัดชัยนาทมีความอุดมสมบูรณ์ 4.60 .645 มากที่สุด 
8. ฉันคิดว่าจังหวัดชัยนาทยังขาดการพัฒนาในอีก
หลายๆด้าน 

2.12 1.394 น้อย 

9. ฉันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดชัยนาทอยู่เสมอ 4.56 .651 มากที่สุด 
10.ฉันชอบเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยนาท 4.44 .583 มาก 
11.ฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่จังหวัดชัยนาท 4.12 .881 มาก 
12.ฉันอายที่จะให้ผู้อ่ืนรู้ว่าฉันเป็นชาวจังหวัดชัยนาท 1.40 .764 น้อยที่สุด 

รวม 4.07 .714 มาก 

 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อจังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นชาวชัยนาท และข้อที่ 4 ฉันรู้สึก           

ไม่พอใจเมื่อมีผู้ท าให้ชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท เสื่อมเสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ �̅� = 4.68 ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้ครูพาออกไปทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญของจังหวัดชัยนาท
บ่อย ๆ และนักเรียนชอบที่จะเรียนรู้เรื่องราวจังหวัดของตนเองให้มากขึ้น เป็นต้น   

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยของสรุปผลการวิจัย ตามจุดมุ่งหมายในการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
ประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ              
และการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล     
และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินองค์ประกอบของหลักสูตร พบว่า เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และมี
ความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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  2. ผลการใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาทกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญ          
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทักษะการสื่อสารทางภาษาด้านการพูดและการเขียน อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยของอภิปรายผลตามสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัด
ชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 
ผู้ วิ จั ย ได้น าแนวคิด ข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง                         
มาด าเนินการสร้างโครงร่างหลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในท้องถิ่นปัจจุบัน               
ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระและ
การจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล โดยได้
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 37 - 39) ปราโมทย์ จันทร์เรือง (มมป. หน้า 
114) และทาบา (Taba, 1962, p.12) มาประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม 
วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาทได้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
2) การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ 3) การก าหนดเนื้อหาและเวลา 4) การก าหนดวิธีสอน               
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 6) การน าหลักสูตรไปใช้ 
7) การประเมินผลหลักสูตร ท าให้ได้หลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ซึง่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณิต  โคตะดี (2550) ปานแข รุ่งศรีฟ้า 
(2550) กัยสิทธิ์ วงศ์จ าปา (2551) และ วันชัย ภิญโย (2554) ที่ได้พัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอน                
จนได้หลักสูตรที่มคีวามเหมาะสมสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 2. ผลการใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 ทักษะการสื่อสารทางภาษาด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระดับ ดีมาก  
 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ตามค าขวัญ
จังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการพูดตามหลักทั่วไปของการสอนพูด ตามที่ นันทิยา  แสงสิน (2543) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดทั้งในและนอกชั้นเรียน  โดยมีองค์ประกอบ               
4 ประการคือ 1) กิจกรรมการฝึกโครงสร้างภาษา (linguistically structured activities) 2) กิจกรรม                    
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การแสดงออก (performance activities) 3) กิจกรรมการมีส่วนร่วม (participation activities) และ 4) 
กิจกรรมการสังเกต (observation activities) โดยแต่ละหน่วยได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟังและพูดบ่อย ๆ เพ่ือให้
นักเรียนได้คุ้นเคยกับการออกเสียง ส าเนียงภาษาที่แท้จริงจากเจ้าของภาษา สามารถฟังได้รู้เรื่อง         
และกล้าที่จะสนทนาภาษาอังกฤษ หากพบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจริงก็สามารถเข้าไปทักทาย 
พูดคุยได้ ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
นอกจากนั้น ยังได้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด ตามหลักการพัฒนาทักษะ
การเขียนที่ เสนีย์ วิลาวรรณ (2544, หน้า156) ได้ให้ไว้ โดยจัดให้มีกิจกรรมศึกษาค าศัพท์ วิธีการ           
แต่ งประโยคแบบ comparative และ superlative degree จาก Information sheet ต่าง ๆ              
ฝึกเขียนสรุปใจความส าคัญโดยใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ Past simple tense,  Present simple 
tense และ Adjectives ส่งผลให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาด้านการพูด                  
และการเขียนให้สูงขึ้นและอยู่ในระดับที่พึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องการวิจัยของคณิต  โคตะดี (2550)            
ปานแข  รุ่งศรีฟ้า (2550) กัยสิทธิ์ วงศ์จ าปา (2551) และวันชัย ภิญโย (2554) ที่ได้ผลสรุปการวิจัย
เช่นเดียวกันว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติมสูงกว่า              
ก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1.1 ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตรให้ชัดเจนและเข้าใจก่อนก่อนน าหลักสูตรไปใช้
และควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลเป็นส าคัญ 
  1.2 ควรปรับระยะเวลาที่ใช้ในการสอน โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อผู้ เรียน              
และความพร้อมในการท ากิจกรรมเป็นส าคัญ 
  1.3 ควรวางแผนการบริหารหลักสูตรให้เหมาะสม  เช่น สถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์                
สิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ และเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษ
สร้างสรรค์ตามค าขวัญจังหวัดชัยนาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นอ่ืน ๆ           
โดยปรับให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน
เป็นส าคัญ 
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  2.2 ควรมีการวิจัยเ พ่ือพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ด้ านต่างๆ  ในท้องถิ่น                  
เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องอ่ืน ๆ กับนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอ่ืน ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนทั้งด้านความพร้อมและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ด้านภาษาเข้ากับประสบการณ์จริง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการด าเนินงานเตรียมความพร้อม

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ขนาด
ของโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรโดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า  

1. การด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและ
จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ   
ด้านการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม        
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 
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2.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่
ผู้เรียน และด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม ประชาคมอาเซียน  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the operational 
preparation for entering ASEAN community of school teachers under The Secondary 
Educational Service Area Office 32 as perciered by teachers classified by their work 
experiences, school sizes and learning strands. The samples were 345 teachers, 
selected by using the table of Krejcie and Morgan and multi-stage random sampling 
method. The instrument used in this study was a 3-part questionnaire including 
checklist, 5-rating scale and open-ended form with its reliability value of .98. The 
data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The 
hypotheses were tested by using independent samples t-test and one-way analysis 
of variance.  
The research results revealed as follows: 

1. The operational preparation for entering ASEAN community of the school 
teachers as perciered by teachers in overall and each aspect was at a high level. The 
values, morality and ethics promotion was ranked first, followed by management of 
welfares and assistance of students while the preparation of learning plan 
management was found at the lowest level.  

2. The operational preparation for entering ASEAN community of school 
teachers under the secondary educational service area office 32. 
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2.1 The operational preparation for entering ASEAN community by 
teachers classified by work experiences and school sizes bothin overall and each 
aspect was not different. 

2.2 The operational preparation for entering ASEAN community as 
perciered by teachers, classified by learning strinds in overall was not different. Social 
study, Religion and culture with the highest average. When considering each aspect, it 
was found statistical significant differences at .05 level in aspect of the resources 
development and utilization for learning, learner’s life and professional 
development, and welfare provision and learner’s support. In contrast the rest 
aspects were not different. 
 
Keywords:  Preparation, ASEAN community 

บทน า 
 

โลกในปัจจุบันก าลังเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งเป็นผลมาจากวิถีชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
ที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันในลักษณะโลกไร้พรมแดน จึงไม่เพียงพอที่การศึกษาจะมีหน้าที่ในการผลิต
เพียงบุคคลที่สามารถอ่านออก เขียนได้ และนับเลขเป็นเท่านั้น การศึกษาจะต้องน าการเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด และการกระท าของมนุษย์ การศึกษาจึงต้องรับบทบาทในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถ
สร้างสังคมที่มีความยุติธรรม  มีสันติ มีความอดทนอดกลั้น  และเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก 
การศึกษาต้องช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจ มีทักษะ และค่านิยมที่จ าเป็น เพ่ือร่วมมือแก้ไขความท้าทาย
ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2556: 20) 

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามใน  “ปฏิญญากรุงเทพ ฯ” (Bangkok Declaration) หรือ        
ที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม    
พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา      
ทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของ
ประเทศสมาชิก (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 2-4) หลังจากที่ 5 ประเทศ ได้ลงนาม
ปฏิญญากรุงเทพ ฯ ได้มีสมาชิกเพ่ิมเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

633 

ตามล าดับ ท าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (กรมอาเซียน. 2552: 6) 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานอันส าคัญของ      

การพัฒนาและเป็นเครื่องชี้น าสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC Blueprint) ที่ ให้ ค ว าม ส าคั ญ กั บ
การศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา เน้นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ     
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก าหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญอันดับแรกใน  
การเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค สถานศึกษาจึงถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญ 
อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 4) 

กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและหน้าที่ที่ ส าคัญ  คือ การให้ความรู้ที่ จ าเป็นใน           
การขับเคลื่อนและการด าเนินงานเพ่ือก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีนโยบาย 5 ประการ ใน
การด าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับอาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 
นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม      
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญการที่สอดคลองกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง    
ทางอุตสาหกรรม และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท าของประชาชน รวมทั้งการพิจารณาแผนผลิต
ก าลังคน นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา ครู 
และอาจารย์ในอาเซียน รวมทั้งเพ่ือให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน     
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา
ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกของอาเซียน นโยบายที่  4 การเตรียม  
ความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน  เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์
ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่าง  ๆ  เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรีด้ าน              
การเคลื่อนย้ายแรงงาน นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 5) 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่อ อุปกรณ์ รูปภาพ วีดิทัศน์ 
นิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ ICT (Information Communication Technology) ซึ่ ง
กิจกรรมที่กล่าวมาเป็นการออกแบบและจัดประสบการณ์ให้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียน         
ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนและโรงเรียนเครือข่ายได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ตรงและมีกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ที่ เน้นการสร้าง      
ความตระหนักเรื่องประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด   
อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนในทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พิจารณา
เห็นว่าการสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับอาเซียน
เป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดท าเอกสาร     
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย เพ่ือการอยู่
ร่วมกับประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนในปี 2558 การด าเนินการน าแนวคิด
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจึงเน้นที่การผสานแนวคิดดังกล่าวเข้าไปใน
หลักสูตรสถานศึกษา ให้การท างานทั้งหมดเป็นการท างานปกติ กล่าวคือจัดเป็นรายวิชาพ้ื นฐาน 
รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โดยเป็นการประกันผลได้ว่าผู้ เรียนมีคุณภาพตาม         
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ ขณะเดียวกันก็เป็น        
การเตรียมการให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติค่านิยมของพลเมืองไทยที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน. 2554: 1-3) 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  32 ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียม       

ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยมีแนวทาง          
การด าเนินงาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . 2553) เช่น การส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน การวางแผนพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการวางแผน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ     
เป็นต้น เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียน  Sister School และ Buffer School ในโครงการ Spirit of ASEAN ดังนั้น จึงจัดเป็น
โรงเรียนในกลุ่มท่ัวไปที่ต้องด าเนินการโดยผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา
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นักเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน  และอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐาน  
ของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญส าหรับ  
การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
ค านวณ ให้เหตุผล สืบเสาะ สร้างความตระหนัก การแสวงหาความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น มีทักษะชีวิต กล้าแสดงออก เอ้ืออาทร และแบ่งปัน เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยโรงเรียนต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียนและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน            
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ และจัดมุมอาเซียน หรือตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน จัดงานวันอาเซียน สัปดาห์อาเซียน หรือ
กิจกรรมค่ายวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน      
จะเห็นได้ว่าแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน     
การเตรียมเด็กและเยาวชนไทย ให้เป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกยุคใหม่  พร้อมรับกับ       
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก เป็นผู้ที่มีความรู้ ความดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้   
อย่างมีความสุข   

ในปัจจุบันโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ยังไม่ทราบ
สภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน ว่ามี           
การด าเนินงานมากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการด าเนินงานเตรียมความพร้อม   
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาครูในการสร้างพลเมือง
อาเซียนที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับพลเมืองอาเซียนประเทศอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน 

2. ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน 

3. ครูที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3,026 คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มจากประชากรโดยการก าหนดขนาด 

กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607 ; อ้างถึงใน
ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2555 : 149) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 345 คน      
โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบ

และแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ   
ตอนที่  1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถาม      
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งสร้างขึ้นตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษ  
ที่ 21 จ านวน 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม   
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การเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาทักษะใน         
การจัดล าดับความคิดในระดับสูง ด้านการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมค่านิยม
ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน ด้านการวัดและ
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน ด้านการพัฒนาด้านวิชาชีพ ด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้อง และ 
ด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน และตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
แบบสอบถามได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญแล้ว
ได้น าไปทดลองใช้กับครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดย การทดสอบ
ค่าที (t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 หรือค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ผล
ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 2.11-9.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .98 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล  

เพ่ือท าวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และน าแบบสอบถามแจกให้ผู้ตอบแบบสอบถามยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งทางไปรษณีย์ และ  
ส่งด้วยตนเอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ครูในโรงเรียนตอบแบบสอบถาม แล้วให้โรงเรียนส่งกลับคืน
ทางไปรษณีย์ บางส่วนเก็บคืนด้วยตนเอง กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยจะติดตามเก็บรวบรวม
ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่า สามารถเก็บรวบรวมกลับคืนมาได้ทั้งหมด  345 ฉบับ คิดเป็น 
รอ้ยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ

ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  แล ะ       

หาค่าร้อยละ  
4.2 การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย และการจัดอันดับ 
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4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์โดย การ
ทดสอบค่าที แบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  ใช้วิธีการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นข้อค าถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจัดค าตอบเข้า
ประเด็นเดียวกัน  
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 345 คน เมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 64.93 ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.07 เมื่อ
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 46.96 รองลงมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 22.90 และ
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.75 เมื่อจ าแนกตาม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีจ านวนมากที่สุด         
คิดเป็นร้อยละ 16.23 รองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คิดเป็น  
ร้อยละ 15.37 และเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะมีจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.70 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 98.3X  ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน      
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม ( 37.4X  ) 
รองลงมาคือ ด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน ( 05.4X  ) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ( 82.3X  ) 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม      
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า
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มัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ใน      
การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน   

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม     

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ครูที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และ     
เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้ านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้              
ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน และด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ  

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและ
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จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 พบว่า 

2.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
แก่ผู้เรียน และด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจัยการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยได้          
น าประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็น
ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลียว  เถื่อนเภา (2554 : 98-100)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การด าเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่าย
ศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เมืองปาย รู้สรรพกิจ 
(2555 : 90-95) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6      
เกรียงไกร ด าประภา (2556 : 112-113) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 4 สรศักดิ์ บัวแย้ม (2556 : 54-57) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เอมอร โลหิต (2556 : 73-75) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหาร
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 21 ชุติมันต์ ยาวะระ (2558 : 124-126) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และสรวิศ  ทนุการ 
(2558 : 104-105) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งผลการวิจัยต่างพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

นอกจากนั้นแล้ว ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียม   
ความพร้อมเพ่ือเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนที่ สั งกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัด            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอ่ืน ๆ ของจารุวรรณี  แพร่ศรีสกุล     
(2556 : 135) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พรศ ทิวารัศชัย (2555 : 47-48)      
ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสัตหีบ
เขตฐานทัพเรือและเขตกองเรือยุทธการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ     
ศิริรัตน สุดใจ (2557 : 71-82) ได้ท าการศึกษา เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากร        
ทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการวิจัยต่าง
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ต้องสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งล้วนแล้วแต่เร่งพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
ซึ่งครูในโรงเรียนรับทราบนโยบายและด าเนินการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อม     
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32  

2.1 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าครูจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกี่ปี
ก็ตาม จะปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
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ขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีนโยบายเร่งด่วนในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสรวิศ  ทนุการ (2558 : 104-105) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9             
เกรียงไกร ด าประภา (2556 : 112-113) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 และวราวุฒิ เด่นตี (2558 : 101-102) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมของ
สถานศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวคิดของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตหนองจอก ซึ่งผลการวิจัยต่างพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน       
เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมันต์ ยาวะระ (2558 : 124-126)    
ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และพัชรนก ไร่วิบูลย์ (2558 : 154-155) ได้ท าการศึกษาวิจัย      
เรื่อง ความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งผลการวิจัยต่างพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะวิชาชีพแก่ผู้ เรียน และด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน แตกต่างกันอย่าง         
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าครูจะ
ปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างเคร่งครัด ทั้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ที่มีนโยบายเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อม     
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนรายด้านที่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่า ตามธรรมชาติ หรือ
ลักษณะเฉพาะของวิชา เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้มีความแตกต่างกัน ซึ่งธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ความคิดเห็นต่างกัน พอสรุปได้ดังนี้ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม เกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่เกิดจากการสรุปความคิดที่เหมือนๆ กัน แสดง
แนวคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน มีความเป็นสากล มีการก าหนด
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่สื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน  และเกิดความเข้าใจตรงกันทั่วโลก      
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ที่ ว่าด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้   
การสังเกต ส ารวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และการสืบค้นข้อมูล ท าให้เกิดองค์ความรู้
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ใหม่เพ่ิมพูนตลอดเวลา ความรู้วิทยาศาสตร์ต้องสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ และเป็นพ้ืนฐาน     
ที่ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        
เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี               
มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนาผู้ เรียนด้วยปัญญา พัฒนาระบบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดยการให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เข้าใจธรรมชาติ
และชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน รักการออกก าลังกาย และเล่นกีฬา       
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการสามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคุ้มค่า 
และ 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบ
อาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่ สู งขึ้น รวมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม               
อันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ด้านการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ คือ ครูควรมีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้  

ที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการเรียนรู้สู่อาเซียน   
2. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คือ โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ   

การเรียนรู้สู่อาเซียนตามบริบทของโรงเรียน  
3. ด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ คือ ครูควรใช้ทรัพยากรหรือสื่อ

การเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
4. ด้านการพัฒนาทักษะในการจัดล าดับความคิดในระดับสูง คือ ครูควรจัดกิจกรรม      

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  
5. ด้านการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  คือ โรงเรียนควรมีสื่อ หรือนวัตกรรม       

การเรียนรู้ที่ทันสมัย  
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6. ด้านการส่งเสริมค่านิยมด้านศีลธรรมและจริยธรรม คือ โรงเรียนควรส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  

7. ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน คือ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียน    
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาในอาเซียน  

8. ด้านการวัดและประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียน คือ ครูควรประเมินผลด้วยวิธี               
ทีห่ลากหลาย และตรงตามสภาพจริงของผู้เรียน  

9. ด้านการพัฒนาด้านวิชาชีพครู คือ ครูควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อ    
การเปลี่ยนแปลง  

10. ด้านการสร้างเครือข่ายกับผู้ เกี่ยวข้อง คือ โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์           
การด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

11. ด้านการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้เรียน คือ ครูควรส่งเสริม สนับสนุน แนะน า และ
ช่วยเหลือผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยสภาพและความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของครใูนโรงเรียน 
2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะและวิธีการสอนในการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน 
3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนของครูในโรงเรียน ทั้งของรัฐและเอกชน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม 

 
THE STUDY OF SCIENCE ACHIEVEMENT OF GRADE 3 STUDENTS TAUGHT BY 

MULTIMEDIA  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติ และเพ่ือศึกษา
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 60 คน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระ 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมีจิต
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ: สื่อประสม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to compare science achievement of 

grade 3 students taught by multimedia and traditional approach and study Scientific 
mind of grade 3 students taught by multimedia. The sample is two groups of 60 grade 
3 students studying in Wat Khun Ying Somjeen School, Klongluang district, Patum Thani. 
They were divided into control and experimental groups. The instruments in this 
research were 2 series of lesson plans, science achievement test with the reliability of 
0.91, and scientific mind questionnaire with the reliability of 0.75. The statistics used 
to analyze the data were mean, standard deviation, and independent samples t-test. 
 The results were as follows: 
 1. The science achievement of grade 3 students taught by multimedia was 

higher than that taught by traditional approach at 0.05 level of statistical significance. 

 2. The scientific mind of Grade 3 students taught by multimedia was good 

Keywords: Multimedia, Science achievement, Scientific Mind  
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานซึ่งเป็นผลของ
ความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังช่วย
ให้มนุษย์ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์  มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) ดังนั้น  ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น  
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กรมวิชาการ, 2551) 

ในการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน  มีการท า
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กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  แต่จากการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับความสามารถด้านเหตุผลซึ่งเกี่ยวข้องกับผลการใช้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนพบว่า จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 21.54 ระดับพอใช้ร้อยละ 
27.24 ระดับดีร้อยละ 33.12 และระดับดีมากร้อยละ 18.10 (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษา, 2555) ส่วนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า จ านวนนักเรียน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ 18.94 ระดับพอใช้ร้อยละ 34.97 ระดับดีร้อยละ 34.04  
ระดับดีมากร้อยละ 12.05 (ฝ่ายวิชาการ, 2555) จะเห็นว่าผลการทดสอบยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
สาเหตุที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ต่ าอาจจะเนื่องจากสภาพปัญหาด้านผู้เรียน
ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจท างาน มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อการสอนเนื่องจาก
ขาดแคลนสื่อ สภาพปัญหาด้านหลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้ท าหลักสูตรแบบบูรณาการ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
และ คณะ, 2555และ พรทิพย์  ศิริภัทราชัย, 2551) 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมซึ่งเป็นการน าสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ โดยใช้สื่อแต่ละอย่างตามตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา และปัจจุบันมีการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลด้วย
ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดีทัศน์ และเสียงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังผลการวิจัยของ สุทธิพร ด าน้อย และ คณิตา นิจจรัลกุล.(2553) ได้
ท าการศึกษา ผลของการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสถานการณ์จ าลองที่ มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารรอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิต
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสมซึ่งเป็นสื่อ
แบบสถานการณ์จ าลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการ์ตูนมโนทัศน์ (Concept cartoon) เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีการอภิปรายกลุ่มซึ่งจะท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
บทเรียนและได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา ฝึกนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติ 
2.  เพ่ือศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อ

ประสม 
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สมมุติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 

วิธีการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อ
ประสมกับการสอนแบบปกติ และศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้สื่อประสมโดยมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้  
 
         
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 โรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 53  โรงเรียน 110 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 1,782  คน 
  1.2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คนรวม 60 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Sampling) เนื่องจากโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ห้องเรียนผู้วิจัยจึงท าการสุ่มเข้ากลุ่ม (random assignment) เพ่ือ
ก าหนดกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ 
 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 4 
เรื่อง ดังนี้ 
  1) วัตถุกับแรงกระท า 

          2) แรงโน้มถ่วงของโลก   
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          3) น้ าเพื่อชีวิต   
          4) อากาศรอบตัวเรา 
 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 20 แผน 
       ชุดที่ 1 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  โดยมีสื่อประสมที่เป็นสื่อ
หลักคือการ์ตูนมโนทัศน์ (Concept cartoon) จ านวน 20 เรื่อง และแบบสถานการณ์จ าลอง 
(Simulations) จ านวน 4 เรื่อง   
       ชุดที่ 2 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

 แผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการสอนทั้งสองแบบ 
ตามข้ันตอน ดังไปนี้ 

1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

3)  สร้างแผนการสอนแต่ละเรื่อง เรื่องละ 5 แผนรวมทั้งหมด 20 แผน  
4)  น าแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา

แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
5)  น าแผนการสอนทีป่รับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (IOC) แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

1)  ศึกษาเทคนิคการวัดผลเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2)  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ 

3)  น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา
ความเที่ยงตรง แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4)  การน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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วิทยานิพนธ์ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยให้คะแนน ดังนี้ 
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5)  แก้ไขและปรับปรุงข้อสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545: 179-180) จ านวน 30 ข้อ 

6)  น าแบบทดสอบที่ไปทดลองใช้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน 
น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์คือ ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดหรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 
ตัวเลือกได้ 0 แล้วเพ่ือวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (R)   
   3.3  แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดย
มีข้อความที่แสดงคุณลักษณะที่มีการพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์  สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ใช้ในการคิดตัดสินใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และมีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสมจ านวน 30 ข้อ มีทั้งหมด 10 คุณลักษณะได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น 
ความซื่อสัตย์ ความใจกว้าง ความรอบคอบ ความพยายามมุ่งมั่น ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ  
ความร่วมมือช่วยเหลือ ความสร้างสรรค์ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ในแต่ละข้อความมีการให้คะแนน
ดังนี้ 
  3    หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกสม่ าเสมอ 
  2    หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นครั้งคราว 
  1    หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกน้อย 
  0    หมายถึง ไม่มีการแสดงพฤติกรรม 
การแปลความหมายของจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นดังนี้ 
  2.26 - 3.00    หมายถึง มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี 
  1.51 - 2.25    หมายถึง มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง 
  0.76 -1.50    หมายถึง มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อย 
  0.00 - 0.75    หมายถึง มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับน้อยมาก 
 3.4 การหาประสิทธิภาพสื่อ นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังจากเรียนโดยใช้
สื่อประสมจบในแต่ละเรื่อง จ านวน 4 เรื่อง แล้วน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพสื่อ 
 
ตารางที่ 1   ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพสื่อ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  E1 E2 
ประสิทธิภาพ 87.08 92 

แปลผล สูงกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
 
  

 4. ระยะเวลาใช้ในการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เวลา 20 ชั่วโมง 
และมีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน 1 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง 
  

วิธีด าเนินการทดลอง 
 

การทดลองครั้งนี้  ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม 
2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียนทั้งสองกลุ่มเป็นเวลา 20 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมงโดยมีตารางการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสองกลุ่มสลับกันระหว่างเช้าและบ่าย 
          3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
          4. ผู้วิจัยประเมินจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
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ภาพตัวอย่างคอนเซปต์การ์ตูน เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
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ภาพตัวอย่าง สถานการณ์จ าลองคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 
 

ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 𝐧 �̅� 𝐒. 𝐃. 𝐭 𝐝𝐟 𝐒𝐢𝐠. 
กลุ่มควบคุม 30 11.73 2.27 4.56* 58 0.00 
กลุ่มทดลอง 30 14.40 2.25 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 1 ที่แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากกลุ่มทดลอง (x̅ = 14.40, 
S.D.= 2.25) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (x̅ = 11.73 , S.D.= 2.27) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(t = 4.56 , Sig = 0.00) 

จะเห็นว่า หลังจากมีการทดลองเสร็จสิ้นแล้วพบว่า นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่า การสอนโดยใช้สื่อประสมสามารถใช้ในการสอน
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จริง 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมีจิต
วิทยาศาสตร์ในระดับดีทั้งภาพรวมและรายคุณลักษณะ ดังตารางที่ 2 
 

คุณลักษณะ �̅� 𝐒. 𝐃. ระดับจิตวิทยาศาสตร์ 
1. ความอยากรู้อยากเห็น 2.73 0.21 ดี 
2. ความซื่อสัตย์ 2.67 0.21 ดี 
3. ความใจกว้าง 2.71 0.21 ดี 
4. ความรอบคอบ 2.69 0.23 ดี 
5. ความพยายามมุ่งม่ัน 2.70 0.18 ดี 
6. ความมีเหตุผล 2.71 0.21 ดี 
7. ความรับผิดชอบ 2.73 0.21 ดี 
8. ความร่วมมือช่วยเหลือ 2.64 0.19 ดี 
9. ความสร้างสรรค์ 2.69 0.24 ดี 
10. เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 2.73 0.22 ดี 

รวม 2.70 0.21 ด ี
 
จากตารางที่ 2 ที่แสดงผลการวิเคราะห์จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง พบว่าคะแนนเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์เฉลี่ยของนักเรียนที่ได้จากกลุ่มทดลอง 
ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับดี แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
สื่อประสมมีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติ 2) เพ่ือ
ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ห้อง ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มจากประชากร คือ โรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 
โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 53 โรงเรียน โดยสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 1) เรื่องวัตถุกับแรงกระท า 2) แรง
โน้มถ่วงของโลก 3) น้ าเพ่ือชีวิต 4) อากาศรอบตัวเรา เรื่องละ 5 แผนแผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 
20 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) การ์ตูนมโนทัศน์ (Concept cartoon) 20 เรื่อง มัลติมีเดียแบบสถานการณ์
จ าลอง (Simulations) 4 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนค่า
รวมความเชื่อมั่น 0.80 ค่าความยาก ระหว่าง0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  
3) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการหาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อเลือกข้อสอบที่มีค่า ความยากง่าย 
อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับหลังจาก
นั้นด าเนินการทดลองใช้สื่อประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน โดยมีการด าเนินการสุ่มดังนี้ขั้นที่ 1 สุ่มโรงเรียน 1 โรงเรียนโดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) ขั้นที่ 2 สุ่มห้องเรียน 2 ห้องของโรงเรียนที่ได้จากข้อ 1 โดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
ขั้นที่ 3 สุ่มเข้ากลุ่ม (random assignment) เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต1 เป็นเวลา 22 วัน วันละ 1 ชั่วโมง โดยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนการทดลอง และหลัง
การทดลองด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่น 0.80  ค่า
ความยาก ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระ และแบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โดยใช้สื่อประสม ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ จิต
วิทยาศาสตร์ 
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 จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม น าไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้สอนใช้สื่อที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคย
เรียนซึ่งมีสื่อหลักดังนี้ 

1.1 การ์ตูนมโนทัศน์  (Concept cartoon) เป็นการน าเสนอการ์ตูน 1 กรอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน ก าหนด 1 สถานการณ์ปัญหาแล้วมีการน าเสนอ
แนวคิดในการแก้ปัญหา 2-3 แนวคิด แล้วให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มเพ่ือหาค าตอบว่าแนวคิดใดเป็น
แนวคิดที่ถูกต้อง เพราะเหตุใด ซึ่งเป็นการ์ตูนที่ท้าทายด้านความคิดในเรื่องที่จะเรียนในการเรียนรู้
การ์ตูนมโนทัศน์มีบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นกันเอง นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
บทเรียน  มีความกระตื้อรื้อร้นที่จะตอบค าถามในเรื่องที่จะเรียนและเชื่อมโยงกระบวนการคิดในการ
สร้างองค์ความรู้ ได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา เมื่อตอบค าถามแล้วสามารถตรวจสอบค าตอบได้ 

1.2 การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulations) เป็นการจ าลองสถานการณ์จริงโดยใช้
คอมพิวเตอร์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ ท าให้ไม่เกิดอันตรายจากการทดลองที่ผิดพลาด เป็นสื่อแบบ
สองทางได้ข้อมูลย้อนกลับทันที นักเรียนจึงจึงสนใจที่จะทดลองเพ่ือการเรียนรู้เรื่องใหม่ และนักเรียน
สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหา เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องใหม่ได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในบทเรียนต่อไป                                   
 สื่อประสมดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ ที่น าหลักจิตวิทยาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

เรียนได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าร่วมกิจกรรม และตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมแรง

ผู้เรียนให้เกิดความภาคภูมิใจ  เป็นสื่อกลางให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามความสามารถและความถนัด

ของแต่ละคน สื่อการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

สามารถทบทวนบทเรียนบทเรียนซ้ าได้ตามความต้องการ และความแตกต่างในแต่ละบุคคล มี

ประสิทธิภาพในการท้าทายความคิด การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียน และการเ ชื่อมโยง

กระบวนการคิดในการสร้างองค์ความรู้  (ณัฐกร สงคราม,2551) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชารักษ์  ศรีบรรเทา. 

(2555) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ผลการใช้ชุดสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
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สุริยะและพลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2555 จ านวน 36 คน ผลการทดลองพบว่า  1) 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงาน

แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.35/82.50 ซึ่งตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  2) 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะและพลังงาน

แสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7495 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

ในการเรียนร้อยละ 74.95  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภายหลังการใช้สื่อประสม ก่อน

เรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) นักเรียนมีความพึงใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด

สื่อประสม อยู่ในระดับ  

 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมีจิต

วิทยาศาสตร์ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายคุณลักษณะ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนได้มีการเรียนรู้

และมีประสบการณ์ มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู สื่อการ์ตูนมโนทัศน์และสถานการณ์จ าลองได้สร้าง

แรงจูงใจในการเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกฎ วงศ์ไชยเสรี.(2550) ได้วิจัย

และสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจสี่ผลการวิจัย บทเรียนมัลติมีเดียวิชา

วิทยาศาสตร์เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ พบว่าคะแนนเจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และนักเรียนที่มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เซลเบสิค (SalihBirisci, 2010) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

การ์ตูนมโนทัศน์ (Concept Cartoon) กับนักศึกษาภาควิชาประถมศึกษา และภาควิชาวิทยาศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย Arvin Coruh ประเทศตุรกี ที่เข้าเรียนในแผนกการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษา วิธีการวิจัย ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ แบบสอบถามถูกน ามาวิเคราะห์ 

โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ ซ่ึงได้ข้อสรุปว่าการ์ตูนมโนทัศน์ (Concept Cartoon) ครูควรน ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ซึ่งใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ท าให้การ

เรียนการสอนไม่น่าเบื่อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ์ตูนมโนทัศน์  (Concept Cartoon) 

สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ที่ร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยัง
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ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  นักเรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง

ความคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะออกแบบเพ่ือ การวางอุบาย         

ที่กระตุน้การคิดทางวิทยาศาสตร์ การอภิปรายและมีอิทธิพลต่อทัศนคติในทางบวกของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
     1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และจิตวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนสูงขึ้น การ์ตูนมโนทัศน์ (Concept cartoon) ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็น
กันเอง นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับบทเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะตอบค าถาม และ
เชื่อมโยงกระบวนการคิดในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และสถานการณ์
จ าลอง (Simulations) จ าลองสถานการณ์จริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทดลองท าให้ไม่เกิดอันตราย
ในความผิดพลาด จึงควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนอื่นต่อไป 
     2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม ครูควรควรจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ก่อนให้
นักเรียนได้ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ และฝึกความพร้อมของนักเรียนก่อนท า
การทดลองผ่านจอคอมพิวเตอร์ ควรให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปผลการ
ทดลองทุกครั้ง 
     3) ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม ควรลดบทบาทตนเองจากการสอนแบบอธิบายมาเป็น
ผู้ที่คอยช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษา ควรจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ก่อนให้นักเรียนได้ท าการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควรจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักเรียนได้
ทบทวนบทเรียนในช่วงพักกลางวัน 
   

2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ครูผู้สอนควรศึกษาและสร้างสื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอ่ืน 
 2. ครูผู้สอนควรศึกษาผลการใช้สื่อประสมที่มีต่อตัวแปรอ่ืน เช่น ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาสภาพและหาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มี
ค่าความเที่ยง 0.99 ตามสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาเป็น
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลมีระดับ
การมีส่วนร่วมต่ าสุด 
 แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา คือ
สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ควรมีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ ควรเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ระบุบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนให้ชัดเจน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานควรเข้ามานิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study conditions and to search the 

guidelines for participation of basic education committee in educational management 

schools in Mae Wong District under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational 

Service Area 2.  The population in the study were 2 8 8  peoples of the basic education 

committee. The instrument for collecting the data was a questionnaire with reliability 

value of .99. The data were analyzed by using percentage (%), mean (μ) and standard 

deviation (σ).  

 The results of study revealed that the overall conditions for participation of 

basic education committee in educational management were at the high level. When 

analyzing in each side, it was found that academic administration were also at a high 

level. General administration was the most important aspect followed by budget 

administration and personal administration.  

 The guidelines for participation of basic education committee in educational 

management was the schools would have to conferences, seminars, role of the basic 

education committee. Hold a meeting regularly. Give an opportunities to more 

participate. Identify the role of the basic education committee planned to clear, follow 

and assessment issuing continuously. 

 
Keywords: participation, educational management, basic education committee 

 
บทน า 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพได้นั้น โรงเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก ชุมชน 
ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เพราะการจัดการศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของชาติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2543, น. 25)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ การจัดการศึกษาโดยให้มี
การระดมสรรพก าลังจากแหล่งต่างๆ มาใช้การจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
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ชุมชน รัฐบาล เอกชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 6) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขต
ชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน บทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงเข้ามามีสวนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
อย่างแท้จริง ในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547, ค าน า) 
 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังมีน้อย มีความคิดว่า การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นบทบาท
หน้าที่ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา (ชาติชาย ฤทธิ์น้ า, 2546, น. 3) และสถานศึกษาไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คณะกรรมการไม่ทราบในบทบาทภาระหน้าที่ของตน ในการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง (สุ
ชาติ ติ่งหมาย, 2546, น. 4) นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมน้อยในการก ากับติดตามการด าเนินงานการให้
ข้อเสนอแนะในการช่วยแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 จากปัญหาและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีส่วนร่วมเป็น
หลักการส าคัญของการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน ซึ่งการศึกษาเป็นการะบวน
การส าคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถพ้ืนฐาน ที่
ช่วยให้การด ารงชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข เป็นการถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีให้กับคนใน
สังคมเพ่ือสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมและแข่งขันกับนานาอาราย
ประเทศได้ คณะกรรมการสถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องรับรู้บทบาทของตนเองและรอบรู้ในเรื่องการจัด
การศึกษาพอสมควร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษา  เพื่อน าผลการวิจัยมาเสนอเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในสถานศึกษาและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 2.  เพ่ือหาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 

วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา เพ่ือก าหนดกรอบ แนวคิด วัตถุประสงค์ 
ประชากร และเครื่องมือในงานวิจัย 
 2. ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจหาความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) 
และความเท่ียง (Reliability) 
 3.  เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ านวน
ทั้งสิ้น 288 คน    
 4. น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ จัดระเบียบข้อมูล ความถูกต้องก่อนท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ในอ าเภอแม่
วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ านวน 288 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ตอนที่ 2 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ใน 4 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
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 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  
 2.  ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา และนิยามปฏิบัติการ โดยแยกประเด็นหัวข้อต่างๆ 
ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไป 
 3.  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 4 ด้านคือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหาร
บุคคลและด้านบริหารทั่วไป 
 4.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสม ตลอดจนให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ของแต่ละ
ข้อค าถามกับประเด็นที่สอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.66 - 1.00  
 6. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่มี
บริบทคล้ายคลึงกันที่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ค านวณหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดย
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พิสณุ ฟองศรี, 
2549, น. 143) ซึ่งได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเทท่ากับ 0.99 
 8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบและน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การจัดการศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 1) ตรวจสอบข้อมูลของประชากรให้เป็นปัจจุบัน 2) ขอหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) เก็บข้อมูลจากประชากรโดยใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 288 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 288 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  4) ตรวจสอบ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา ออกแบบและลงรหัส
ข้อมูลในแบบสอบถามกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  แปล
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ความหมายของระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมี
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.103) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพการมีส่วนร่วมมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพการมีส่วนร่วมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพการมีส่วนร่วมน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ค่าความถ่ี (ƒ) ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม มีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 หาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผู้วิจัยใช้
การจัดสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาและ คัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญ จะต้องเป็นสมาชิกหรือผู้แทนของกลุ่มหรือเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถพูดคุยโต้ตอบในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม ในการที่จะแสดงทัศนะ สะท้อนถึงประสบการณ์
รอบๆ ตัวได้ดี  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสม  ของร่าง 
แนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคคล ด้านงาน 
งบประมาณ และด้านงานบริหารทั่วไป โดยน าระดับการมีส่วนร่วมที่ต่ าสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน 
มาจัดท าเป็นร่าง เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบใน 2 ลักษณะคือ 1 ) ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน า 
เสนอหากเหมาะสมให้พิจารณาว่า คงเดิม กับ 2) ร่างแนวทางท่ีผู้วิจัยน าเสนอ หากไม่เหมาะสม      ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมในร่างเพ่ือการปรับปรุงต่อไป 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ วิธีการการออกแบบแบบบันทึกการ 
สนทนากลุ่ม   
 2.  ออกแบบการบันทึกการสนทนากลุ่มและน าเสนอร่างแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม   
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 3.  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอข้อเสนอแนะรูปแบบการบันทึกการ 
สนทนากลุ่ม และแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
 4. น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดท า
การสนทนากลุ่มต่อไป  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. น ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าชี้แนะและขอความ
เห็นชอบ 
 2. ทาบทามและประสานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมการสนทนากลุ่ม  
 3. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 12 
กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมครู – ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 
(บ้านมฤคทายวัน) อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. จัดการประชุมสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน  
 5. น าข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ  
และเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพร้อมส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือหาแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การจัดการศึกษา ภาพรวมและรายด้านแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา  ภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ ภาพรวมและรายด้าน ระดับความต้องการ  

แปลผล อันดับ 
μ σ 

1.  ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.93 0.52 มาก 2 
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2.  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3.88 0.57 มาก 3 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 3.76 0.63 มาก 4 
4.  ด้านการบริหารงานทั่วไป 4.00 0.54 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 3.86 0.52 มาก  
 จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.86) โดยสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไปสูงสุด (μ = 4.00)  
รองลงมาเป็นด้านการบริหารงานวิชาการ (μ = 3.93) ด้านการบริหารงานงบประมาณ (μ = 3.88)  
และ ด้านการบริหารงานบุคคล (μ = 3.76) 
 โดยสรุปประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด   
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่ าสุด 4 ด้าน ด้านละ 3 ประเด็นปัญหา แสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
ข้อที่ รายการ μ  

ด้านการบริหารงานวิชาการ  
1 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3.82 
2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัย 
3.84 

3 การให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.85 

 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ  

1 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

3.77 

2 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 

3.81 

3 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนงบประมาณของสถานศึกษา 3.82 
 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

1 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับความต้องการจ านวนและอัตรา
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

3.69 

2 การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาให้เข้ารับการอบรม 

3.70 
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3 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการก าหนดอัตราก าลังของบุคลากรทาง
การศึกษา 

3.72 

 ด้านการบริหารงานทั่วไป  

1 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ  ข้อบังคับแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา 

3.78 

2 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดท านโยบายของสถานศึกษา 3.86 

3 การให้ความเห็น ข้อเสนอแนะกรณีที่สถานศึกษาละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายนโยบายและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

3.87 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การจัดการศึกษา ผู้วิจัยได้เสนอผลการสังเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาในประเด็นด้านต่างๆดังนี้ 
 ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา จัดให้มีการศึกษาดูงาน วางแผน ก าหนดเวลาและกรอบการท างานให้
ชัดเจน จัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่
จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการท างาน 
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา แจงรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณประจ าปีให้เห็นอย่าง
ชัดเจน เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น แจ้งให้รับทราบ รายรับ รายจ่ายและโครงการที่จะ
ด าเนินงาน จัดสรรงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ได้รับทราบบริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครู ระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามแผนให้ชัดเจน มีการนัดหมายประชุมให้มากขึ้น ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการส่งเสริม
สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ 
ภาระงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการเรียกประชุมทุกครั้งที่ต้องมีการออกระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบทางราชการ จัดท านโยบายให้ไปศึกษาท า
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ความเข้าใจก่อนที่จะขอความเห็นและข้อเสนอแนะ ต้องมีความเสียสละและเข้ามานิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ 2 ประการ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนใน
อ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา
เป็นด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคลมี
ระดับการมีส่วนร่วมต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันฐมลฑน์ ฟักแย้ม. (2550) ที่พบว่า การมี
ส่วนร่วมของคณะการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัญหา
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมและ
รายด้านมีปัญหาอยู่ ในระดับน้อย ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
 2. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในอ าเภอแม่วงก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 
 ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา จัดให้มีการศึกษาดูงาน วางแผน ก าหนดเวลาและกรอบการท างานให้
ชัดเจน จัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่
จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโดยพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ กัญญาภัค เพชรพูล (2556) ที่
พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาควรมี การชี้แจงให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารงานวิชาการ และมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการบริหารงานวิชาการการติดตามประเมินผลงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา แจงรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณประจ าปีให้เห็นอย่าง
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ชัดเจน เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น แจ้งให้รับทราบ รายรับ รายจ่ายและโครงการที่จะ
ด าเนินงาน จัดสรรงบประมาณและสวัสดิการต่างๆ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ ารัส เชื้อสาย (2552) ที่พบว่า ในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมควรเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นส่งเสริมและให้
ความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ขอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการระบุบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนให้ชัดเจนทั้งนี้ควรมีการ
ก าหนดนัดหมายประชุมให้มากขึ้นและควรมีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกครั้งที่มาปฏิบัติงาน
หรือประชุม 
 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ได้รับทราบบริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครู ระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามแผนให้ชัดเจน มีการนัดหมายประชุมให้มากขึ้น ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีกา รส่งเสริม
สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา ศรีตะพัสโส 
(2552) ที่พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ควรให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยจัดอบรมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างเพ่ือประสิทธิภาพของท างาน 
จัดท าคู่มือบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ให้คณะกรรมการใช้เป็นคู่มือในการ
พัฒนาการให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ สถานศึกษาควรจัดประชุมอบรมสัมมนาบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ 
ภาระงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการเรียกประชุมทุกครั้งที่ต้องมีการออกระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบทางราชการ จัดท านโยบายให้ไปศึกษาท า
ความเข้าใจก่อนที่จะขอความเห็นและข้อเสนอแนะ ต้องมีความเสียสละและเข้ามานิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐมล ชาญเชิงค้า (2556) 
พบว่า ควรมารประชุมวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาใน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาให้มากขึ้นให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ในการประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีหรือรายงานโครงการให้กับทางคณะกรรมการสถาน
ศึกษาทราบและควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นตามวาระการประชุม 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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 1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือจัดศึกษาดูงานโรงเรียนที่บริหารงานประสบความส าเร็จเพ่ือ
น ามาปรับปรุงแนวทางการท างานของตน 
 2.  สถานศึกษาควรจัดท าคู่มือการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ในบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  
 3.  คณะกรรมการถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านต่างๆ เพ่ือจะได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะวิธีการ
ด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระ คุณ
คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน ที่ได้ให้
ความรู้ คามเข้าใจในการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับความกรุณาจาก ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่
ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
 ขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ที่เสียสระเวลาอันมีค่ามาร่วมใน
การจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือน าเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน
การท าวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดย
วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก 
ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยวิธีการ
สอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 16 
คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย       
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ฉบับก่อนเรียน
และหลังเรียน จ านวน 60 ข้อ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ แบบปรนัย ฉบับ
ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานสถิติที่ใช้
คือ สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ของวิลคอกซฺสัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  ร่วมกับ
ผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2. ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  
ร่วมกับผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA 
ร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to compare English learning achievement 
before and after being taught by PANORAMA reading approach with graphic organizers, 
2) to compare the reading comprehension ability before and after being taught by 
PANORAMA reading approach with graphic organizers, and 3) to study the students’ 
satisfaction of instructional activities using PANORAMA reading approach with graphic 
organizers. The participants were16 students enrolled in the first semester of 2016 
academic year in twelfth grade of Pabornpittayakom School, Paborn District, 
Phatthalung Province. This was retrieved by means of cluster random sampling. The 
research instruments consisted of 1) eight lesson plans taught by PANORAMA reading 
approach and graphic organizers, 2) a 60 item study achievement test administered 
both before and after studying, 3) a 40 item reading comprehension test used before 
and after studying, and 4) a 15 item questionnaire to measure students’ satisfaction 
with the instructional activities applying the PANORAMA reading approach with graphic 
organizers. The statistical data analysis was conducted using means, standard deviation 
and the non-parametric Wilcoxon signed-ranks test. 
 The results of the research were as follows: 
 1. Students’ English learning achievement after the intervention was 
significantly higher than before studying at the .05 level. 
 2. Students’ reading comprehension ability after the intervention was 
significantly higher than before at the .05 level. 
 3. Students’ satisfaction with the instructional activities using PANORAMA 
reading approach with graphic organizers was at a high level.  
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บทน า 
 ในโลกของการติดต่อสื่อสารเช่นปัจจุบัน สื่อกลางของการสื่อสารที่ส าคัญคือภาษา ซึ่งเป็น
สื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เผยแพร่ความรู้และความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ 
ภาษานั้นเป็นสื่อกลางที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม ขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงในการใช้ภาษาในแต่ละ
สังคมนั้นเป็นเช่นไร และหากการใช้ภาษาในแต่ละสังคมไม่เป็นผล การสื่อสารย่อมเกิดความล้มเหลว 
การใช้ภาษาในแต่ละสังคมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คนในสังคมเหล่านั้นเข้าใจตรงกันในการ
สื่อสารแต่ละครั้ง เมื่อกล่าวถึงสังคมโลกแน่นอนว่า ภาษากลางที่ส าคัญในการสื่อสารที่ครอบคลุมไปทั่ว
โลกในปัจจุบันนี้คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้คนทั่วโลกยอมรับและใช้กันแพร่หลาย ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่ใช้กันมานานในหลายประเทศที่ประเทศอังกฤษได้เข้าไปปกครองในยุคการล่าอาณานิคม จึงเป็นผล
ให้ประเทศเหล่านั้นจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อราชการ ท าให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากลที่รู้จักกันในปัจจุบัน 
   การศึกษาไทยในปัจจุบันเห็นได้ว่า การศึกษาเรื่องภาษาเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นการ
สร้างเครื่องมือในการสื่อสารกับโลกภายนอกประเทศ รวมถึงการสร้างเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ที่ส าคัญแก่ผู้คนในชาตินอกเหนือจากการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่แล้ว การเรียนภาษาอังกฤษ
จึงถูกบรรจุลงในการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น    
ต้องเรียน ซึ่งครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนเรียน  ภาษาอังกฤษ 
และได้ก าหนดสาระส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษไว้ 4 ประการ คือ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและ
วัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 211) การอ่านถือเป็นทักษะหนึ่งที่นักเรียนไทยใช้มาก 
เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการศึกษา ค้นคว้าความรู้ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียน 
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการอ่านนั้นเป็นเรื่องส าคัญ นอกจาก
จะช่วยในการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสบการณ์ และใช้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย มีเหตุผลหลาย
ประการว่าท าไมการสอนนักเรียนให้อ่านข้อความหรือเรื่อง (text) ที่เป็นภาษาได้จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของครู ประการแรกสุดนั้นมีนักเรียน จ านวนมากที่อยากสามารถอ่านเรื่องที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเพ่ืออาชีพการงาน เพ่ือการศึกษา หรือเพียงเพ่ือความบันเทิงนั้น ดังนั้นอะไรก็
ตามที่เราสามารถท าได้เพ่ือช่วยให้การอ่านง่ายขึ้นส าหรับเขาจะต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่ การอ่านยังมี
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ประโยชน์อ่ืน ๆ อีกด้วย การมีโอกาสได้เห็นการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ดีส าหรับผู้เรียนภาษา อย่าง
น้อยที่สุดภาษาบางส่วนจะยังคงติดอยู่ในหัวของเขาบ้าง ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนเรียนรู้ภาษา 
และหากเรื่องที่อ่านนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ และท าให้เขาอยากอ่านต่อ การเรียนรู้ยิ่งจะมีทางประสบ
ความส าเร็จได้มากยิ่งขึ้น (ฮาเมอร์, 2547, น. 93) 
 ดังนั้นความเข้าใจในการอ่านถือเป็นจุดหมายปลายทางของกระบวนการอ่าน เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมาก เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของ
แต่ละบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการอ่าน เพราะถึงแม้ว่าจะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องรวดเร็ว
เพียงใด ถ้าผู้อ่านไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน หรือไม่สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้แล้วการอ่านนั้น 
ๆ ย่อมไร้ประโยชน์ ถือว่าการอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไว้ นงค์นาถ ชาววัง (2551, น. 66) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย พบว่า ความสามารถในการอ่านทั้งสามด้านของนักเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ด้านโครงสร้างประโยคด้านค าศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่าน อยู่ใน
ระดับต่ า นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 70%) ไม่สามารถตอบข้อถูก ผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีปัญหาการอ่านทั้งสามด้าน คือ ด้านโครงสร้างประโยค ด้านค าศัพท์ และด้านความเข้าใจใน
การอ่าน   
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2557 พบว่า    
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.19 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 23.12 
และคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.44 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ าและควรเร่งพัฒนา (โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม, 2558, น. 8)   
 จากปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียน ท าให้ผู้วิจัย
ตระหนักถึงวิธีการสอนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับนักวิชาการที่ได้กล่าวถึงการสอนไว้ว่า “ครู
ภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นเรียนควรพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนอ่านให้ดียิ่งขึ้น โดยพยายามท า
ความเข้าใจกระบวนการอ่าน และแนวการสอนอ่านแบบต่าง ๆ ที่มีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าไว้ ตลอดจน
ใช้วิธีการสอนในการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่ได้ผลดียิ่งขึ้น” (วิสาข์  จัติวัตร์, 2543, น. 1)   
 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า หากนักเรียนได้เรียนโดยใช้วิธีการสอนที่ท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้านการอ่านและแก้ไขผลสัมฤทธิ์ที่ต่ าได้อย่าง
ตรงจุด โดยการจัดการเรียนรู้โดยผ่านวิธีการสอนอ่านแบบ “PANORAMA เป็นการสอนที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนที่นักเรียนจะอ่านด้วยตัวเองตาม
ล าพัง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมการอ่าน และให้ค าแนะน ารายละเอียดตลอดคาบเรียน 
หลังจากนั้นนักเรียนจะฝึกด้วยตนเอง” (Betty, 1983, pp. 106-107 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 
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2555, น. 294) อีกทั้งวิธีการสอนอ่านนี้ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฝึกให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่าน โดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ถูกคิดค้นและน าเสนอโดย Edwards 
วิธีการสอนนี้เน้นให้นักเรียนฝึกกระบวนการอ่านที่ละขั้นตั้งแต่ขั้นเตรียมการอ่านจนถึงขั้นการประเมิน
การอ่าน กระบวนการฝึกแบบ PANORAMA  มีข้ันตอนดังนี้ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Purpose) 2) 
การปรับความเร็ว (A = Adaptation rate to material) 3) ความจ าเป็นในการตั้งค าถาม (N = 
Need to pose question) 4) การส ารวจ (O =  overview) 5) การคิดตาม (R = Read and relate) 
6) การจดบันทึก (A = Annotate) 7) การจ า (M = Memorize) 8) การประเมินผล (A = Assess) จะ
เห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบนี้มีล าดับขั้นการสอนจากง่ายไปหายาก มีความเป็นระบบ ซึ่งการฝึกการอ่าน
ตามกระบวนการนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ดีขึ้น (Edwards. 1973, pp. 132-
135, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2555, น. 296 – 297) ในขณะเดียวกันผู้วิจัยเห็นถึงประโยชน์ของ
ผังกราฟิก จึงน ามาเป็นตัวช่วยในวิธีการสอนการอ่านแบบ PANORAMA ในขั้นการจดบันทึก (A = 
Annotate) เพ่ือให้นักเรียนจดบันทึกเป็นระบบ ช่วยในการจดจ าและเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านให้มาก
ยิ่งขึ้น ผังกราฟิก (graphic organizers) เป็นความรู้ที่มองเห็นได้โดยการสร้างข้อมูลจากการจัดเรียง
มุมมองส าคัญของความคิดรวบยอดหรือหัวข้อเรื่องไปยังรูปแบบของเครื่องหมาย หน้าที่หลักของผัง
กราฟิก คือ เพ่ือช่วยน าเสนอข้อมูลให้กระชับ ซึ่งเน้นการจัดระบบและความส าคัญของความคิดรวบ
ยอด (Bromley, DeVitis & Modlo, 1999, อ้างถึงใน University of  Hong Kong}, 2011, น.3)  
อีกทั้งมีประโยชน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดของเนื้อหา จดบันทึกความสัมพันธ์  จัดกลุ่ม
และจัดระบบความคิด พัฒนาความจ า เข้าใจเนื้อเรื่อง และเห็นคุณค่าความเหมือนและความแตกต่าง
ของมุมมองความคิด (University of Hong Kong, 2001, p.7)  
 ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 1         
มีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดย
วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนอ่านแบบ  
PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยวิธีการสอนอ่านแบบ 
PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนโดยวิธีการ
สอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง One Group Pretest - Posttest 
Design (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538, น. 249)   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 32 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียน          
ป่าบอนพิทยาคม อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียน 16 
คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Entertainment จ านวน 4 แผนการ
จัดการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง News จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
สอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 
แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Entertainment     
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง News จ านวน 2 ฉบับ จ านวน 60 ข้อ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก และเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 
  3. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 40 ข้อ เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ PANORAMA  
ร่วมกับผังกราฟิก จ านวน 15 ข้อ 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ โดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  
ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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  2. ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  
ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนโดยวิธีการสอน
อ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ โดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้
อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  ร่วมกับ
ผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA 
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้นักเรียนฝึกฝนอ่านและท าความเข้าใจข้อความหรือเนื้อเรื่องตามหลักของ
กระบวนการอ่าน เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฝึกการอ่านตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  ของ Edwards โดยเริ่มจากขั้นการก าหนดจุดมุ่งหมาย (P = 
Purpose) เป็นขั้นตอนท่ีสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนว่าอ่านอะไร เพ่ือจุดประสงค์ใด ท าให้นักเรียน
รู้ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องที่อ่านและคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง ขั้นการปรับความเร็ว (A = 
Adaptation rate to material) เป็นขั้นที่นักเรียนพิจารณาเลือกวิธีการอ่านเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของการอ่าน เช่น การอ่านแบบสกิมมิ่ง (Skimming) และ การอ่านแบบสแกนนิ่ง 
(Scanning) ขั้นความจ าเป็นในการตั้งค าถาม (N = Need to pose question)  นักเรียนจะต้อง
ตีความ วิเคราะห์ และน าไปประยุกต์กับประสบการณ์เดิม เพ่ือตั้งค าถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการอ่านในครั้งนั้น เพ่ือจะหาค าตอบในขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง เห็นได้ว่าขั้นนี้เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักเรียนก่อนการอ่าน และท าให้นักเรียนมีทิศทางในการอ่าน ไม่หลงประเด็น ขั้นการส ารวจ (O 
=  overview) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนเริ่มอ่านจากข้อมูลแวดล้อมก่อน ท าความเข้าใจ ตีความและ
วิเคราะห์ในส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หัวเรื่อง ลักษณะของแหล่งที่มาของเนื้อเรื่อง เป็นต้น เพ่ือให้
เข้าใจบริบทของเรื่องที่อ่าน ขั้นการคิดตาม (R = Read and relate) นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อม 
ๆ กับหาค าตอบที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะให้ทักษะของการตีความเพ่ือเข้าใจความหมายตรงตัวอักษรและ
ความหมายแฝง วิเคราะห์และเชื่อมโยงกับความรู้เดิม จากนั้นในขั้นการจดบันทึก (A=Annotate) 
เห็นได้ว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่นักเรียนอ่านอย่างพิจารณาเพ่ือให้เข้าใจเนื้อเรื่อง อีกทั้งวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อจากเนื้อเรื่อง ในขั้นนี้นักเรียนต้องใช้ทักษะการตีความ การประยุกต์ การวิเคราะห์ และ   
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จดบันทึกสิ่งที่อ่านโดยใช้ผังกราฟิก ซึ่งการจดบันทึกโดยผังกราฟิกนั่นช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2557, น. 388) ที่กล่าวว่า ผังกราฟิก เป็นแผนผังทาง
ความคิดซึ่งประกอบไปด้วยความคิดหรือข้อมูลส าคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้
เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเนื้อหาสาระนั้น ๆ การใช้ผังกราฟิกเป็นทักษะที่นักเรียนสามารถน าไปใช้
ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ จ านวนมาก เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น    
เร็วขึ้น และจดจ าได้นาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ที่นักเรียนประมวลมานั้นอยู่
ในลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนจัดข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นระบบ
ระเบียบ อยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย  
ขั้นการจ า (M = Memorize) เป็นขั้นที่นักเรียนทบทวนเนื้อเรื่องไปพร้อม ๆ กับครูเป็นไปในลักษณะ
ของการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามความเข้าใจของนักเรียน และครูอาจจะช่วยเสริมในส่วนที่ตกหล่นไป 
และขั้นการประเมินผล (A = Assess) เป็นการอภิปรายเนื้อเรื่องที่อ่าน เพ่ือประเมินนักเรียนว่า
สามารถแปลความ เข้าใจ และวิเคราะห์เนื้อเรื่องได้หรือไม่ ในขั้นนี้นักเรียนฝึกตีความ วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ความรู้เดิมกับเนื้อเรื่อง 
 หลังจากนักเรียนได้รับการฝึกฝนการอ่านโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  
ร่วมกับผังกราฟิก ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แ บบ     
พาโนรามา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรามา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุป
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพาโนรา
มา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนค้อวิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 เป็นแผนการเรียนรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะและความรู้ในด้านภาษา และการ
อ่านภาษาอังกฤษได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน (นงนภัส  ภักด,ี 2554, น. 60-62)   
 2. ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA  
ร่วมกับผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้มีเหตุผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ท าให้
นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านเพ่ือความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน     
ทุกครั้งขณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นไป
ในทางที่ดี และส่งผลต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 3 ระดับ คือ การอ่านตรงตาม
ตัวอักษร การอ่านระดับตีความ และการอ่านระดับประยุกต์ เมื่อพิจารณาปัจจัยจากวิธีการสอนที่ช่วย
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจสูงขึ้น พบว่าในขั้นตอนในวิธีการสอนอ่านแบบ 
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PANORAMA ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี และพัฒนาทักษะทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนดังนี้  
 อัญมณี พันสุภัค (2556, น. 118 – 119) ได้ศึกษาผลการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ 
PANORAMA ร่วมกับเทคนิค KWL – PLUS ที่มีต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษด้วย
วิธีการ PANORAMA ร่วมกับเทคนิค KWL – PLUS มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งมีผังกราฟิก  ทั้ง 4 รูปแบบ เป็นเทคนิคที่ส่งเสริม
ความเข้าใจเนื้อเรื่อง ล าดับเหตุการณ์ และการเปรียบเทียบ เพียงธาร  บุตรลานช้าง (2557, น. 101) 
ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การเขียนภาษาอังกฤษและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกมีความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจสูงกว่า
กลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .017  
ปราณี  จ้ าแพงจันทร์ (2555, น. 82 – 83) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้แผนผังกราฟิกมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยวิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA 
ร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก มีลักษณะของการจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ผู้เรียนท ากิจกรรมตามขั้นตอนของวิธีการสอนนี้ โดยน าเทคนิคการใช้ผังกราฟิกร่วมด้วย เพ่ือ
จัดระบบของเนื้อเรื่องที่อ่าน อีกทั้งช่วยส่งเสริมความเข้าใจ โดยการวิเคราะห์เนื้อเรื่องไปพร้อม ๆ กับ
การอ่าน นอกจากวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว เนื้อเรื่องที่ใช้ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและ
ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการอ่าน และ
เมื่อจัดล าดับเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนมีความพอใจเป็นล าดับหนึ่ง คือ ด้านการวัดและ
ประเมินผล  ล าดับสอง คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และล าดับสาม คือ ด้านสาระการเรียนรู้  
สุจิรา ชูด า (2550, น. 39) ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความรู้สึกที่ดีที่ชอบ ซึ่งจะปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมของบุคคล อันอาจเป็นผลมาจากสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจในการจัด การเรียนการสอน ท าให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การที่บุคคลจะเรียนรู้หรือพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะต้องอยู่ใน
สภาวะพึงพอใจสุขใจเป็นเบื้องต้น  
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 จากผลการสอบถามความพึงพอใจในงานวิจัยฉบับนี้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
วิธีการสอนอ่านแบบ PANORAMA และการใช้ผังกราฟิกของผู้วิจัยท่านอื่น ดังนี้ 
 อัญมณี พันสุภัค (2556, น. 118 – 119) ได้ศึกษาผลการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ 
PANORAMA ร่วมกับเทคนิค KWL – PLUS ที่มีต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจ และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษด้วย
วิธีการ PANORAMA ร่วมกับเทคนิค KWL – PLUS  มีความพึงพอใจในระดับมาก  
 สุภิญญา  ยีหมัดอะหลี (2556, น. 113) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบ MIA ร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมการสรุปโดยใช้ผังกราฟิก
อยู่ในระดับมาก ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA ร่วมกับผังกราฟิก 
สามารถกระตุ้นนักเรียนให้มีพัฒนาการทางด้านผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ เข้าใจและจัดระบบข้อมูลเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เน้นฝึกการระดับความเข้าใจของการ
อ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนในระดับพ้ืนฐานก่อน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะ
ที่สูงขึ้น 
  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรแทรกหรือทบทวนไวยากรณ์ทางภาษาก่อน 
เพ่ือให้การท าความเข้าใจเนื้อเรื่องดียิ่งขึ้น เช่น การอ่านประวัติบุคคล ครูควรทบทวน Past Simple 
Tense หรือ Tense อ่ืน ๆ ที่ที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านเป็นส่วนใหญ่ 
  1.4 การเลือกบทอ่านควรเลือกให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน หรือ
เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น ข่าวประเภทต่าง ๆ คอลัมน์ในนิตยสาร เป็นต้น 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรทดลองการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA 
ร่วมกับผังกราฟิก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.2 ควรทดลองการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA 
ร่วมกับผังกราฟิกพัฒนาความสามารถในการอ่านในขั้นที่สูงขึ้น 
  2.3 ควรศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจด้วยรูปแบบการสอนอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัย1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
เรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส ระหว่างก่อน
และหลังเรียน2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเขียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการ                    
จีแพสระหว่างก่อนและหลังเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่  4  ห้อง 10 โรงเรียนธัญรัตน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 50  คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  1. แผนการสอนตาม
กระบวนการจีแพส จ านวน 4 หน่วย รวม 12 คาบ  2. แบบประเมินความสามารถในการเขียน
เรียงความ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ประเมินตามเกณฑ์ (Rubrics) โดยใช้วัดผลการเรียนหลังจากเรียน
ครบทั้ง 4 หน่วย 3.แบบสอบถามเจตคติ การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชงิกึ่งทดลอง 
แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว, วัดผลก่อนและหลังทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพสมี 
ความสามารถในการเขียนเรียงความ และเจตคติต่อการเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ค าส าคัญ: ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจีแพส ที่มีต่อความสามารถในการเขียน 
             เรียงความ  และเจตคติต่อการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to compare the essay writing abilities of 
Mathayomsuksa four (M.4) students before and after receiving teaching based on GPAS 
strategy and to study the  attitudes  of  the  students towards writing before and after 
receiving teaching based on GPAS strategy  The sample used in this research consisted  
of  fifty  students studying in Mathayomsuksa  Four,Section  Ten  at Thanyarat School 
in the first semester .The sample was selected using purposive sampling; those 
selected were enrolled in a writing class taught  using GPAS strategy.  The instruments 
used for data collection in this research included the following : (1) lesson plans based 
on GPAS strategy which consisted of four learning units, twelve lessons  (2) an essay 
writing evaluation form using rubric, (3) attitude evaluation form.  This research used a 
quasi-experimental design with one sample group evaluated before and after the 
experiment.  At the end of the experiment, the researcher used One-way MANOVA to 
analyze essay writing ability and attitude towards writing.  
 The results revealed that essay writing ability and  attitudes toward  writing of 

the Mathayomsuksa  Four students who received teaching based on GPAS strategy , 

which  was  higher  after the experiment than before the experiment, with a statistical 

significance of  a  level  of  .05 

 
Keywords: The Effects of Teaching Based on Gpas Strategy on Essay Writing Ability 
and Attitude to Writing of Mathayomsuksa 4 Students 
 

บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้
อนุรักษ์และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 การเขียนเป็นหนึ่งในทักษะการใช้ภาษาที่ส าคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ และการ
ติดต่อสื่อสาร  สื่อความหมายโดยการเรียบเรียงความรู้  ความรู้สึกนึกคิด  ประสบการณ์  ความต้องการ
ของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการทราบ การ
เขียนจึงมีความส าคัญต่อการเรียนในทุกกลุ่มสาระ ดังที่ กานจันทร์  สุขลายาจิ (2547: 2) กล่าวว่า การ
เขียนเป็นการเรียบเรียงความคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย ผู้เขียนต้องรู้จักเรียบเรียงประโยคให้ได้ข้อความท่ี
สามารถสื่อสารได้ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดของข้อความนั้น ๆ ดังนั้นการเขียนจึงเป็นการสื่อสารที่
ถาวร ชัดเจน คงทน นอกจากนี้ทักษะการเขียนยังมีความส าคัญต่อกระบวนการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน
เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้ทักษะกระบวนการเขียน ในการเขียนงานประเภทต่างๆ ประกอบการเรียน ไม่ว่าจะ
เป็น เรียงความ ย่อความ รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า ดังที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญกับทักษะการเขียน โดยได้
ก าหนดให้สาระการเขียน เป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถ 1. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระส าคัญชัดเจน 2. เขียนเรียงความ3. เขียนย่อ
ความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาหลากหลาย 4. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ  5. ประเมิน
งานเขียนของผู้อ่ืนแล้วน ามาพัฒนางานเขียนของตนเอง 6. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง 7. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
น าไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและ 8. มีมารยาทในการเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) 
 จะเห็นได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกทักษะการเขียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเรียงความ  ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ เพราะการเขียนเรียงความเป็นพ้ืนฐาน
ของการเขียน ท าให้ผู้เรียนได้ล าดับความคิด รวบรวมความคิดและน าสู่กระบวนการเขียนที่ถูกต้อง
ต่อไป สอดคล้องกับที่ กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542: 143) ที่ได้ให้ความหมายของการเขียน
เรียงความ ไว้ว่าการเขียนเรียงความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้เขียนต้องมีภูมิรู้ในเรื่องที่จะเขียน และ
เขียนตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ให้เพ่ือถ่ายทอดความหมายให้ผู้อ่านรู้เรื่องราวตามที่ผู้เขียนต้องการ การ
เขียนเรียงความนั้นต้องบรรจุความรู้ ความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่ตนมีอยู่ เสนอต่อผู้อ่าน การเขียน
เรียงความจึงเป็นสมรรถภาพหนึ่งที่สามารถฝึกนักเรียนให้รู้จักการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความ
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เข้าใจของตนให้ผู้อ่ืนทราบและให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสารทั้งการรับรู้และการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเขียนเรียงความจะเป็นทักษะที่มีความส าคัญ แต่จากการศึกษา
ปัญหาการเขียนพบว่า ผู้เขียนมักจะมีข้อผิดพลาดในการเขียน โดยการใช้ภาษาท่ีไม่ชัดเจน ไม่ตรงตาม
ความหมายจึงท าให้การสื่อสารไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย ดังที่ สุมาลี วีระพงศ์ (2549:  19) กล่าวถึงปัญหา
ในการเขียนสรุปไว้ว่า ผู้เขียนไม่เข้าใจการใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง ท าให้เกิดความผิดพลาดในการเขียน 
ขาดความกระชับ ชัดเจน และไม่สามารถเรียบเรียงค าเข้าด้วยกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้ 
จากผลการสัมภาษณ์คุณครูครูวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธัญรัตน์ ในปีการศึกษา 
2558 ยังพบว่านักเรียนยังไม่สามารถเขียนงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียน  นักเรียนยังขาดการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เมื่อมอบหมายให้สืบค้นข้อมูลประกอบการเขียนนักเรียนไม่สามารถสืบค้น
ได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีมอบหมายอีกท้ังการจัดระบบความรู้ยังขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวข้อและเนื้อหาต่าง ๆ ในงานเขียน 
 ปัญหาดังกล่าว อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน ที่
นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการเขียนเรียงความน้อยลง เพราะครูยังขาดเทคนิคในการสอน บางครั้งไม่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามหรือฝึกใช้กระบวนการคิดในการสร้างองค์ความรู้ ไม่มีการมุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้สืบค้นหาความเข้าใจ แต่ใช้การชี้น าแทนการชี้แนะ นักเรียนจึงไม่สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนขาดการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการเขียนดังนั้น การที่
จะพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิด
และการเขียนอย่างต่อเนื่อง ดังที่ Flowerและ Hayes (1989) ได้กล่าวว่า การเขียนเป็นกระบวนการใน
การสร้างความคิดอันเกิดจากการน าความคิดความจ าเดิมมาใช้ในการสร้างความคิดใหม่ โดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อ่านที่มีต่อเนื้อเรื่อง มีการตรวจทานเพ่ือดูความเหมาะสมในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อ
ความได้อย่างชัดเจน โดยผ่านกระบวนการรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลอย่างมีความหมายตามหลักการ
ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 
 สาเหตุข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเขียนเรียงความเป็นการสะท้อนความสามารถทางการคิด
ของผู้เขียน เพราะผู้เขียนจะต้องใช้องค์ความรู้และกระบวนการคิดต่าง ๆ ในการสรรหาค า เช่น  การ
รวบรวมคลังค า การเรียบเรียงถ้อยค า การแต่งประโยค การวางวรรคตอน การย่อหน้า การใช้ส านวน
โวหารในการเขียนต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ล าดับความคิดของ
ผู้เขียน  ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเขียน
เรียงความ โดยเน้นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบจากง่ายไปหายาก 
ตั้งแต่การเขียนค า กลุ่มค า ประโยค เรื่องราว จนไปถึงการเขียนเรียงความที่ถูกต้องชัดเจน และควรเป็น
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วิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การสรรหาค า การ
สร้างค า เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสามารถเลือกสรรเนื้อความและภาษาที่จะใช้ในการเขียนเรียงความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นครูจึงมุ่งเน้นที่จะค้นหาวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนา
ความสามารถในการเขียนเรียงความได้ ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางดังกล่าวคือ  
กระบวนการจีแพส (GPAS) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างระบบการคิดของผู้เรียน 
โดยฝึกให้นักเรียนเขียนเรียงความอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากง่ายไปหายากตามกระบวนการคิด เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถคิดเนื้อความและภาษาในการเขียนเรียงความได้ถูกต้อง 
 กระบวนการจีแพส (GPAS) เป็นกระบวนการที่ด าเนินการตามโครงสร้างทักษะกระบวนการคิด 
ซึ่งเป็นขั้นตอนและจุดเน้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเริ่มต้น
จากการออกแบบการเรียนรู้ โดยครูต้องก าหนดให้นักเรียนสรุปความรู้จากเรื่องที่เรียน ซึ่งเป็นข้อความรู้
จากการเรียบเรียงความคิดของตนเองในการสรุปความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์กับหลักการ ทฤษฏีที่
เรียนรู้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องเป็น น าข้อมูลมาจัดกระท า 
จัดข้อมูลเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ จ าแนก เพ่ือให้ได้ความรู้ตามที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปใช้ในการปฏิบัติ
จริง ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ที่ตกผลึกภายในตัวของ
ผู้เรียน จะกลายเป็นตัวตน เป็นบุคลิกภาพของผู้เรียน เมื่อฝึกฝนเช่นนี้บ่อยครั้งจ าและน าไปสู่การเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ตลอดการเรียนรู้ตามขั้นตอนครูต้องฝึกโดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบทบทวน
การคิด พูด ท า เสมอ ๆ เพ่ือปรับปรุงงานในขณะด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 28) 
สอดคล้องกับ จ าเนียร แก้วค าน้อย (2552) ได้กล่าวถึงการใช้กระบวนการจีแพสในการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนว่า เป็นกระบวนการที่ครูครูต้องเป็นผู้คอยกระตุ้น สร้างบรรยากาศ สถานการณ์เร้าใจ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกทุกอย่างแก่ผู้เรียน คอยชี้แนะ ชักน าให้ผู้เรียนเกิดความคิดขึ้น ครูช่วยทุก
อย่างแต่เด็กเป็นผู้กระท า คิดเอง ท าเอง โดยขั้นตอนการสอนประกอบด้วยโครงสร้างส าคัญ 4 โครงสร้าง 
ดังนี้ 
  1. การรวบรวมและเลือกข้อมูล (Gathering) โดยครูครูจะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน เก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดเป้าหมายรู้จักการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส รวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกต เลือกข้อมูลมาใช้ บันทึกข้อมูล ดึงข้อมูลเดิมมาใช้และย่อความ 
  2. การจัดกระท าข้อมูล (Processing) ครูครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการสอนให้นักเรียน 
จ าแนก เปรียบเทียบ จัดล าดับ สรุปเชื่อมโยง ไตร่ตรองด้วยเหตุผล มีการวิจารณ์ร่วมกัน และตรวจสอบ
ตนเองและกลุ่ม 
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  3. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Applying) เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนประเมิน
ทางเลือก เลือกทางเลือก ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ขยายความรู้ให้รู้จริงมากขึ้นจากเดิมให้มีการ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปปรับใช้ การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และการคิดสร้างสรรค์ 
  4. การก ากับตนเอง/เรียนรู้ได้เอง (Self-regulating) เป็นการควบคุมออกแบบการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีการตรวจสอบ และควบคุมความคิด (Meta Cognition) การสร้างค่านิยมการคิด การสร้าง
นิสัยด้านการคิด 
 ในการสอนแต่ละชั่วโมงสามารถวนแต่ละขั้นกลับมาได้  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการ
คิดอย่างแท้จริงสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการจีแพสถือเป็นกระบวนการสอนรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ 
ช่วยพัฒนาทักษะการรวบรวมและเลือกข้อมูล การจัดกระท าข้อมูล การน าไปประยุกต์ใช้ และการ
เรียนรู้ถ่ายทอดด้วยตนเองซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเขียนเรียงความ นอกจากนี้ยังเป็นการ
สอนที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ในลักษณะของการจัดระบบ การจ าแนก
ความแตกต่าง การจัดกลุ่ม การสรุปผล การแปลความหมายข้อมูล การเชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูล  
สมองของผู้เรียนจึงได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  นอกจากนี้ การใช้ข้อมูลหรือ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือแสวงหาค าตอบ จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาตัดสินใจหรือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ (ตาณิกา เงินฝรั่ง. 2556: 3) ดังนั้นหากน าวิธีการจัดกิจกรรมตามแนวกระบวนการจีแพสไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ก็น่าจะมีส่วนท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน
เรียงความที่ดีขึ้นเพราะจะช่วยให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการรวบรวมและจัดล าดับข้อมูล จัดล าดับ
ความคิดอย่างเป็นขั้นตอนจนนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อทักษะการเขียนซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการเขียนต่อไป 
 จากเหตุผลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน ากระบวนการจีแพสมาปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนธัญรัตน์  
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือมุ่งพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความ อีกทั้งผลการวิจัยจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส ระหว่างก่อนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเขียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพสระ
หว่างก่อนและหลังเรียน 
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วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว, วัดผลก่อนและหลังทดลอง 
ใช้กระบวนจีแพสในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ล าดับการสอนของการเขียนเรียงความจะไล่
จากง่ายไปหายากตามระดับของภาษา เริ่มจากหน่วยที่ 1 เป็นการบรรยายโวหาร หน่วยที่ 2 พรรณานา
โวหาร หน่วยที่ 3 สาธกโวหาร และหน่วยที่ 4 อุปมาโวหาร ซึ่งเมื่อจบแต่ละหน่วยการเรียนนักเรียนจะ
ได้ผลงานการเขียนเรียงความคนละ 1 ชิ้นงาน     
 

ผลการวิจัย 
  ความสามารถในการเขียนเรียงความและเจตคติต่อการเขียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4ที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพสสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองในหัวข้อผลของการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส ที่
มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความ และเจตคติต่อการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 
  1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส มี
ความสามารถในการเขียนเรียงความ และเจตคติต่อการเขียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ               
ตาณิกา  เงินฝรั่ง (2556) ที่ได้ศึกษาผลการฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการจีแพส
และเพื่อประเมินทักษะการเขียนเรียงความหลังการสอนโดยใช้กระบวนการจี แพสของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าผลการฝึกทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการจีแพส
นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดีเป็น เมื่อพิจารณาเป็นรายแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าผลการฝึกทักษะ
การเขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการ จีแพสของนักเรียนอยู่ในระดับดีทั้งหมด 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส สามารถช่วย
พัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความและเจตคติต่อการเขียนได้ดี มีดังนี ้
  1.ด้านความสามารถในการเขียนเรียงความ  
       1.1 การสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดการตั้งเป้าหมาย  
การสืบค้นหาความรู้  การรวบรวมความคิด  ความรู้จนก่อให้เกิดความเข้าใจ  และสร้างงานเขียนได้
ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเสาะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหัวข้องานเขียนที่ตนสนใจ  
รวบรวมประมวลความรู้ความคิดพร้อมทั้งสอบถามผู้รู้เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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เนื้อหาที่จะเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการเขียนงาน ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้งานเขียนที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครอบคลุม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังที่ปรีชา ธรฤทธิ์ (2552) กล่าว
ว่า ขั้นตอนและจุดเน้นของ GPAS  คือ  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเสาะหาความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ขั้นที่ 1 ครูก าหนดเป้าหมายที่เป็นงานหรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดขั้นที่2. นักเรียนลงมือศึกษาความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล เลือกข้อมูลส าคัญแล้วน ามาจัดกระท า
หมวดหมู่ จ าแนก เพ่ือให้ผลงานหรือชิ้นงานตามที่ครูก าหนด  และขั้นที่3 นักเรียนเสนอแนวทางการ
น าความรู้ไปปฏิบัติหรือแก้ปัญหา บางกรณีอาจน าไปปฏิบัติจริงหรือแก้ปัญหาจริง ขั้นตอนทั้งสาม
สะท้อนให้เห็นว่า หากเราน ากระบวนการ GPAS มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเขียน
เรียงความ จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคัดเลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเขียนงานที่มี
คุณภาพได้ต่อไป 
       1.2  การสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส  ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการคิด และทักษะทางภาษาในขั้นตอนต่างๆ ของการเขียนงาน ทั้งการคิดวิเคราะห์ประเด็น
งานเขียน การรวบรวมค า   การสร้างค า  คิดค าใหม่  การสร้างประโยค  เรียบเรียงประโยค  การ
ล าดับเรื่องราว  เรียบเรียงภาษา โวหารให้มีความสละสลวย และเขียนเป็นเรียงความที่สมบูรณ์ได้  ท า
ให้ได้งานเขียนที่เป็นระบบ และมีการใช้ภาษาที่สื่อความได้อย่างสละสลวย ดังที่ ส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา (2551) กล่าวถึงกระบวนการจีแพส ว่ากระบวนการจีแพสท าให้ผู้เรียนได้
ฝึกการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต เลือกข้อมูลมาใช้ บันทึกข้อมูล 
ตลอดจนสามารถจ าแนก เปรียบเทียบ จัดล าดับค า สรุปเชื่อมโยง ไตร่ตรองด้วยเหตุผล และน าข้อมูล
ความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์  
     1.3 การสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติการเขียนด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานเขียน ทบทวนและตรวจสอบงาน
เขียนของตนเองและกลุ่ม  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน ว่ามีข้อดี ข้อปรับปรุงจุดใดบ้าง ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาให้งานเขียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2551) ได้
กล่าวไว้ว่า กระบวนการจีแพสจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการลงมือ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนประเมินทางเลือก เลือกทางเลือก ขยายความรู้ให้รู้จริงมากขึ้นจาก
เดิมโดยเปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การตัดสินใจ การน าความรู้ไปปรับใช้ การแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และการคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการให้ผู้เรียนฝึกฝนการ
ก ากับตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนมีการตรวจสอบ และควบคุมการคิด (Meta Cognition) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานต่างๆ ต่อไป 
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           2. ด้านเจตคติต่อการเขียน 
 การสอนด้วยกระบวนการจีแพสช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนเกิดความเป็นกันเอง มีความกล้าแสดงออกในการตั้งค าถามและแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้ เรียนที่ได้เรียนโดยใช้
กระบวนการจีแพส  เกิดเจตคติที่ดีต่อการเขียน ดังที่  ตาณิกา  เงินฝรั่ง (2556) กล่าวว่า การสอน
เขียนเรียงความโดยใช้กระบวนการจีแพส  ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมตลอดการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการท ากิจกรรมในห้องเรียน เกิดทักษะและพอใจกับงานที่ท า  
ซึ่งสอดคล้องกับที่ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2551)  กล่าวว่า  การน ากระบวนการ 
GPAS  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้  
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตใจ เกิดการเรียนรู้สูงสุด  
อีกทั้งผู้เรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้  จ าหลักการ  ความคิดรวบยอด  และจัดระบบข้อมูลเชื่อมโยงเป็น
การเรียนรู้ที่คงทน  เกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ทักษะการเขียนและเจตคติ
ต่อการเขียนของนักเรียนดีขึ้น 
 จากข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่า การสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเขียนเรียงความและเจตคติต่อการเขียนให้สูงขึ้นได้ 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปได้ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้กระบวนกา รจีแพส ท าให้ผู้ เ รี ยนมี
ความสามารถในการเขียนเรียงความและเจตคติต่อการเขียนสูงขึ้นครูหรือผู้สอนควรน ากระบวนการจี
แพสไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะสาระที่เกี่ยวข้องกับการเขียน โดยการสอนใน
ระยะแรกครูหรือผู้สอนควรอธิบายวิธีการ ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพ
สอย่างละเอียด และควรฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการสอนอ่านอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความคุ้นเคยและช านาญ สามารถน ากระบวนการจีแพสไปใช้ในการฝึกเขียนเรียงความให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  1.2 ผู้สอนควรเลือกหัวข้อในการเขียนเรียงความจากหัวข้อที่ง่ายไปหาหัวข้อที่ยาก และ
ควรเริ่มจากการเขียนเรียงความจากบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
  1.3 ผู้สอนควรสอดแทรกขั้นตอนการเขียนเรียงความในกระบวนการเรียนการสอน เช่น              
การตั้งชื่อเรื่อง การสรรค าการเลือกใช้ค า การวางรูปประโยค การเขียนค าน า การเขียนเนื้อเรื่อง การ
เขียนสรุป เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาผลการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพส ที่มีต่อความสามารถในการเขียน
เรียงความ กับนักเรียนที่มีความสามารถในการเขียนที่แตกต่างกันเพ่ือศึกษาให้ทราบว่าการสอนโดยใช้
กระบวนการจีแพส สามารถใช้ได้ดีกับนักเรียนในทุกระดับการเรียนรู้หรือไม่ ตลอดจนเป็นสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อการเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับการเรียนรู้ 
  2.2 ควรท าการศึกษาผลการสอนโดยใช้กระบวนการจีแพสกับวิธีการสอนอ่านแบบอื่นๆ 
เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนบรรยาย เป็นต้น 
  2.3 ควรศึกษาโดยใช้กระบวนจีแพสกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  เพ่ือ
ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย  เพราะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่าง
ดียิ่งและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง  จากผู้มีพระคุณหลายท่าน  
ดังนี้ 
 ขอขอบพระคุณคุณพ่อ  คุณแม่  และญาติ ๆ ที่คอยสนับสนุนปัจจัยในการส่งเสริมการ เรียน  
คอยให้ก าลังใจเป็นแนวหลังคอยกระตุ้นเตือนสติตลอดมา  และช่วยเหลือในการท างานต่าง ๆ  
 ขอขอบพระคุณอ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ผู้คอยให้
ค าปรึกษา  ให้ก าลังใจลูกศิษย์ค านี้เสมอมา  แนะน าแนวทางในการจัดท าปริญญานิพนธ์ให้สมบูรณ์
อย่างดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านใน ผู้เป็นอาจารย์สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  เป็นอาจารย์
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จของข้าพเจ้า 
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สุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณก าลังใจจากทุก ๆ  ท่าน  หากไม่ได้กล่าวถึงบุคคลใดต้องขออภัย

มา  ณ ที่นี้  ให้ทุกท่านทราบว่าข้าพเจ้าส านึกในบุญคุณของทุกท่าน  และข้าพเจ้าจะน าความรู้ที่ส าเร็จ

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยและจะขอเป็นครูที่

มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติ  พัฒนาแผ่นดินไทยต่อไปเพ่ือถวายความดีต่อพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม 2) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
กระบวนการกลุ่มกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
กระบวนการกลุ่ม 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 50 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม จากห้องเรียนคละความสามารถ 7 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 แบบประเมินความสามารถในการท างานกลุ่ม มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.74 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample 
ผลการวิจัยพบว่า 1)ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3)ความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก กระบวนการกลุ่ม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
             ความสามารถในการท างานกลุ่ม 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare 1) The Mathematical Problem 

Solving Abilities of Grade Six students on the topics of Compass Directions, Maps and 
Graphs before and after using Organizing Active Learning and Group Processing.  
2) The Mathematical Problem Solving Abilities of Grade Six students on the topics of 
Compass Directions, Maps and Graphs after using Organizing Active Learning and 
Group Processing  comparison criteria of seventy percent. 3) The Group Processing  
Abilities of Grade Six students on the topics of Compass Directions, Maps and Graphs 
before and after using Organizing Active Learning and Group Processing.  

The subjects of this study consisted of fifty Grade Six students in the second 
semester of 2016 academic year from Bangkok Christian College in Bangrak, Bangkok. 
They were selected by using the cluster random sampling technique.  The duration 
of the experiment consisted of eleven periods of fifty minutes each.  The One-Group 
Pretest-Posttest Design was employed in this study.  The research instruments 
included the active learning and group processing lesson plans, the mathematical 
problem solving ability test and questionnaires on their ability to work in groups. The 
data were statistically analyzed using mean, standard deviation and a t-test for 
dependent samples and a t-test for one sample.The mathematical problem solving 
ability of the students, after being taught with the organizing active learning method 
and group process were higher than they were before being taught, at a statistically 
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significant level of .01. The mathematical problem solving ability of the students, 
after being taught with the organizing active learning method and group process were 
significantly higher than the criterion of seventy percent, at a statistically significant 
level of .01. The group processing abilities of the students, after being taught with 
the organizing active learning method and group process were higher than that 
before being taught, at a statistically significant level of .01. 

 
Keywords: active learning, group processing, problem solving ability, group processing  
                abilities. 

 
 

                                                    บทน า 
เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่ เปิดกว้าง การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในชีวิตจริง มีความรู้หลากหลายรูปแบบให้ได้ศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันจึง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีทักษะในด้านต่างๆ จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม  ดังทีพ่ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้มุ่งเน้นให้
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา 
และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551:1)  

ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ แต่ 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งเมื่อดูจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2557 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( 2558: ออนไลน์ ) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยเพียง 38.06 คะแนน ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีที่ 
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ผ่านมา ซึ่งจากผลการรายงานดังกล่าว อาจมีปัจจัยมาจากปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
คือนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้นักเรียนที่
เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนนักเรียนที่เรียนรู้ช้าก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน 
ซึ่งอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคือนักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ขาดการเรียนรู้ร่วมกันในการ
คิดและแก้ปัญหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง และจะมีเจตคติทที่ไม่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ในที่สุด ปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่งคือนักเรียนขาดความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่ง
การแก้ปัญหานั้นเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ (สมเดช บุญประจักษ์. 2540: 11;  อ้างอิงจาก Lester. 
1977: 12) การแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ เข้าใจสามารถคิดเป็น
และแก้ปัญหาได้ เพ่ือจะน ากระบวนการนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป การฝึก
แก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด มีระเบียบขั้นตอนในการคิด รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จัก
ตัดสินใจอย่างฉลาด (สิริพร ทิพย์คง. 2536: 157) 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และครูผู้สอนต้องสรรหากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้
อย่างสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์กัน สนใจที่จะคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   ซึ่งปัจจุบันการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องยึดหลัก สอนน้อย เรียนมาก ครูต้องออกแบบการเรียนรู้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท า แล้วการเรียนรู้จะเกิดจากภายในใจ
และสมองของตนเอง (วิจารณ์ พานิช. 2555 : 15) 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ
เรียน ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ใน
ระดับลึก ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระ โดยเชื่อมกับประสบการณ์
เดิมที่มี แยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มี สามารถประเมินต่อเติม และสร้างแนวคิดของ
ตนเอง ซึ่งเรียกว่ามีการเรียนรู้เกิดข้ึน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผิน ซึ่งเน้นการรับข้อมูล
และจดจ าข้อมูลเท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน (Learning how to 
learn)เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นและมีทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล
ได้อย่างมีระบบ (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. 2551: 1)    
 กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการท างานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์และ
วิธีการด าเนินงานร่วมกัน ผู้น าและสมาชิกต่างก็ท าหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการ
ท างานที่ดี เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการ
ท างานกลุ่มที่ดีจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตของการเรียนให้กว้างขึ้น (ทิศนา 
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แขมมณี. 2553: 143) ซึ่งพบว่ากระบวนการกลุ่มนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมให้เกิดขึ้นซึ่งมาจาก
การมีปฏิสัมพันธ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึง
กระบวนการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการน าเสนอความคิดรวบยอด กฎ สูตร ทฤษฎี 
บทนิยามต่างๆ ความสามารถในการให้เหตุผล การแยกแยะความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างกัน 
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความหมาย มาช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับปัญหาตลอด 
จนความสามารถตรวจสอบความถูกต้องความสมเหตุสมผลของการแก้ปัญหาได้ (ชมพูนุท วน
สันเทียะ. 2552. 64) รวมทั้งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการหาวิธีการเพ่ือให้ได้ค าตอบของ
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ความคิดและประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดในปัญหา (ปรีชา เนาว์เย็นผล. 2537: 62) 
 ความสามารถในการท างานกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกขณะท างานกลุ่ม ความ
คิดเห็นที่มีต่อตนเองขณะปฏิบัติงานกลุ่ม  ซึ่งความสามารถในการท างานกลุ่มนั้นเกิดจากนักเรียน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีแรงจูงใจร่วมกันในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยที่แต่ละคนในกลุ่มมี
อิทธิพลต่อกันและกัน (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2540: 4) โดยแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน 
กล้าแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล อีกทั้งการท างานกลุ่มยัง
สอดคล้องกับทักษะการท างานอย่างรวมพลัง (Collaborative Skills) ซึ่งเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของเด็กไทย ท าให้เกิดความสามารถอย่างเชี่ยวชาญในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม แบบร่วมมือร่วมใจ 
แบบรวมพลังท าให้งานส าเร็จ และนักเรียนมีความสุข เป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความเป็นผู้น า 
บทบาทสมาชิกและกระบวนการกลุ่ม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2558: 2) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้
นักเรียนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการผู้วิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกระบวนการ
กลุ่มมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการที่สอดคล้องกันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการวางแผนงานโดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการอภิปรายร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ มาใช้ใน
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการท างานกลุ่มของ
นักเรียน 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมา พบว่า
ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จากการสอบถามพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและเกิดความ
เบื่อหน่าย อาจเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีเพียงการบรรยายเพียงอย่างเดียวและเนื้อหาส่วน
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ใหญ่เป็นรูปธรรมหากได้ลงมือปฏิบัติจริงจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ าวันได้ ดังกรม
วิชาการ (2544: 33) ได้กล่าวว่า ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดประสบการณ์และการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ และเลือกใช้กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาความ
ต้องการของผู้เรียนค านึงถึงความพร้อมรวมถึงสภาพแวดล้อมและตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการ
กลุ่ม ในเรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้ เรียน
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการท างานกลุ่ม อีกท้ังเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
กระบวนการกลุ่ม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกร่ว มกับ
กระบวนการกลุ่มกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง 
ทิศ แผนที่ และแผนผัง ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม 
 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ห้องเรียนคละความสามารถ 7 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 350 คน 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
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         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แขวงสีลม เขตบางรัก 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 50 คน เป็นห้องเรียนคละ
ความสามารถ ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มจากห้องเรียนคละความสามารถ 7 ห้องเรียน 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ศึกษา เรื่อง ทิศ แผนที่  และแผนผัง ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยแผนการสอนเน้นการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม มีแผนการจัดการเรียนรู้ 6 แผน ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัด
กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ผลจากพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of item-objective Congruence) เท่ากับ 1.00 จ านวน 5 แผน และอีก 1 แผน มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67  

2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยจัดท าแบบวัดความ สามารถใน
การแก้ปัญหาจ านวน 10 ข้อ และคัดเลือกข้อสอบจ านวน 5 ข้อที่มีค่าความยากง่าย (PE) ระหว่าง 
0.67-0.74 และค่าอ านาจจ าแนก (D) ระหว่าง 0.31-0.48 โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 
โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.87 

3. แบบประเมินความสามารถในการท างานกลุ่ม โดยจัดท าแบบประเมินความสามารถในการ
ท างานกลุ่ม จ านวน 40 ข้อ และคัดเลือกจ านวน 20 ข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง  
0.39-0.62 โดยคัดเลือกให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
เท่ากับ 1 หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.74 
 
                                         สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐาน ผู้วิจัยค านวณค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)  ของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ค่าความยาก
ง่าย (PE) ค่าอ านาจจ าแนก (D)  และค่าความเชื่อม่ัน (ค านวณจากสูตร  -Coefficient) 
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  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test for Dependent Samples  และ t-test 
for One Sample  
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
 ผู้วิจัยขอความร่วมมือกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองด้วยการ
จัดการเรียนรู้ เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม  เรื่องทิศ แผนที่และแผนผัง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกร่วมกับ
กระบวนการกลุ่ม เรื่องทิศ แผนที่ และแผนผัง เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและท าการ
ทดสอบก่อนการเรียนรู้ โดยทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 5 ข้อ 
ความสามารถในการท างานกลุ่มจ านวน 20 ข้อ จากนั้นด าเนินการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เมื่อด าเนินการทดลองสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
กระบวนการกลุ่มแล้วท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
และแบบประเมินความสามารถในการท างานกลุ่มฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ น า
คะแนนที่ได้จาการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 

ที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 6 เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศ  
แผนที่ และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่มีต่อความ สามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
                1.1 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (ActiveLearning) เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุดโดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้พูด (ถาม อภิปราย ถกแถลง) ผู้ปฏิบัติ 
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากกว่าจะนั่งเป็นผู้ฟังเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นยังต้องถ่ายทอด
ประสบการณ์ความคิดของตนเองรวมทั้งความรู้ที่ค้นคว้าหามาได้ให้กับกลุ่มเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งกลุ่ม (อังคณา รุ่งกลับ.  2543: 2) ซึ่งตรงกับแนวทางใน
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของ ปรีชา เนาว์เย็นผล (2537: 83-89) ที่กล่าวว่าการ
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดออกมาดังๆ คือสามารถบอกให้คนอ่ืนๆทราบว่าตนเองคิดอะไรไม่ใช่คิดอยู่ในใจ
ตนเองเงียบๆอยู่คนเดียวการคิดออกมาดังๆอาจอยู่ในรูปการบอกหรือเขียนแบบแผนล าดับขั้นตอน
การคิดล าดับออกมาให้ผู้อ่ืนทราบท าให้เกิดการอภิปรายเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
อีกทั้งงานวิจัยของ เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ (2556: 172-175) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากงานวิจัยของสัญญา ภัทรากร (2552: 152-156) ได้ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาเรื่อง
ความน่าจะเป็นสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

1.2 กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการที่ท าผู้เรียนเกิดการท างานร่วมกันอย่างมีแบบแผน 
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ผู้น ากลุ่มและสมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
หลักของการแก้ปัญญาหาที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ทิศนา แขม
มณี (2548: 144) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม คือ การด าเนิน การ



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

 

 708 

เรียนการสอนโดยที่ผู้สอนให้ผู้เรียนท างาน/กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสอน/ฝึก/แนะน าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานกลุ่มที่ดีควบคู่ไปกับการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ ท าให้การจัดการเรียนรู้ อีกทั้งธีเซนและคนอ่ืนๆ (Thiessen and 
others. 1989: 38) กล่าวว่า การแบ่งกลุ่มใหญ่จะใช้เพ่ือฝึกความเชี่ยวชาญ ส่วนการแบ่งกลุ่มย่อยจะ
เป็นการรวมเอาจุดเด่นของกิจกรรมกลุ่มใหญ่และแบบเดี่ยวมาผสมกันซึ่งกลุ่มย่อยนี้ทุกคนจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่ารายบุคคล
ประสบความส าเร็จและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ พรายอินทร์ 
(2551: 143) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากการใช้วิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการแบ่ง กลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 จากการใช้วิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการแบ่งกลุ่ม
ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มจึงท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ
กระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 

2. ความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมา  จาก
กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการที่ท าผู้เรียนเกิดการท างานร่วมกันอย่างมีแบบแผน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ผู้น ากลุ่มและ
สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักของการแก้ปัญญาหา
ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี 
(2528: 11-12 ) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกลุ่มที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพว่าสมาชิกต้องฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิออกความคิดเห็นได้ ไม่ดูถูกความคิดของสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มไม่มี
ใครมีอ านาจเหนือใครทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท างานแม้ว่าจะมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นกลุ่มจะต้องศึกษา
สาเหตุอย่างรอบคอบกระบวนการตัดสินใจต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการตัดสินใจร่วมกัน และ
พยายามตัดสินใจหาวิธีการและเหตุผลที่ดีที่สุด เหมาะสมกับสาเหตุ โดยกลุ่มจะต้องร่วมกันวางแผน 
แบ่งงานกันท า ตกลงกติกาการท างานเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจและปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดหมายของกลุ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบาร์เกอร์ และคนอ่ืนๆ (Barker and Others. 1987: 8-14) กล่าวว่า 
กระบวนการกลุ่ม หมายถึง กลุ่มที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3-5 คน มารวมกัน เพ่ือพบปะกัน มีจุดมุ่งหมาย
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ร่วมกัน และมีความ สัมพันธ์ต่อกันในช่วงเวลาหนึ่งอีกทั้งการจัดกระบวนการกลุ่มเป็นรูปแบบกิจกรรม
หนึ่งของการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยปรีชาญ เดชศรี (2545: 5355) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกว่าสามารถจัดได้โดยการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม (3-5 คน) ตั้งค าถามหรือปัญหา
หลายๆประเด็นเพ่ือให้ร่วมกันท าในแต่ละกลุ่มและให้หมุนเวียนค าถามกันไปทั่วห้องเพ่ือหาค าตอบ
หรือถามค าถามใหม่ ต่อจากนั้นให้นักเรียนแสดงผลที่ได้กับทั้งห้องและให้นักเรียนทั้งห้องได้อภิปราย
ถึงแนวทางที่เป็นไปได้ ของค าตอบที่เสนอซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ บัญญัติ ช านาญกิจ (2549: 4)  
ว่ากลวิธีในการเรียนรู้เชิงรุกว่าสามารท าได้โดยการแบ่งกลุ่มเล็กๆ ได้แก่ การท างานแบบร่วมมือ 
กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง ซึ่งสอดคล้องกับสัญญา ภัทรากร (2552: 28) กลวิธีในการเรียนรู้เชิง
รุกว่า ได้แก่ การแบ่งกลุ่มเล็กๆ การท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ กรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง การ
อภิปราย การแก้ปัญหาและการเขียนบันทึกประจ าวันอีกทั้ง ศุกราวรรณทิชา เสาเวียง (2556:25) ได้
ศึกษากระบวน การในการท างานกลุ่มและความสามารถในการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยในกระบวนการท างานกลุ่มสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบเดิมความสามารถในการท างานกลุ่มสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีความ สามารถในการท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภัทร สินดี (2557:40) ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเชิงวิชาการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เรื่องล าดับและอนุกรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิชาการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
ถึงดีมาก 

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มจึงท าให้ความสามารถในการท างาน
กลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูง
กว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ครูควรมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจในการคิดและแก้ปัญหา 
  2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น การให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ท าผิดพลาดและกล่าวค า
ชมเชยแก่นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี จะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อไป   
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  3. ครูควรใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่ม เพ่ือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นในเนื้อหาอ่ืนๆ 
   
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่มีต่อตัว
แปรอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น ทักษะการให้เหตุผล การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการกลุ่มในเนื้อหา
หรือระดับชั้นอื่นๆ 
  3. ควรมีการน ารูปแบบกระบวนการกลุ่ม ไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน 
เช่น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSEและรูปแบบคู่มือครู  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
PCRSE  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 
ห้องเรียน ใช้หลักการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นกลุ่มทดลอง 
และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มควบคุม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ PCRSE  แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือครู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (     ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (T-test)   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE กับรูปแบบคู่มือครู  
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
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เรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.69  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบ PCRSE การจัดการเรียนรู้รูปแบบคู่มือคร ูผลสัมฤทธิ์ทางการ    
             เรียน ความพึงพอใจในการเรียน   

ABSTRACT 
This research have the purpose of  this research were : 1) The objective of 

this thesis is about the achievement of education by using PCRSE model and teacher’s 
manual in information technology subject of Mattayomsuksa 1 student been learning 
the PCRSE model 2) to study and compare satisfaction of  Mattayomsuksa 1 student. 
So the sample group that used in this thesis is Mattayomsuksa 1 student of Khlung 
Ratchadaphisek School in Secondary Educational Service Area Office 17 of the first 
semester of academic year 2016. We use the simple random sampling by draw to 
select the two classrooms which is Mattayomsuksa 1/2 using PCRSE model and 
Mattayomsuksa 1/3 using teacher’s manual. There are four instruments used in this 
thesis. Firstly, the Learning Management Plan based on PCRSE model in information 
technology subject that classified into seven lesson. Secondly, The Learning 
Management Plan based on teacher’s manual in information technology subject also 
classified into seven lesson. Thirdly, achievement test of Information Technology 
subject is a multiple choice of four options. Lastly, student satisfaction survey that 
from the activity based learning of PCRSE model,  then the statistics we used in data 
analysis were; mean (     ), standard deviation (S.D.) and T-test. 

The results of research were as follow: 1) the comparative study of 
achievement by using PCRSE model and teacher’s manual, the student can make the 
after learning score better than the previous one that means the statistically significant 
is on the .01 level. 2) the satisfaction of the students after getting to know the PCRSE 
model found that students who have been learning the PCRSE model got highest 
satisfaction levels with an average 4.83 and standard deviations 0.69  
 
Keywords:  PCRSE model, Teacher’s manual, Achievement of learning, Satisfaction of  
 learning 
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บทน า 
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

ได้ก าหนดนโยบายที่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge-Based Economy) จ าเป็นต้องมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งสังคม โดยอาศัยการศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับภาครัฐจะต้องด าเนินการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการศึกษาซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อการสร้างชาติที่มี
วัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้ เท่าทันและมีธรรมาภิบาลและวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาคือเพ่ือสร้างก าลังคนของ
ประเทศ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (NationalLearning Center : 
NLC) เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในภาพรวม ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน  อาทิผู้เรียนควรมีความสะดวกในการทบทวนบทเรียนสืบค้น
ข้อมูล ตลอดจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการช่วยให้ผู้สอนได้มีเวลา
ดูแลใส่ใจผู้เรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้และสังคมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4-12) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จะเป็นต่อการด ารงชีวิตและ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์มาใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากลเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างพอเพียงและมีความสุข การจัดการเรียนการสอนในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสารการแก้ปัญหาการท างานและอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณค่า (กระทรวงศึกษาธิการ.2551:238-253) การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้  โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนา
ตนเองได้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และปฎิบัติงานเพ่ือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 9) 
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การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เช่น 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย เป็นต้น ทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 5) 

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แพร่หลายสู่ทุกพ้ืนที่ในทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ประชาชนในพื้นท่ี  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ง่ายและทั่วถึง  ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ นั้นมีประโยชน์ต่อ
ทุกวงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาซึ่งได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและหลากหลาย   นอกจากบุคลกร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานศึกษาที่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ประโยชน์แล้ว  ถ้าหากประชาชนในประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ได้ก็จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอ่ืนๆได้  จากข้อมูลทางสถิติ พบว่า แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตของประชาชนอายุ 6-14 ปีในระหว่างปี 2548-2554 ปรากฏว่า สัดส่วนผู้ใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24.5 เป็น 32.0 และสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.0 
เป็น 23.7 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2555: 1)  ดังนั้นในอนาคตคาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรที่
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆก็จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง
และประเทศชาติต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555 -
2559) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  สร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554: ช) 

มติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ “กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ICT2020”  โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่กล่าวถึงการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ
ต่างๆ ให้มีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น  โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2554: 52) 
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แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ปัญญาเน้นการสร้างความรู้หรือความคิดด้วยการสร้างหรือ
ท าบางสิ่งบางอย่างของผู้เรียนที่ไม่ใช่เพียงเป็นผู้รับข้อมูลฝ่ายเดียว แต่จะเป็นผู้สร้างข้อมูลนั้นด้วย การ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ปัญญาจึงให้ความส าคัญกับการทบทวนเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
และแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสร้างงานหรือการท าบาง
สิ่งบางอย่างท าให้เกิดข้อค้นพบที่พัฒนาเป็นความรู้เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสมือนว่าการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นพลังทางความคิดมากที่สุด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง สร้างสิ่ง
ที่ผู้เรียนชอบและสนใจ ไม่มีผู้ใดบังคับและก าหนด ดังนั้นการมีทางเลือกที่จะท าอะไรได้มากน้อย
เพียงใดด้วยความเต็มใจ และการเชื่อมโยงความคิดกับการลงมือปฏิบัติที่ได้ท า ผู้เรียนไม่เพียงพอจะ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมได้มากเพียงเท่านั้น แต่จะดูดซับความรู้ได้ดี ท าให้ เกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ลึกซึ้งมีความหมายและยาวนาน แนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาจึง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง 2 กระบวนการด้วยกัน สิ่งแรก คือ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้
ใหม่ขึ้นด้วยตนเอง ความรู้จะเกิดขึ้นจากการแปลความหมายของประสบการณ์ที่ ได้รับ หากเป็น
ประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าด้วยตนเองจะท าให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย สิ่งที่สอง คือ  
กระบวนการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียนคนนั้น 
โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง 

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ PCRS เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความ กระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ 
แก้ปัญหา เป็นต้น ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท า
หน้าที่เปลี่ยนบทบาทจากเดิมมาเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความคิด และเป็นผู้แนะแนวทางให้ ผู้เรียนค้นคว้า
หาความรู้ ครูไม่ใช่ผู้น าความรู้มาเสนอหรือยัดเหยียดให้ผู้เรียน  จากทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
(Bloom.1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้น  ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้ผู้สอนก าหนดและจัด
กิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผล (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ 
โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสิน เช่น การตัดสินกีฬา ตัดสินคดี หรือประเมินว่าสิ่งนั้นดี ไม่ดี 
ถูกต้องหรือไม่  โดยประมวลมาจากความรู้ทั้งหมดที่มีได้ถูกต้อง  และบลูมได้แบ่งประเภทของ
พฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ 
ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
เรียกว่า Taxonomy of Educational objectives (อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2547 ; Bloom.  
1976:18)  โดยจะเตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้ค าปรึกษาและสรุป
สาระการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเช่นเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสืบค้นหาข้อมูล
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เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ของตนและที่ส าคัญที่สุด คือ การเรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่อาจารย์สอนตามเนื้อหารายวิชานั้นๆ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียนการสอน  ท าให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่
ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  ครูมีบทบาทเพียงเป็นผู้จัดสถานการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความคิดใหม่ๆ กับสิ่งที่เขาสะสมไว้ในประสบการณ์  แล้วน าไปสู่
แนวคิดทฤษฎีทางในการแก้ไขปัญหาและค้นพบสิ่งที่ต้องการจะรู้ด้วย  ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้จาก
ประสบการณ์และกิจกรรมที่ครูจัดให้เกิดการสร้างความรู้ให้กับตนเอง  เน้นให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างมี
ความหมายมีพัฒนาการอย่างไม่สิ้นสุดมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้และ
ยังเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2551 และแนวทางการด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PCRS Model เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิด
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ และแสวงหาค าตอบด้วย
ตนเองอย่างมีระบบ  การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น เช่น กล้าแสดงออก กล้าซักถาม 
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม มี
กระบวนการท างานเป็นระบบและร่วมกับผู้ อ่ืน  ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนนี้มีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2557 : 10) 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว  นอกจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRS ที่
สามารถส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ผู้ศึกษาค้นคว้าซึ่ง
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) มาใช้ในรูปแบบ PCRS โดยหลักสูตรที่ใช้ปัจจุบันก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ (Content 
Standards) เป็นเป้าหมายของเกณฑ์ในการพัฒนาและตรวจสอบคุณสอบคุณภาพของผู้เรียนที่
ครอบคลุมความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ผู้ศึกษาจึงน าการวัดและประเมินผล (E) ไว้เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และประยุกต์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่เป็น 
PCRSE  เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
PCRSE  เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE และรูปแบบคู่มือครู  รวมทั้งเป็นแนวทาง
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ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และได้พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ค้นคว้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบคู่มือคร ู

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ PCRSE 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   
 1.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย  ใช้หลักการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  โดยการจับฉลากเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งจับฉลากได้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
2 ห้องเรียน  ผลปรากฏว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ PCRSE และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
คู่มือครู 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 
หน่วยการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง 
  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือครู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 
หน่วยการเรียนรู้  รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง 
  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ านวน 40 ข้อ  
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  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE แบ่งเป็น 5 ด้าน  มีระดับ 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

เรียนรู้บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3.2 ด าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ด้วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 40 ข้อ 

 3.3 ตรวจให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนโดยข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน แล้วน าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.4 ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE และกลุ่ม
ควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือครู โดยใช้เวลาเรียนปกติ  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็น
ระยะเวลา 7 สัปดาห์ 

 3.4 ด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ กับกลุ่มทดลองทั้ ง 2 กลุ่ม ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการ
จัดการเรียนรู้  

 3.5 ตรวจให้คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน แล้วน าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 3.6 ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ PCRSE แล้วหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 น าคะแนนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามรูปแบบ PCRSE และตามรูปแบบคู่มือครู
จากคะแนนของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent   
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4.3 น าผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ PCRSE หลังจากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มาแปลผล 
 

ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือครู  สรุปได้ว่า หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE ค่าคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบคู่มือครอูย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  
พบว่า  ในภาพรวมนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
PCRSE และรูปแบบคู่มือครู  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ผู้วิจัย
อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้  ดังต่อไปนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE และ
รูปแบบคู่มือครู  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าหลังจากได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีความ
แตกต่างกันกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE สามารถช่วยให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือครู  ทั้งนี้
อาจเนื่องจากมาลักษณะของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิชาที่ประกอบด้วยทฤษฎีและปฏิบัติ  ใน
ส่วนที่เป็นปฏิบัตินั้นใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE ที่จะมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ 
แก้ปัญหา เป็นต้น ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท า
หน้าที่เปลี่ยนบทบาทจากเดิมมาเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความคิด และเป็นผู้แนะแนวทางให้ ผู้เรียนค้นคว้า
หาความรู้ ครูไม่ใช่ผู้น าความรู้มาเสนอหรือยัดเหยียดให้ผู้เรียน  จากทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 
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(Bloom.1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพนั้น  ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้ผู้สอนก าหนดและจัด
กิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผล (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ 
โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสิน เช่น การตัดสินกีฬา ตัดสินคดี หรือประเมินว่าสิ่งนั้นดี ไม่ดี 
ถูกต้องหรือไม่  โดยประมวลมาจากความรู้ทั้งหมดที่มีได้ถูกต้องและบลูมได้แบ่งประเภทของพฤติกรรม
โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพ้ืนฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้าน
สติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเรียกว่า 
Taxonomy of Educational objectives (อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2547 ; Bloom.  1976 : 
18)  โดยจะเตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อสิ่งเร้าเสริมแรงให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการ
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเช่นเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การเรียนรู้ของตนและที่ส าคัญที่สุด คือ การเรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนการแนะน ากิจกรรมการเรียน การก าหนด
เป้าหมายของชิ้นงานและการระดมสมอง/ ทบทวนความรู้เดิมเพ่ือวางแผนสร้างชิ้นงาน 2) ขั้นการ
สร้างชิ้นงาน (Create) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผน  3) ขั้นการไตร่ตรอง 
(Reflect) หมายถึง ขั้นตอนการน าเสนอความก้าวหน้าของชิ้นงาน/ความรู้ที่ได้และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 4) ขั้นการแบ่งปัน (Share) เป็นขั้นตอนการเผยแพร่ชิ้นงาน/ความรู้ที่ได้ 5) ขั้นการวัด
และประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลจากการแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบฝึกหัดเพ่ือวัดทักษะความรู้ความจ า ความเข้าใจในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PCRSE เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิดการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ และแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง
อย่างมีระบบ  สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้น เช่น กล้า
แสดงออก กล้าซักถาม กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีการ
ช่วยเหลือในการท างานกลุ่ม มีกระบวนการท างานเป็นระบบและร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนนี้
มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  2557 :  10)  มีแนวคิดการ เรียนรู้ เ พ่ือสร้ างสรรค์ด้ วยปัญญา
(Constructionism) สอดคล้องกับ Conard (1995) ได้ท าการวิจัยกึ่งทดลองกับนักเรียนเกรด 5 ที่
ได้รับการสอนตามรูปแบบทฤษฏีคอนสตรัคติวิซึม เพ่ือพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์  จากวิธีการศึกษาอย่างอิสระจากการสังเกต ส ารวจ ค าถาม
ค้นหา เปลี่ยนแปลงความรู้  โดยผู้เรียนแสดงความสนใจสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล (2549) ได้ท าการวิจัยนวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้
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ทั้งโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎี Constructionism เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสื่อทั่วไป  มีพัฒนาตามเองตามทฤษฎีสร้างสรรค์
การเรียนรู้ด้วยปัญญาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  มีคุณลักษณะในด้านการคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น  สามารถน าผลการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้ได้  สามารถท างานที่
นักเรียนสนใจได้อย่างต่อเนื่อง  มีทักษะในการคิด การวางแผนมากขึ้น กล้าแสดงออกในการน าเสนอ
ผลงานมากขึ้น  สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้  รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน รู้จักชื่นชมและพอใจ
ในผลงานของตนเอง  และรู้จักเปรียบเทียบผลงานระหว่างตนเองและเพ่ือนๆ  สอดคล้องกับ สุดใจ  
สุดชารี (2549) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบทางการเรียน  ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง
ระบบสุริยะและพลังงานแสงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนตามโมเดลการ
เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์กับการสอนตามคู่มือครู  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนสูง
กว่าก่อนการเรียน  และผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่เรียนโดยโมเดลที่สร้างขึ้น  สูงกว่านักเรียนตามคู่มือครู สสวท.  สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ศักดิ์สิน  
ช่องดารา (2551) ได้รายงานการถอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แนว Constructionism โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ว่าจากการด าเนินงานโรงเรียนบ้านสันก าแพงได้ด าเนินการจัด
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางวิธี Constructionism เป็น Best Practice โดยจัดกิจกรรมที่ใช้
รูปแบบที่หลากหลายตามขั้นตอนเทคนิคและวิธีการต่างๆ จากการจัดกิจกรรมดั งกล่าวจุดเด่นอยู่ที่
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้  นักเรียนที่เรียนเก่งมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และมีความมั่นใจในการเรียนรู้  ส่วนนักเรียนที่ไม่เก่งให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน
มากขึ้นนักเรียนส่วนใหญ่มีความสุขในการเรียน 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
PCRSE  พบว่าในภาพรวมนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE มีความพึงพอใจสูงอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69  สอดคล้องกับ ธณัฐพร จันทร์แสง 
(2547) ได้ศึกษาการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา โรงเรียน
บ้านสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้าน
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ด้านผลผลิต บรรยากาศการเรียนการสอนมีความเป็นกันเ อง
ระหว่างครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียน  มีทางเลือกคือ เปิดโอกาสให้ได้เลือกสร้างหรือ
ปฏิบัติสิ่งที่ตนเองอยากท า หรือสนใจ มีความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการในการสร้างงาน  มี
ความหลากหลายของทักษะคือ  เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันหลายระดับ  รวมถึงมีการ
ก าหนดแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน  มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม
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ต่อเนื่องในระดับมาก  ด้านครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  มีทักษะในการสื่อความหมายกับผู้เรียน  
มีทักษะในการใช้วิจารณญาณตัดสินและแก้ปัญหา  มีทักษะในการช่วยเหลือผู้เรียน  มีความสามารถ
ดึงความคิดให้นักเรียนได้แสดงออก นักเรียนพบว่ามีความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฏี
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ ปิตากานต์  ประจิมพันธุ์ (2550)  ศึกษาการ
พัฒนากระบวนการสอนวิชาภาษาไทยบนพื้นฐานทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  โดยใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์เป็นสื่อการน าเสนอผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา  โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์เป็นสื่อการน าเสนอผลงานเรื่องสุภาษิตและค า
พังเพย  และเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนจากการเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  โดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยต์  พบว่า  หลังจากการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานทฤษฏี
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญานักเรียนมีคะแนนสูงกว่าหลังเรียน  และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้บนพ้ืนฐานทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  เป็นรายด้าน
จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53  โดยทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE นักเรียน
มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียน  ซึ่งเนื้อหาที่เรียนมีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงรูปแบบการ
เรียนการสอนแตกต่างจากที่เคยเรียน   มีการสรุปและอภิปรายภายในกลุ่มของนักเรียนและครู  
รองลงมาคือด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองโดยครูมีการแนะน าให้ค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ  และด้านบรรยากาศการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.75  ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้น  มีอิสระในการแสดงออก  เกิดการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่เรียน  และด้านสุดท้ายคือด้านการวัดผลและประเมินผล  มีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88  นักเรียนชอบเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  โดยนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลตนเองและสามารถน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE เป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติโดยอาศัยอุปกรณ์เทคโนโลยีในการสืบค้น ดังนั้นผู้สอนท า
หน้าที่เพียบบทบาทของผู้ดูแลคอยอ านวยความสะดวกช่วยเหลือให้กับผู้เรียนในลักษณะที่เปลี่ยนการ
สอนมาเป็นการชี้น าและการการชี้น าต้องอยู่บนพ้ืนฐานของนักเรียนที่มีอยู่ ดังนั้นครูควรชี้แนะเพียงให้
นักเรียนได้ค้นหาสิ่งที่จะตอบค าถามในสิ่งที่เรียน  ให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้าตัวนักเรียนซึ่งจะท าให้
ความรู้ที่เกิดนั้นซึมซับเข้าไปในตัวนักเรียนได้ดีมากกว่า 
  1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ PCRSE พบว่าเวลาในการเขียน
ของนักเรียนจะเป็นคาบสั้นๆ ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องได้  ซึ่งจะไม่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงควรมีความยืดหยุ่นของระยะเวลาในการเรียนจากคอบเวลาเรียน  เนื่องจากบาง
กิจกรรมผู้เรียนต้องใช้เวลาในการค้นหาและท างาน  ควรมีระยะเวลาในการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 
   1.3 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มีส่วนที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าและ
ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับอย่างแท้จริง  เพ่ือรายงานให้ทราบนักเรียนจะมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด  
นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการท างานค่อนข้างมากขึ้นมีทักษะด้านการค้นคว้า ทั้งจากระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือการสัมภาษณ์  และที่ส าคัญนักเรียนมีความพยายามที่จะท างานให้เสร็จและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนนักเรียนมีความกล้าในการแสดงออกมากขึ้น  ดังนั้นจึงควรมีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องของการเรียนรู้  สิ่งที่ได้เรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างาน เพ่ือ
ผู้เรียนจะได้ทราบถึงพัฒนาการของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  1.4 จากการวิจัยพบว่า  นักเรียนจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นหลัก  ดังนั้นเพ่ือให้การสืบค้นของนักเรียนเพ่ือใช้กิจกรรมการเรียนรู้  ระบบ
อินเตอร์เน็ตจึงส าคัญมาก  โดยเฉพาะระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้
งานของนักเรียน  การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายจึงควรมีกระจายให้สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ที่
นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบไร้สายได้สะดวก  และระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนเองต้องมีความเร็ว
ที่เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ PCRSE และรูปแบบคู่มือครู  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  ในรายวิชาอ่ืน 
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  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ PCRSE  เพ่ือสร้างแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้  ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน าอย่าง
ดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวริศา  จรดล  ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอาจารย์
ภูวดล  บัวบางพูล  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ ดร.กิตติศักดิ์  แป้นงาม  ศึกษานิเทศก์
ช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่แนะน าแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท าวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจแบบสอบถาม
แบบทดสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และ
ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ที่ให้ความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ตลอดจนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจส าคัญ
อย่างดียิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผู้วิจัย คุณพ่อธนัฐชัย สร้อยศรี และคุณแม่
วลัยพรรณ สร้อยศรี ผู้ให้ก าเนิดและก าลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้ 
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบคุณความดีแก่ทุกท่านที่มีส่วนใน
ความส าเร็จของผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาทักษะในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  2) เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างคือ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 292 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกประชุมสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบถามท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-
way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู  ภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านเทคนิค และด้านความคิด
รวบยอด 
 2. ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะทางด้านการวางแผนงานและโครงการ ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะทางด้านการ
จัดการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผล
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ประเมินผล ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มีความสามารถในการ
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  และหน่วยงาน  ให้ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน 
ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายของสถานศึกษา เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน สามารถวางแผนในการปฏิบัติงาน ใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 3. การเปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณ์
การท างาน ครูมีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อจ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ครูมีทัศนะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  
ค าส าคัญ: ทักษะในการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ทัศนะ,   
 

ABSTRACT 
The research aimed to 1) study The Administrative Skills of School 

Administrators by the Opinions of the Teachers under Saraburi Primary Educational 
Service Area Office 1  2) compare The Administrative Skills of School Administrators by 
the Opinions of the Teachers under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 
classified by sex, educational qualification, academic standing, work experience, and 
school size. The sample were  292 teachers. The instrument of This research was a 
questionnaire and focus group. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean (X), standard deviation, t-test, one-way ANOVA, F-test, and Scheffe’s method. 

The findings of this research indicated that : 
1. The Administrative Skills of School Administrators according to the Opinions 

of Teachers border in the overall rated at a high level and arrange a little too much 
get as follows, human skill, technical skill, and conceptual skill. 

2. The teachers and school administrators’ viewpoints of The Administrative  
Skills of School Administrators according to the Opinions of Teachers under Saraburi 
Primary Educational Service Area Office 1 were revealed that the school administrators 
had the skills of as following: program and project planning, using group process, 
technological information management, teaching and learning consultation, evaluation 
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measurement, working know-how, leadership, and research study. They had required 
capabilities were: coordination to supervisors, subordinates and sectors, having 
acquaintance with colleagues, treat to co-workers equally and give precedence to 
them. The school administrators had also competencies: could determine the school 
visions and policies, perceive the National Policy on Education to determine the 
objects and targets of own governed sector, plan the working and set the proper 
principles, and evaluate the performance continuously. 

3. Comparing The Administrative Skills of School Administrators according to  
the Opinions of Teachers under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 
classified by academic standing and work experience had overall statistically significant 
difference at a level of 0.05. those classified by sex, educational qualification, and 
school size are different. 
 
Keywords: The Administrative Skills, School Administrators, Opinions 
 

 
บทน า 

 ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารนั้นจะต้องเป็นหลักชัยของหน่วยงาน 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือความช านาญในการปฏิบัติงานและพยายามท าตนให้
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ เช่น ทักษะทางการบริหาร ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่มีต่อ
การบริหารงาน รวมทั้งประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนด้วย (บัญชา อ้ึงสกุล, 2545) การบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ
และจะต้องมีทักษะทางการบริหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ผู้บริหารในทุกระดับและทุกองค์การ 
ย่อมต้องการมีทักษะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทางการบริหาร ได้แก่ งานการวางแผน งานการจัดองค์การ 
งานการจัดบุคลากร งานการอ านวยการและงานการควบคุม ทั้งนี้เพ่ือให้การตัดสินใจและการใช้
อิทธิพลในกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (บุญช่วย ศิริเกษ, 2540) 
 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ทักษะทางการบริหารที่เห็นว่าจ าเป็นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษา ตามแนวคิดของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz, 1974) โดยใช้วิธีที่เรียกว่า “สาม
ทักษะ” วิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารจะท าหน้าที่ของตนได้ดีเพียงใด
ประสบความส าเร็จมากน้อยกว่ากันหรือไม่  ขึ้นอยู่กับทักษะ 3 ทักษะคือ ทักษะด้านเทคนิค 
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(technical skill)  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (human skill) และทักษะด้านความคิดรวบยอด 
(conceptual skill)ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน การ
ปฏิบัติงานใดๆ หากคาดหวังจะให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้วจ าเป็นที่
ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีความช านาญเป็นอย่างดีในสิ่งที่ตนปฏิบัติ นั่นคือ ทักษะในการปฏิบัติงานของ
ตนในท านองเดียวกันผู้บริหารที่ดีมีความสามารถในการบริหารงานจ าเป็นต้องมีทักษะในการ
บริหารงานจึงจะประสบผลส าเร็จด้วยดี นอกจากนี้ทักษะการบริหารงานยังเป็นทักษะซึ่งสามารถใช้
ปฏิบัติงานได้จริง ไม่ใช่ทักษะที่แฝงอยู่ในตัว อาจกล่าวได้ว่าทักษะในการบริหารงานของผู้ บริหารเป็น
การแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานอย่างช านาญจนเกิดประสิทธิภาพ ทักษะการบริหาร
จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร 
 แผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555) รายงานผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2555 
สรุปผลด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ ดังนี้ 1) การประเมินประสิทธิภาพการบริหารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับดี แต่ในส่วนของสถานศึกษายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
เนื่องจากยังมีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 
ของส านักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  2)การกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายโดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ 3)โรงเรียนบาง
แห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ขาดแคลนครูสาขาเฉพาะทาง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 [สพป. สบ.1], 2556) รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 คือ  ผลการด าเนินงานที่ส่งผลต่อโรงเรียนในภาพรวมส่วนใหญ่
อยู่ในระดับพึงพอใจ แต่ถ้าเปรียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดในค าร้องปฏิบัติราชการ เป้าหมายที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ก าหนดและท าบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทั้งนี้มาจากองค์ประกอบหลายประการ คือ 
การก าหนดเกณฑ์หรือเป้าหมายนั้นขาดการวิเคราะห์สภาพบริบทพ้ืนฐานของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมี
สภาพที่แตกต่างกัน คือ มีทั้งโรงเรียนที่พร้อมและโรงเรียนที่ไม่พร้อมด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ขาดแคลน
ครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือมาจากกระบวนการขับเคลื่อนในการ
บริหารจัดการที่ขาดความทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
จากการนิเทศ ติดตามไปที่โรงเรียน บางโรงเรียนเมื่อสอบถามไปยังผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับไม่ได้รับรู้ในเชิงนโยบายหรือการขับเคลื่อน บางโรงเรียนขาดการก ากับติดตามการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอง 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาทักษะในการบริหารสถานศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและใช้ทักษะในการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสม  โดยใช้
ทักษะของผู้บริหาร  3 ด้าน ตามแนวคิดของ โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz, 1974)  คือ 
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  และทักษะด้านความคิดรวบยอด ตามทัศนะของครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาทักษะในการบริหารสถานศึกษา  ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตัง้ไว้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,076 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1, 2558) 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในปีการศึกษา 2558 ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยา

มาเน่ (Yamane) ที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 292 คน (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) และท าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน 
(finite population) ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค านวณของยามาเน่ (Yamane) ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (e=.05) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
292 คน   
  1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (stratified 
random sampling) ตามสัดส่วนขนาดสถานศึกษา  
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  1.3 สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก (simple random sampling) 
 2. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ได้แก่ 
ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ครู จ านวน  5 คน และ
ผู้บริหาร จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นข้าราชการครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี   
  2.2 เป็นข้าราชการครูและผู้บริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา 
หรือมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป   
  2.3 เป็นข้าราชการครูและผู้บริหารที่เต็มใจให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย ในการเข้าร่วม
การประชุมสนทนากลุ่ม   
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ สถานภาพของผู้ตอบ แบ่งเป็นดังนี้ 

1.1 เพศ   ได้แก่ ชายและหญิง 
1.2 ระดับการศึกษา   ได้แก่ ปริญญาตรี  และสูงกว่าปริญญาตรี 
1.3 วิทยฐานะ   ได้แก่ ไม่มีวิทยฐานะ   ช านาญการ   และช านาญการพิเศษขึ้นไป 
1.4 ประสบการณ์การท างาน ได้แก่ น้อยกว่า 10 ปี    10–20 ปี  และมากกว่า 20 ปี 
1.5 ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ 

ขนาดเล็ก (มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
ขนาดกลาง (มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 – 300 คน) 
ขนาดใหญ่ (มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 

      2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของโรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert 
L. Katz) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  2.1 ทักษะด้านเทคนิค  
  2.2 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  
  2.3 ทักษะด้านความคิดรวบยอด  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะในการบริหารของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค าถามที่ใช้
เป็นแบบสอบถามท่ีใช้เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skill)  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (human skill)  และทักษะด้านความคิดรวบยอด 
(conceptual skill) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะเป็นแนวทางการประชุมสนทนากลุ่ม (focus 
group discussion) เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1 มีการใช้ทักษะด้านเทคนิคในการบริหารงานอย่างไรบ้าง  
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1 มีการใช้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงานอย่างไรบ้าง 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1 มีการใช้ทักษะด้านความคิดรวบยอดในการบริหารงานอย่างไรบ้าง 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา แสดงดังตาราง 1 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน 
(n = 292) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
         ชาย  102 34.93 

  หญิง  190 65.07 
2. ระดับการศึกษา   
  ปริญญาตรี  186 63.70 
  สูงกว่าปริญญาตรี  106 36.30 
3. วิทยฐานะ   
  ไม่มีวิทยฐานะ  120 41.10 
  ช านาญการ  114 39.04 
  ช านาญการพิเศษขึ้นไป  58 19.86 
4. ประสบการณ์การท างาน   
  น้อยกว่า 10 ปี  147 50.34 
  10 - 20 ปี  90 30.82 
  มากกว่า 20 ป ี  55 18.84 
5. ขนาดสถานศึกษา   
  ขนาดเล็ก  83 28.42 
  ขนาดกลาง  92 31.51 
  ขนาดใหญ่  117 40.07 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.07 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 63.70 ไม่มีวิทยฐานะ ร้อยละ 41.10 ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 
10 ปี ร้อยละ 50.34 และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ร้อยละ 40.07 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
 ทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวม 
 

ทักษะในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านเทคนิค 3.86 0.53 มาก 
2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.93 0.60 มาก 
3.  ด้านความคิดรวบยอด 3.80 0.56 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.54 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู 
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86, S.D.= 0.54) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ( X = 3.93, S.D.= 0.60) ด้านเทคนิค ( X = 3.86, S.D.= 0.53) และด้านความคิด
รวบยอด (X = 3.80, S.D.= 0.56)  
ตอนที่ 3 ทัศนะของครู และผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 จากการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือส ารวจทัศนะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ
ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 สรุปผล ดังนี้ 
 ทักษะด้านเทคนิค 1. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนและ
พัฒนางานต่างๆภายในโรงเรียน ท าให้งานแต่ละฝ่ายมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพ 2. ผู้บริหารมีการใช้กระบวนกลุ่มในการบริหารจัดการ โดยครูทุกคนจะท างานร่วมกัน
เป็นทีม ระดมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกันปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ 3. มีการสร้าง
แรงจูงใจ สนับสนุน ส่งเสริม อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี เน้น
ความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 4. มีการน าสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้
กับการบริหารงานในด้านต่างๆในสถานศึกษา ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 5. มีการอบรม ให้
ค าแนะน าในการท างานร่วมกัน 6. มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 7. มีการประชุม วางแผน
ตามกรอบการบริหารและก าหนดขอบเขตเป้าหมายของงานในด้านต่างๆอย่างรัดกุมและท่ีชัดเจน 8. มี
การให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ 9. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ก ากับ นิเทศ ติดตาม การ
ท างานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
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 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 1. ผู้บริหารจัดการในงานแต่ละส่วนอย่างมีระบบขั้นตอน และมี
การประสานงานเพ่ือให้ผู้ท างาน ท างานบรรลุตามเป้าหมายและเกิดความไว้วางใจในการท างานได้
เป็นอย่างดี 2. มีการแสดงความชื่นชมบุคลากรในสถานศึกษาด้วยความจริงใจ 3. ใจกว้าง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร 4. รู้จักใช้ค าพูด หรือภาษาพูดได้เหมาะสมในการท างานร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 5. มีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและจูง
ใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานกันอย่างมีความสุข 6. มีการประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง
และเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนๆจัดขึ้น 7. จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในและนอกองค์กร  8. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เข้ากับคนอ่ืนได้
ทุกระดับ พูดคุยเข้าใจได้ง่าย และพูดชักจูงโน้มน้าวใจผู้อ่ืนได้ 9. ใช้หลักกัลยาณมิตรที่ดีกับคณะครู ใช้
ถ้อยค าที่เหมาะสม จนสามารถท าให้คณะครูท างานด้วยความเต็มใจ และ 10. มีบุคลิกภาพที่ดีทั้ง
ภายในและภายนอก บริหารงานได้อย่างเที่ยงธรรม มีความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด 1. ผู้บริหาร ใช้กระบวนการต่างๆในการจัดการและบริหารงาน  
ได้อย่างเหมาะสม เมื่องานใดงานหนึ่งพบข้อบกพร่อง ก็มีการวางแผนและปรับปรุงงานนั้นได้ทันกับ
เหตุการณ์  2. เป็นผู้มีภาวะผู้น าที่ดีและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 3. มีการใช้ทักษะในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งภายในองค์กร  4. 
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  5. เป็นคนกล้าตัดสินใจ 6. 
เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีไหวพริบ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  7. มีการจัดท าโครงสร้างการบริหาร โดย
แบ่งงานตามฝ่ายงานต่างๆ จัดครูผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมและตรงกับความสามารถ  8. มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง สามารถท าให้ผู้อ่ืนท าตามได้ 9. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ 10. มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน มีพลังมุ่งมั่นให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กร 
 ดังนั้น ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทั้งครูและผู้บริหารต่างมีทัศนะที่เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีทักษะทางด้านการวางแผนงานและโครงการ ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะ
ทางด้านการจัดการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผล ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มีความสามารถ
ในการประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติ
กับผู้ร่วมงานโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน มีความความสามารถในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายของสถานศึกษา เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติสามารถก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน สามารถวางแผนในการปฏิบัติงานใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 การเปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์
การท างาน และขนาดสถานศึกษา แสดงดังตาราง 3-7 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ 
 

ทักษะในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ชาย 
(n = 102) 

 หญิง 
(n = 190) 

t p 
 

X  

S.D.   

X  

S.D. 

1.  ด้านเทคนิค 3.86 0.51  3.86 0.55 0.051 .959 
2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.97 0.55  3.91 0.62 0.845 .399 
3.  ด้านความคิดรวบยอด 3.86 0.50  3.77 0.59 1.235 .218 

ภาพรวม 3.90 0.50  3.85 0.56 0.760 .448 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที ่4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ 
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ทักษะในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
ปริญญาตรี 
(n = 186) 

 สูงกว่า
ปริญญาตรี 
(n = 106) t p 

 

X  

S.D.   

X  

S.D. 

1.  ด้านเทคนิค 3.82 0.55  3.92 0.50 -1.507 .133 
2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ 3.88 0.61  4.02 0.55 -1.928 .055 
3. ด้านความคิดรวบยอด 3.75 0.56  3.88 0.55 -1.948 .052 

ภาพรวม 3.82 0.55  3.94 0.51 -1.895 .059 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

ทักษะในการบริหาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.  ด้านเทคนิค ระหว่างกลุ่ม  4.922 2 2.461 9.153 .000* 
  ภายในกลุ่ม  77.701 289 0.269   
 รวม  82.623 291    
2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม  5.340 2 2.670 7.905 .000* 
  ภายในกลุ่ม  97.607 289 0.338   
 รวม 102.947 291    
3.  ด้านความคิดรวบยอด ระหว่างกลุ่ม  6.191 2 3.096 10.507 .000* 
  ภายในกลุ่ม  85.149 289 0.295   
 รวม  91.340 291    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม  5.465 2 2.732 10.142 .000* 
 ภายในกลุ่ม  77.863 289 0.269   
 รวม  83.328 291    

* p  .05 
 จากตาราง 5 พบว่า ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน 

ทักษะในการบริหาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.  ด้านเทคนิค ระหว่างกลุ่ม  2.180 2 1.090 3.916 .021* 
  ภายในกลุ่ม  80.443 289 0.278   
 รวม  82.623 291    
2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม  2.821 2 1.411 4.072 .018* 
  ภายในกลุ่ม 100.125 289 0.346   
 รวม 102.947 291    
3.  ด้านความคิดรวบยอด ระหว่างกลุ่ม  1.991 2 0.996 3.220 .041* 
  ภายในกลุ่ม  89.349 289 0.309   
 รวม  91.340 291    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม  2.242 2 1.121 3.996 .019* 
 ภายในกลุ่ม  81.085 289 0.281   
 รวม  83.328 291    

* p  .05 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา 
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ทักษะในการบริหาร 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.  ด้านเทคนิค ระหว่างกลุ่ม  0.756 2 0.378 1.334 .265 
  ภายในกลุ่ม  81.867 289 0.283   
 รวม  82.623 291    
2.  ด้านมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม  1.334 2 0.667 1.897 .152 
  ภายในกลุ่ม 101.613 289 0.352   
 รวม 102.947 291    
3.  ด้านความคิดรวบยอด ระหว่างกลุ่ม  0.981 2 0.491 1.569 .210 
  ภายในกลุ่ม  90.359 289 0.313   
 รวม  91.340 291    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม  0.976 2 0.488 1.713 .182 
 ภายในกลุ่ม  82.352 289 0.285   
 รวม  83.328 291    

  
 จากตารางที่ 7 พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลสรุป ดังนี้ 
 1. ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู  ภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านเทคนิค และด้านความคิด
รวบยอด 
  1.1 ด้านเทคนิค โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการเข้าร่วม
สังคมและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกองค์กร รองลงมา คือ การตัดสินใจอย่างรอบคอบโดย
อาศัยข้อมูลและเหตุผล และการวางตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี มีความเที่ยงตรงยุติธรรม ส่วนค่าเฉลี่ย
อันดับสุดท้าย คือ การวางระเบียบวินัยค านึงถึงความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  1.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเข้ากับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รองลงมา คือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่วนค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย 
คือการน าความสามารถของบุคลากรมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการขององค์กร 
  1.3 ด้านความคิดรวบยอด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมา คือ การมองการณ์ไกล และคาดการณ์
ไปข้างหน้าทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรคที่ เกิดขึ้น และการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการพัฒนา
องค์กร ส่วนค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ การรู้จักใช้อ านาจหรือมอบอ านาจให้กับบุคลากร 
 ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า ครูและผู้บริหารต่างมี
ทัศนะที่เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางด้านการวางแผนงานและ
โครงการ ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม ทักษะทางด้านการจัดการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การ
ให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ 
ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มีความสามารถในการประสานงานกับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานโดยเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงาน มีความความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายของ
สถานศึกษา เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของชาติสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
หน่วยงาน สามารถวางแผนในการปฏิบัติงานใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. การเปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามวิทยฐานะ และประสบการณ์
การท างาน ครูมีทัศนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเมื่อจ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ครูมีทัศนะไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 1.  ทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
ด้านการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคนและการที่ผู้บริหารโรงเรียนจะเข้าสู่การเป็น
ผู้บริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกและผ่านการอบรมเตรียมหลักสูตร
ผู้บริหารเข้าสู่ต าแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อ านวยการโรงเรียน ของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
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การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด จากโครงการทั้งสองนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถและมีทักษะในการบริหารโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแคทซ์ (Katz, 1955) กล่าวว่าทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นเป็นการยุ่งยากในการจะแยกแยะเป็นแต่ละด้านใน
การปฏิบัติงานจริง และเน้นว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะทั้ง 3 ด้าน และสมควรพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา ธรณี (2549) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน
ทั้งโดยรวมและรายด้านรวมทั้งเมื่อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาและระดับการศึกษา พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนิตา ยินดีสุข (2550) ที่พบว่าทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของข้าราชการครูในอ าเภอบางละมุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 3 อยู่ในระดับสูง เมื่อศึกษาข้อมูลจากภาพรวมในแต่ละด้านมีประเด็นในการอภิปรายผล 
ดังนี้ 
  1.1 ด้านเทคนิค โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีปริมาณด้าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกน้อย จัดได้ว่าเป็นการบริหารงานในระดับต้น ผู้บริหาร
ต้องลงมาช่วยท างานของโรงเรียนเอง ด้วยสภาพที่โรงเรียนไม่มีความพร้อมในหลายด้าน ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องพยายามหาเทคนิค วิธีการท างาน การแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงท าให้ผู้บริหารมี
ระดับการปฏิบัติด้านเทคนิคมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมสมัย ผลารักษ์ (2550) ที่พบว่าทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 
ทักษะด้านเทคนิควิธีอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิพนธ์ อนันตชาติ ( 2550) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของข้าราชการครูในอ าเภอ
เมืองชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ทักษะการบริหารด้านเทคนิควิธี อยู่ใน
ระดับมาก 
  1.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารต้อง
ท างานกับบุคคลหลายฝ่าย จึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายระดับ มีการแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและจัดระบบการติดต่อสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัษภร ไชยสอน (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอน มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแคทซ์ (Katz, 1955) ได้
กล่าวถึงทักษะด้านมนุษย์ว่าเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3 ด้านความคิดรวบยอด โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอดเป็นทักษะเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจ ความรอบรู้ ในกรอบของงาน ในฐานะ
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบโครงสร้างของงาน นโยบายการจัด
การศึกษา ระบบการบริหาร การวางแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งในสิ่งนี้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ให้ความส าคัญ จึงจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้บริหารในสังกัดทุกปี
การศึกษา เป็นการเสริมทักษะการบริหารงานให้กับผู้บริหาร เพ่ือน าไปใช้บริหารการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปนัดดา ทิพย์สุข (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว ด้านความคิดรวบ
ยอดอยู่ในระดับสูง และสอคล้องกับผลการวิจัยของสมสมัย ผลารักษ์ (2550) ที่พบว่าทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ทักษะ
ด้านความคิดรวบยอดอยู่ในระดับมาก 
 ผลการจัดประชุมสนทนากลุ่ม  เพ่ือส ารวจทัศนะของครูและผู้บริหารต่อทักษะในการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางด้านการวางแผนงานและโครงการ ทักษะการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะทางด้านการจัดการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ ความเป็นผู้น า และการศึกษาค้นคว้า มี
ความสามารถในการประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน ความเป็นกันเองกับ
ผู้ร่วมงาน ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับ  ผู้ร่วมงาน มีความ
ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายของสถานศึกษา เข้าใจนโยบายการจัดการศึกษาของ
ชาติสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน สามารถวางแผนในการปฏิบัติงานใช้เกณฑ์
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของธนัษภร ไชยสอน (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้บริหารมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารได้อย่างชัดเจน มีการจัดระบบและนิเทศการเรียนการสอน
ได้อย่างมีขั้นตอน บริหารงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องชัดเจน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม สามารถประสานงานและจูง
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ใจบุคลากรในโรงเรียนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจงานทุกด้านอย่างชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนของงาน และกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน มีการประเมินผลการพัฒนาและ
สรุปผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. การเปรียบเทียบทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา วิทยฐานะ 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 2.1 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ครูที่มีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า การด าเนินงานในสถานศึกษา ผู้บริหารจะพิจารณาจากความสามารถ และความเหมาะสม
ในการท างาน เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ผลงานที่ได้
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน จึงมีทัศนะต่อทักษะเกี่ยวกับทักษะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส าเริง ตาสว่าง (2550) ที่
ศึกษาเรื่องการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2.2 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะ
ต่อทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ต่างเข้ารับการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน ดังนั้น ท าให้บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะ
เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรกิจ กิณเรศ 
(2554) ที่ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มี
ทัศนะต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทัดดาว อันประนิตย์ (2556) ที่ศึกษาทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผลการวิจัย 
พบว่าผลการเปรียบเทียบทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
และครู เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เช่นกัน 
 2.3 จ าแนกตามวิทยฐานะ โดยภาพรวม ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะใน
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การมีวิทยฐานะที่มากกว่า นั่นหมายถึงความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง และจากการพัฒนาตนเองในหลากหลายด้านท าให้เกิดการเรียนรู้ มีความสามารถ
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เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ดีกว่าเดิม ท าให้มุมมองหรือ ทัศนะที่มีต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านทักษะต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัดดาว อันประนิตย์ (2556) ที่ศึกษา
ทักษะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผลการวิจัย พบว่าผลการเปรียบเทียบทักษะในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ ภาพรวมไม่
แตกต่างกัน 
 2.4 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวม ครูที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการท างาน
ของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากได้ผ่านการปฏิบัติงานมานาน โดยมีความใกล้ชิดกับการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีทัศนะต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารแตกต่างกับครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ได้รับการนิเทศ แนะน าการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบัติหน้าที่แต่ละบุคคลแตกต่างกัน จึงท าให้ครูผู้สอนเห็นว่า มีทักษะในการบริหารใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ส าเริง ตาสว่าง (2550) ที่ศึกษาเรื่องการใช้ทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน 
  2.5 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบัติงานบริหารตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 งาน เหมือนกัน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคลและ
งานบริหารทั่วไป จึงท าให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรกิจ กิณเรศ (2554) ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัษภร ไชยสอน (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนโดยรวมและรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษย
สัมพันธ์ และด้านเทคนิควิธี อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแล้ว ไม่แตกต่างกัน  
เช่นกัน 
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                                                   บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารและตรวจกระบวนการบริหาร 
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศรางวัลระดับดีเด่นและรางวัลระดับดี ประจ าปี 2557  
จ านวน 2 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้กลุ่มตัวอย่างมา
โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
กระบวนการบริหาร จ านวน 24 คนและตรวจกระบวนการจ านวน 9 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะหแ์บบอุปมัย โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ ประมวลประเภทของข้อมูลและคุณลักษณะของประเภทข้อมูล
เดียวกันเข้าด้วยกัน น าเสนอผลการวิจัยแบบความเรียง 
 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหารจัดการ
ปัจจัยโอกาสทางการศึกษาและปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ  
การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงาน และการควบคุม ดังนี้ 
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 1. กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยโอกาสทางการศึกษาเป็นขั้นตอนของการด าเนินงาน
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านนวัตกรรมและด้าน
ผลส าเร็จ โดยมีการวางแผนก าหนดทิศทางและเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุม การจัดองค์การ
ต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกัน สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการน าโดยการให้ก าลังใจ 
ผู้ปฏิบัติงาน มีการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่หลากหลาย มีการควบคุม นิเทศและติดตาม
เป็นระยะ ๆ  
 2. กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยคุณภาพทางการศึกษาเป็นขั้นตอนของการด าเนินงาน
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านนวัตกรรมและด้าน
ผลส าเร็จ โดยมีการวางแผน ศึกษาข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมา ร่วมประชุมวางแผนในการพัฒนา
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีการจัดองค์การ มอบหมายงานตามภาระงานหลัก สนับสนุน
บุคลากรและทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการประสานงานทั้งองค์กรภายในและภายนอก ขอความช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา มีการควบคุมโดยใช้กระบวนการนิเทศและติดตามเป็นระยะ ๆ มีบุคคลภายในและ
ภายนอกร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา  
 
ค าส าคัญ: กระบวนการบริหาร วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this thesis were to study process management and to 
inspect process management of small sized school where has the best practice at Nan 
Primary Educational Service Area Office 1. Populations of this thesis were the 
administrator, deputy administrator, and educational supervisor under Nan Primary 
Educational Service Area Office 1. And administrator, teachers, committee of the 
school and students in small sized school where has the best practice. There were 2 
schools which was excellent award and the great extent award from Nan Primary 
Educational Service Area Office 1. The samples were selected by specific methods. 
There were 24 persons who provided information which researcher want to study the 
issue management process. There were 9 persons for review process. Researcher tools 
were interview with structure and focus group discussion. Inductive analysis by 
comparison data and classification system. Codify data types and the same attributes 
together and presented the result of research by essay. 
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 The research found that operation management of small sized school 
where has the best practice Nan Primary Educational Service Area Office 1. There was 
process management of managing the educational opportunities and the quality of 
education. There were 5 processes including planning, organization, leadership 
combination and control, as following. 
 1. Process management of arranging the educational opportunities were the 
procedures of actuation 4 kinds. Consist of management, participation, community, 
innovation and the success. Planning direction and objectivity by participation 
community. The organization must be approved together. Appropriate support 
resources. The lead by encouragement. The works are coordinated with various 
agencies and follow sporadically. 
 2. Process management of arranging the quality of education were the 
procedures of actuation 4 kinds. Consist of management, participation, community, 
innovation and the success. Planning, study of achievement in the last year. Meeting 
for planning to develop by related person in education management participatory. The 
organization, role-based assignments. Appropriate support resources and personnel. 
The principle was the leader to develop the quality educational. The organizational 
has both internal and external coordination. Ask for help supporting educational 
quality. Control by internal and external persons followed and verified the quality of 
education. 
 
Keywords: Process management, Best practice, Small sized school 

 
บทน า 

 จากสถิติกลุ่มสารสนเทศ ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2557 พบว่าโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,922 โรงเรียนมีโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมาจ านวน 15,506 โรงเรียนหรือคิดเป็นร้อยละ 50.15 นอกเหนือจากนี้
ยังมีโรงเรียนซึ่งมีจ านวนนักเรียนอยู่ในช่วง 121-200 คน ที่มีความเสี่ยงจ านวนของนักเรียนลดลงจน
กลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอีกจ านวน 6,728 โรงเรียนหรือคิดเป็นร้อยละ 21.76  (กลุ่มสารสนเทศ 
ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) ซึ่งโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงเรื่องนี้  
 จากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2557 กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความส าเร็จ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ประจ าปี พ.ศ. 
2557 เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป จาก
ประกาศดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการคัดเลือก และได้ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกระดับภูมิภาค จ านวน 182 รางวัล
เป็นรางวัลระดับดีเด่น จ านวน 10 รางวัล ระดับดี 54 รางวัลและระดับชมเชย 118 รางวัล จากผลการ
คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากทั่วทุกภูมิภาค (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2557) ตามรายงานผลการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 
2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 198 โรงเรียน 
โรงเรียนสาขา 4 สาขาไม่มีนักเรียนจัดการเรียนการสอนจ านวน 3 แห่งคงเหลือโรงเรียนจัดการเรียน
การสอน จ านวน 196 โรงเรียน 3 สาขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา จ านวน 155 
โรงเรียน 3 สาขา และในจ านวนนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากที่มีนักเรียน 60 คนลงมาจ านวน 103 
โรงเรียน 3 สาขา (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, 2557) จากประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2557 นั้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งหมด 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรัง
มิตรภาพที่ 107 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จ านวน 1 รางวัลและโรงเรียนบ้านไหล่น่าน ได้รับรางวัล
ร ะ ดั บ ดี จ า น ว น  1 ร า ง วั ล  ( ส า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น , 2557) 
         จากความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียน
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ขนาดเล็กให้จัดบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 2. เพ่ือตรวจกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

วิธีการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษากระบวนการบริหารองโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 1 คน และผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 13 คน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
ตัวแทนนักเรียน จ านวน 4 คน ของโรงเรียนบ้านไหล่น่าน และโรงเรียนหนองรังมิตรภาพที่ 107 
 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  
เขต 1 โดยใช้โครงสร้างของกระบวนการบริหารที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎี 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานและการควบคุม ตามกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วย ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา และปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา แต่ละปัจจัยมี
องค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านนวัตกรรม และ
ด้านผลส าเร็จ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
        เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แบบอุปมัย โดยการเปรียบเทียบข้อมูลและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ 
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ประมวลประเภทของข้อมูลและคุณลักษณะของประเภทข้อมูลเดียวกันเข้าด้วยกัน และน าเสนอ
ผลการวิจัยแบบความเรียง ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการวิจัยและยกร่างกระบวนการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 ระยะที่ 2 ตรวจกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 1 คนและผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน ตัวแทนครูผู้สอน จ านวน 4 คนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ได้รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับ
ดีเด่นและรางวัลระดับดี จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน
ตรวจกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ได้จากระยะ 1 
             3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบของการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์แบบอุปมัยโดยสรุปแต่ละประเด็นแล้วน าเสนอแบบความ
เรียง ปรับกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ได้จากระยะที่ 1 ให้กระบวนที่มีความกระชับและตรงตามบริบทของ
โรงเรียนขนาดเล็กในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 
ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษากระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหารจัดการปัจจัยโอกาส
ทางการศึกษาและปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ การวางแผน  
การจัดองค์การ การน า การประสานงาน และการควบคุม ดังนี้ 
 1. ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา  
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 กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยโอกาสทางการศึกษาจะเป็นขั้นตอนของการด าเนินงาน
ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านนวัตกรรมและ 
ด้านผลส าเร็จ ดังนี้  
                1.1 ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยโอกาสทางการศึกษา 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงานและการควบคุม ดังนี้ 
        1.1.1 การวางแผน เริ่มต้นจากการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการบริหารงานที่ชัดเจน ร่วมกัน 
        1.1.2 การจัดองค์การ มีการจัดองค์การโดยการผ่านความเห็นชอบร่วมกันของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากร 
พร้อมทั้งร่วมกันจัดท าแผนงานโครงการ แผนการใช้จ่ายและงบประมาณสนับสนุน มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์น าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ หน่วยงาน
เอกชน เพ่ือขอสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอและเกิดประสิทธิภาพในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียน  
        1.1.3 การน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมคิด ร่วมวางแผน จากหลาย
ฝ่าย ให้ความเชื่อมั่น ให้ก าลังใจ และให้เกียรติกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ ยก
ย่อง ชมเชย ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความ
เชื่อมั่นสู่การส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาต่อไป  
        1.1.4 การประสานงาน มีการประสานงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
โดยประสานงานกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา 
และผู้ที่เกี่ยงข้องในการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น อนามัย องค์การบริหารส่วนต าบล มูลนิธิต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการศึกษา เป็นต้น โดยมีการประสานงานด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น หนังสือเชิญ 
น าเสนอในที่ประชุมของชุมชน กิจกรรมในวันพระ โดยมีผู้อ านวยการและครูที่อาศัยอยู่ในชุมชน  
มีบทบาทส าคัญในการประสานงานสู่ความร่วมมือการท างานเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ้น
และด าเนินไปด้วยดี  
        1.1.5 การควบคุม มีการนิเทศและติดตามเป็นระยะ ๆ โดยมีผู้เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาประกอบด้วยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการติดตาม มีการรายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิทราบ 
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               1.2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการบริหารด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
ปัจจัยโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงานและ
การควบคุม ดังนี้ 
          1.2.1 การวางแผน รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
หรือกิจกรรมส าคัญทางศาสนา ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  
ร่วมวางแผน ร่วมรับทราบ  
          1.2.2 การจัดองค์การ มอบหมายงานตามโครงสร้างภาระกรอบงานของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินงาน มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน          
          1.2.3 การน า มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ โรงเรียน
ร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการจัดการศึกษา และผลของ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน ให้ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นจากชุมชมในการ
ให้บริการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  
                      1.2.4 การประสานงาน มีการประสานงานผ่านเครือข่ายชุมชน โดยคณะกรรมการ
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน ในรูปแบบเอกสารและติดต่อส่วนบุคคล โรงเรียนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนหรือหน่วยงานจัดขึ้นทุกครั้ง เพ่ือความร่วมมืออันดีในการประสานงาน 
ทุก ๆ ด้าน 
         1.2.5 การควบคุม มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยสังเกตจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สอบถามข้อมูลจากการพบปะพูดคุยกับคนใน
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมของชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน       
     1.3 ด้านนวัตกรรม กระบวนการบริหารด้านนวัตกรรม เพ่ือปัจจัยโอกาสทางการศึกษา 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงานและการควบคุม ดังนี้ 
                     1.3.1 การวางแผน มีการศึกษาสภาพและปัญหาของโรงเรียน ชุมชน น าข้อมูล 
มาประชุมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้น าชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือหานวัตกรรม เครื่องมือและทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ที่มีการใช้จนประสบผลส าเร็จมาแล้ว  อยู่ใน
บริบทที่ใกล้เคียงมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน  
โดยทุกฝ่ายร่วมรับรู้รับทราบในทิศทางสู่เป้าหมายเดียวกัน  
                    1.3.2 การจัดองค์การ ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาจากท้ังภายในและภายนอก  
                    1.3.3 การน า ผู้บริหารต้องพาคิดพาท า มีการสื่อสารให้ชัดเจน สร้างความม่ันใจ ขจัด
ความซ้ าซ้อนในทุกขั้นตอน กระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมชื่น
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ชมยินดีในความส าเร็จ สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง  
                     1.3.4 การประสานงาน มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้ง
บุคคลและหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
                     1.3.5 การควบคุม มีการติดตามการพัฒนานวัตกรรมโดยผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
ระยะๆ การสังเกตและสอบถาม มีการประชุมรายงานการติดตามตรวจสอบและจัดท ารายงาน 
รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ  
                1.4 ด้านผลส าเร็จ จากกระบวนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผลส าเร็จ คือ ชุมชมเกิดความเชื่อมั่น
น าลูกหลานมาเรียนมากขึ้น และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทั้งใน เขต
บริการและนอกเขตบริการ ส่งผลให้นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทุกคน 
จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องพร้อมให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมากข้ึน 
 2. ปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา 
              กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา เป็นขั้นตอนของการด าเนินงานใน 
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านนวัตกรรมและ 
ด้านผลส าเร็จ ดังนี้ 
                 2.1 ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการปัจจัยคุณภาพทางการศึกษา 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงานและการควบคุม ดังนี้ 
       2.1.1 การวางแผน ศึกษาข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อบกพร่อง ประชุมวางแผนในการพัฒนาโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา ร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมน าเสนอ ในทิศทางเดียวกัน  
       2.1.2 การจัดองค์การ โดยมีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานหลักและสนับสนุน
บุคลากรในด้านอ่ืน ๆ เช่น ครู ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรผู้รู้ใน
ด้านต่าง ๆ มาช่วยเหลือและช่วยในการด าเนินงาน สนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสม 
       2.1.3 การน า ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กร ประสานพลัง สรรค์สร้างศรัทธา มุ่งวิชาการ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ผลงานควรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ปฏิบัติทุกคน มีการเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือกระตุ้นให้ปีการศึกษานี้และต่อไปพัฒนายิ่งขึ้น น าผลส าเร็จนั้นมา
ประชาสัมพันธ์ชื่นชม ไปยังผู้เกี่ยวข้อง สร้างขวัญก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

758 

       2.1.4 การประสานงาน โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และ
นักเรียน มีส่วนร่วนในการประสานงาน ทั้งองค์กรภายในและภายนอกในการช่วยสนับสนุนส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา มีการใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตในการติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายที่สนใจ
ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบุความต้องการที่จะให้สนับสนุน เพ่ือให้ผู้สนับสนุนรู้ถึงความต้องการ 
และสนับสนุนได้ตรงความต้องการตามศักยภาพท่ีผู้สนับสนุนมี 
       2.1.5 การควบคุม มีการใช้กระบวนการนิเทศและติดตามเป็นระยะ ๆ โดยใช้ทั้ง
บุคคลภายในและภายนอกติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ประมวลผลร่วมกับผลจากการ
สอบวัดผลประเมินผลและข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนรายบุคคล สรุปผลและรายงานผลไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
                2.2 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือปัจจัย
คุณภาพทางการศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงานและการ
ควบคุม ดังนี้ 
       2.2.1 การวางแผน มีการประชุมคณะครู เพ่ือหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังชุมชนผ่านทางการประชุมของชุมชน หรือ
กิจกรรมทางศาสนาสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักในคุณภาพทางการศึกษา พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชน มีการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมภาค
เรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือเสนอปัญหาและหาทางออกร่วมกัน สู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพภาพทาง
การศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย  
       2.2.2 การจัดองค์การ มอบหมายงานให้คณะครู รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชนและผู้น าชุมชนตามบทบาทที่สอดคล้องกับกิจกรรม วิเคราะห์งบประมาณและทรัพยากรที่
จะต้องใช้ มีการจัดงบประมาณและทรัพยากรในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์
คุ้มค่าสูงสุด ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่ได้จัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือขอสนับสนุนเพิ่มเติม 
จากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
       2.2.3 การน า มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโรงเรียน ผลงานจากการจัด
กิจกรรมในการพัฒนานักเรียน สู่ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือแสดงให้เห็นในความตั้งใจจริงใน
การท างานการพัฒนางานในด้านการเรียนการสอน ครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยผ่านกิจกรรมความร่วมมือต่า ง ๆ 
เพ่ือให้ชุมชนมองเห็นความส าคัญของโรงเรียน ท าให้ชุมชนเกิดความศรัทธาในคุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรียน  
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       2.2.4 การประสานงาน มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรในการติดต่อประสานงานให้
เหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประสานงานด้วยช่องทางที่หลากหลาย ประสานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการประสานงาน  
       2.2.5 การควบคุม มีการนิเทศและติดตามตรวจสอบของบุคลากรทุกฝ่าย โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมติดตามเป็นระยะ ๆ มีการเปรียบเทียบงาน ปรับปรุง
แก้ไข และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
                2.3 ด้านนวัตกรรม กระบวนการด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการปัจจัยคุณภาพทาง
การศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การประสานงานและการควบคุม ดังนี้ 
       2.3.1 การวางแผน มีการศึกษาสภาพปัญหา วางแผนการด าเนินงานโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาร่วมวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหา และศึกษาจากแนวคิด วิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหานั้น มีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของคุณภาพทาง
การศึกษา  
       2.3.2 การจัดองค์การ ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมโดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ใช้ทรัพยากรที่ได้รับจากทางต้นสังกัดและขอการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
       2.3.3 การน า มีการยกผลระดับคุณภาพการศึกษา จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย และร่วมชื่นชม
ยินดีในความส าเร็จของบุคลากรทุกฝ่าย สร้างขวัญก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการท างานต่อชุมชนและเขตบริการ  
       2.3.4 การประสานงาน มีการขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใน
การพัฒนานวัตกรรม ประสานงานผ่านคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และช่องทาง
ที่หลากหลาย อย่างสม่ าเสมอ แจ้งวัตถุประสงค์ในการประสานงาน รายงานผลการประสานงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง  
       2.3.5 การควบคุม มีการนิเทศและติดตามการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากรทุกฝ่าย 
จัดท าเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามโดยผู้อ านวยการโรงเรียนหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการ
นิเทศและติดตาม ด าเนินการในการนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง จากนั้นประชุมเปรียบเทียบ
ผลงาน น าปัญหามาแก้ไขปรับปรุง โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  
                2.4 ด้านผลส าเร็จ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับชาติ รวมทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ ท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับมี
ความศรัทธาจากชุมชนในเขตบริการ ชุมชนใกล้เคียง และองค์กรต่าง ๆ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการศึกษากระบวนการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลตาม
กระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 การวางแผน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการประชุมวางแผนในการพัฒนาโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ร่วมวางแผนในการพัฒนา ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน าเสนอ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ 
การวางแผนเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติงาน บุคลากรต้องทราบถึงเป้าหมายและร่วมมือกันในการ
ก าหนดเส้นทางสู่เป้าหมายนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม  พงศ์ยี่ล่า (2550, น.130) ซึ่งได้ศึกษา
เรื่อง กระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 2 พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาประจ าปี มากที่สุดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน  
           การจัดองค์การ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานหลักและสนับสนุนบุคลากรในด้าน 
อ่ืน ๆ มาช่วยเหลือ รวมทั้งผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรผู้ รู้ในด้าน
ต่าง ๆ ช่วยในการด าเนินงาน สนับสนุนด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นเพราะการ
ด าเนินงานจ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอจึงจะท าให้ส าเร็จได้ 
สอดคล้องกับธร  สุนทรายุทธ (2551, น. 27 – 30)  กล่าวว่า การเสริมสร้างองค์การด้านคนและวัตถุ
สิ่งของออกไปตามหน้าที่ของหน่วยงาน และยังสอดคล้องกับ ฮาโรลด์ คูนทซ์และซีริล โอ ดอนเนลล์ 
(Harold Koontz and Cyril O’Donnel.  2001 ;  อ้างถึงใน  จันทรานี  สงวนนาม.  2545, น. 24)  
กลุ่มนี้เป็นนักวิชาการบริหารปัจจุบัน กล่าวว่า แผนงานจะด าเนินการไปได้ด้วยดีก็ด้วยการจัดองค์การ 
ที่ดีซึ่งประกอบด้วยการน าปัจจัยทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารที่จะท า
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การจัดองค์การจึงหมายถึง การน าเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมาบูรณาการ
เพ่ือด าเนินการ  
            การน า โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 โดยที่ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาโอกาสและคุณภาพการศึกษา สร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นองค์กรประสานพลัง สรรค์สร้างศรัทธา มุ่งวิชาการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้รับบริการ ผลงานควรเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ปฏิบัติทุกคน มีการเปรียบเทียบข้อมูลจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือกระตุ้นให้ปีการศึกษานี้และต่อไปพัฒนายิ่งขึ้น น าผลส าเร็จนั้นมา
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ประชาสัมพันธ์ชื่นชม ไปยังผู้เกี่ยวข้อง สร้างขวัญก าลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะการด าเนินต้องมีผู้น า เป็นผู้น าทางในการปฏิบัติในทุกกระบวนการผู้น า
ต้องมีทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์สามารถดึงความสามารถของบุคลากรออกมาให้เต็มตามศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาภา ขันทอง (2554 , น. 71) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชุมพร เขต 2 จังหวัดชุมพร พบว่า ด้านผู้น า โดยภาพรวม อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก โดย
ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจ
ทางบวกในการท างาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ เชอร์โต้  (Certo L. Samuel. 2007, น. 7)  กล่าว
ว่า การสร้างอิทธิพล (Influencing) เป็นพ้ืนฐานทั่วไปของการท างานภายใน กระบวนการบริหารงาน
เหล่านี้คือ การกระตุ้น (Motivating) การน า (Leading) การอ านวยการ (Directing) เป็นสิ่งเกี่ยวข้อง
ที่ส าคัญเพ่ือกระตุ้นให้บุคคลภายในองค์การท างาน การสร้างอิทธิพลสามารถจ ากัดความได้ว่า เป็น
การแนะน ากิจกรรมขององค์การให้กับสมาชิกในทิศทางเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้องค์การเดินไปข้างหน้า
และบรรลุเป้าหมาย  
            การประสานงาน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต้องแสวงหาเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ทุกคน
มีส่วนร่วมในการประสานงาน ทั้งองค์กรภายในและภาพนอก ที่เก่ียวข้องในการช่วยสนับสนุนส่งเสริม
โอกาสและคุณภาพการศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตในการติดต่อประสานงาน
กับองค์กรเครือข่ายที่สนใจจะมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยระบุความต้องการให้สนับสนุนในด้าน
ไหน อย่างไร ทั้งนี้เป็นเพราะ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดตามจ านวนของ
นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียนน้อยจึงท าให้ได้รับการสนับสนุนที่น้อย ซึ่งอาจท าให้ไม่
เพียงพอในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ การประสานงานจะช่วยให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วัฒนศักดิ์  เขียวข า (2545, น. 71) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา 
พบว่า การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับ ตามค่าเฉลี่ย คือ มีการประสานงานกับบุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทองสา ยงเพชร (2551, น. 120) ซึ่งได้ศึกษา การศึกษาการด าเนินงานตามการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า ด้านการประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก หากองค์กรใดขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีจะท าให้การบริหารงาน
ขององค์กรนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเจสซี บีเซียรส์ (Jesse B. Sears. 1950; อ้าง
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ถึงใน จันทรานี สงวนนาม. 2545, น. 23) กล่าวว่า การประสานงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
            การควบคุม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการน ากระบวนการนิเทศและติดตามเป็นระยะ ๆ โดยใช้ทั้งบุคคลภายใน
และภายนอกติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาและการสร้างโอกาสทางศึกษา ประมวลผล
ร่วมกับผลจากการสอบวัดผลประเมินผลและข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนรายบุคคล  สรุปผล
ร่วมกันโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้เป็นเพราะการควบคุมคือส่วนส าคัญของการพัฒนา ข้อมูลที่ได้จะต้อง
น าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป รวมถึงยังท าให้ทราบถึงพัฒนาการของ
การพัฒนางานอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาภา ขันทอง (2554, น. 71) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชุมพร เขต 2 จังหวัดชุมพร พบว่า ด้านการควบคุม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบัติการมาก 
โดยมีการน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานและมีการรายงานการปฏิบัติงาน
ด้วยวาจา เป็นอันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม  พงศ์ยี่ล่า (2550, น.130) ซึ่งได้ศึกษา
เรื่อง กระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 2 พบว่า  การควบคุม โรงเรียนมีวิธีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใช้วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
โรงเรียนมีการน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานและวิธีการแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงาน
ต่ ากว่ามาตรฐาน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.ศึกษาและส ารวจความต้องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่

ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 2.เพ่ือสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 3.เพื่อศึกษา
ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน ประชากรได้แก่ 1.กลุ่มผู้น าและชาวบ้านในอ าเภอสองจังหวัดแพร่ 2.ผู้ใหญ่ตอนต้น
อายุ 17-20 ปี กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้น าและชาวบ้านต าบล
บ้านกลาง อ าเภอสอง จ านวน 3  คน และ 2.ผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 17-20 ปี ในต าบลเดียวกันจ านวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่1) แบบส ารวจจ านวน 2 ฉบับ 1.1 ใช้ส ารวจผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้าน 1.2 ใช้ส ารวจผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 17-20 ปี 2) แบบสัมภาษณ์วิทยากร 3) หลักสูตรฝึกอบรม 
4) แบบวัดจิตส านึกก่อนและหลังฝึกอบรม 5) แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม  ) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม และ 7) แบบติดตามผลหลังฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภูมิปัญญาที่กลุ่มผู้น าและชาวบ้านรับรู้มากที่สุดคือ เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ (100%) ขนมไทย
(100%) และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาว (86%) โดยเห็นว่าภูมิปัญญาเหล่านี้แสดงเอกลักษณ์ (100%) 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ (100%) ด้านปัญหาของภูมิปัญญาพบว่าการขาดความตระหนักเป็นปัญหา
ส าคัญที่สุด (100%) และรองลงมาคือขาดการส่งเสริมจากหน่วยงาน  (83%) กลุ่มนี้มีแนวทาง
แก้ปัญหา 2 แนวทางคือ การส่งเสริมยกย่องวิทยากร (100%) และการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายใน
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ครอบครัว (88%) ส่วนภูมิปัญญาที่กลุ่มกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นรับรู้มากที่สุดคือ ขนมไทย (63.3%) และ
การท าน้ าปู (56.7%) โดยเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการสร้างรายได้มากที่สุด (80%) และเห็นว่าใน
อนาคตจะไม่มีผู้สนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น (70%) ส่วนแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่มนี้คือ การสร้าง
จิตส านึก (73.3%) และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (90%) ภูมิปัญญาที่กลุ่มนี้ต้องการ
อนุรักษ์มากที่สุดคือการท าน้ าปู (53.3%)การท าเทียนสะเดาะเคราะห์ (50%) การท ากระดาษสา 
(40.7%) และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาว (3 %) 2) ส่วนข้อมูลจากครูภูมิปัญญาพบว่าควรมีการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 3) หลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้สามารถ
น าไปใช้ได้ 4) แบบวัดจิตส านึกก่อนหลังฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีคะแนนระดับ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05) แบบประเมินในการ
ปฏิบัติกิจกรรม พบว่าผู้เข้าอบรมปฏิบัติกิจกรรมในระดับ มากที่สุด   ) ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  และ 7) แบบสัมภาษณ์ติดตามผลหลังฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน 
พบว่าผู้ใหญ่ตอนต้นส่วนใหญ่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการไปฝึกหัดท ากิจกรรม
ต่อเนื่อง ส่วนผู้น าและชาวบ้านช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ีอผลักดันภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้า OTOP 
ของชุมชน 
 

ABSTRACT 

 The objectives of the study were 1) to explore the need for a training curriculum 

to raise consciousness in conserving local wisdoms in a community, 2) to create a 

training curriculum to raise consciousness in conserving local wisdoms in the 

community, and 3) to study the effect of the curriculum.  The population was of two 

groups: community leaders and general people in one group and young people aged 17-

20 in another. The sample, chosen purposively, consisted of two groups: 1) 36 

community leaders and general people and 2) 30 17-20-year-old young people.  The 

research instruments were 1) two questionnaires, one for the first group and the other 

for the second group, 2) an interview form for asking local wisdom teachers, 3) a 

training curriculum, 4) a pre/post consciousness evaluation test, 5) a self-evaluation 

practice form, 6) a satisfaction evaluation form, and 7) a follow-up evaluation form.  

The findings showed that 1) the local wisdoms the leaders and people perceived most 

were the destiny candle (100%), Thai desserts (100%), and glue-saw dust molding 

(100%).  They thought that these were their unique symbols (100%) and sources of 

learning (100%). The largest problems for them were lack of the conservative mind 

(100%) and lack of governmental support (83%). The group suggested showing respect 

to local wisdom teachers (100%) and transferring local wisdoms within families 

(88%).As for the perception of local wisdoms in the young people group, Thai desserts 

came first (63.3%), and crab juice came second (56.7%).  The group thought of the 

local wisdoms as a way of earning money (80%) and thought that in the future no one 

would be interested in the local wisdoms (70%).  This group suggested promoting the 
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conservative mind (73.3%) and transferring local wisdoms (90%).  They wanted to 

conserve the crab juice, the destiny candle, Sapaper, and glue-saw dust molding most, 

53.3%, 50%, 40.7%, and 36% respectively.  2) The local wisdoms teachers suggested 

establishing groups to demonstrate and practice local wisdoms. 3) The curriculum 

passed the specified criteria and so was suitable for future use. 4) The participants’ 

scores in local wisdom preservation consciousness from the pre/post consciousness 

evaluation test obtained a significant statistical difference of 0.05 5) These participants 

participated in the training activities at the “highest” level.  6) These participants were 

satisfied with the training at the “highest” level, and 7) the young participants were 

found, one month after the training, most of the young, aged 17-20, participants still 

showed local wisdom consciousness by participating in local wisdom activities.  The 

leaders and adult participants helped advertise their local wisdoms as community 

OTOP products.       

 

                                            ค าส าคัญ 
หลักสูตรฝึกอบรม (Training Curriculum) จิตส านึก (Consciousness) การอนุรักษ์ 

(Conservation) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)  
 

                                         ความส าคัญของปัญหา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular wisdom) หมายถึง 

องค์ความรู้ของคนหรือกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจากประสบการณ์
ที่ผ่านการกลั่นกรอง สั่งสม คิดวิเคราะห์และน ามาใช้จนบังเกิดผล มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2553) รวมทั้งเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความเชื่อ (Belief) 
และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวมระหว่างคนกับคน คนกับ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวการเรียนรู้เพ่ือการอยู่รอดของบุคคล 
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความอยู่รอดของบุคคล ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นยังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดล้ าลึกในการประดิษฐ์คิดค้น 
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพ่ือคุณภาพที่
ดีขึ้น ท าให้สังคมเข้มแข็ง (ภัทรวดี อุดมมนกุล, 2545)โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านปัจจัยพื้นฐานแห่งการ
ด ารงชีพที่ประกอบไปด้วยความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร้างบ้านเรือน การคิดค้น
ประดิษฐ์สิ่งทอเพ่ือการนุ่งห่ม และความรู้ในการบ าบัดรักษา โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งช่วยให้สังคมไทยด ารง
อยู่ได้อย่างสงบสุข สืบจนถึงปัจจุบัน (กนกพร ฉิมพลี, 2555:1) 

ด้วยความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย มาตรา  9 ได้ระบุว่าบุคคลซึ่งรวมกัน
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เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช, 2550.) แสดงว่าการด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสนับสนุน
การพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์การชุมชนในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนอย่างหลากหลาย
และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนั้น นับว่ามีความส าคัญยิ่ง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
 นโยบายของภาครัฐที่ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นสอดคล้องกับปัญหาและสภาวะ
ที่ประเทศไทยก าลังเผชิญในปัจจุบันที่จะต้องได้รับการแก้ไขเพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่กระแส
โลกาภิวัตน์และรับวัฒนธรรมความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศตะวันตกเข้ามา
พัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นตามล าดับ จนอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันถูกครอบง าทางความคิด
และภูมิปัญญาตะวันตก จนตกเป็นทาสของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยม
(พระธรรมปิฎก ประยุทธปยุตโต, 2542) ตลอดจนกระแสความทันสมัยที่มาจากโลกตะวันตกและมี
อิทธิพลครอบคลุมทั่วโลก คนไทยและสังคมไทยได้ถูกกระแสเหล่านี้ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนความคิด 
คุณค่า และความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ท าให้ความรู้ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ ก าลังจะสูญหายไปเพราะขาด
การสืบทอดและพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นพลวัต (เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ,2546 : 1-7) 
อีกท้ังคนไทยในปัจจุบันขาดความเข้าใจและไม่เห็นคุณค่าของการน าภูมิปัญญามาใช้ 
 สภาพดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์นายยอดขวัญ บุญซ้อน 
ประธานสภาวัฒนธรรม อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ความว่า ปัจจุบันสถานการณ์น่าเป็นห่วงผู้ใหญ่
ตอนต้นไม่สนใจภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อยากเรียนรู้ เพราะถือว่าล้าสมัยหรือต่ าต้อยด้อยค่า (ยอดขวัญ 
บุญซ้อน,2558: สัมภาษณ์ ) ตรงกับค าให้สัมภาษณ์ของนายสวัสดิ์ ใจเอ้ือ ประธานสภาวัฒนธรรม 
ต าบลบ้านกลาง วิทยากรภูมิปัญญาในด้านการจักสานไม้ไผ่ การถักไม้กวาดดอกหญ้าว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นของดีมีค่า สืบต่อกันมาช้านาน เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย การประกอบอาชีพ และการ
ท ามาหากิน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่ออันดี
งามที่สืบทอดมาแต่อดีต อาจสูญหายได้ เพราะไม่มีคนรุ่นใหม่ สนใจเข้ามาเรียนรู้ (สวัสดิ์ ใจเอ้ือ, 
2558: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ นายอรุณ ประสุทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ต าบลบ้านกลาง หมู่บ้าน
หัตถกรรมปั้นฝุ่นไม้และขี้เลื่อยผสมกาว ให้สัมภาษณ์ว่า ชาวบ้าน ลูกหลานไม่สนใจปั้นฝุ่นไม้และขี้
เลื่อยถึงแม้ว่า พ่อแม่และคนในครอบครัวท าอยู่ (อรุณ ประสุทธ์,2558: สัมภาษณ์) 
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 จากความหมาย ความส าคัญ นโยบายของภาครัฐและการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชนและ
ประธานสภาวัฒนธรรม ท าให้เราเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ดีผู้
ที่มีความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวนน้อยและโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย นอกจากนี้
ยังมีประชาชนจ านวนมากที่เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นที่ไม่ได้สนใจหรือหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน อีก
ทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ หลายมิติ เช่น ในท้องถิ่นหนึ่งๆ นั้น 
ประชาชนต้องการอนุรักษ์อะไร ใครควรเป็นผู้อนุรักษ์ ประชาชนในวัยใดมีความต้องการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมากและวัยใดมีความต้องการน้อยต่างกันอย่างไร เพราะอะไรขั้นตอนของการอนุรักษ์มี
อะไรบ้าง มีกลวิธีอย่างไรในการอนุรักษ์ และอ่ืนๆ อีกหลายมิติ สิ่งเหล่านี้ควรมีความกระจ่างชัด เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการรณรงค์ การเขียนนโยบาย การขอความร่วมมือทั้งในชุมชนและจากภาครัฐ 
นอกจากนี้ในด้านการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจยังมีประโยชน์ต่อการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส าหรับการค้นหาแนวทางอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาจรวมไปถึงการสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เราจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับความต้องการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเบื้องต้น และเพ่ือเป็นตัวอย่างของการส ารวจความต้องการดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงเลือกส ารวจความต้องการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิล าเนาของตนเอง ซึ่งก็คือ 
ท้องถิ่นอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยเหตุผลที่ผู้วิจัยมีความคุ้นเคย เข้าใจ และมีความต้องการที่จะ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน อีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอสองมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์
เฉพาะ มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ โดยท้องถิ่นนี้มีความเก่าแก่ มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในหลายด้าน เช่น ด้านอาหารมีแกงโฮะ น้ าพริกแกง มีผลิตภัณฑ์โอท็อป (OTOP) หลายชนิด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา การปั้นขี้เลื่อยผสมกาว ปลาร้าอบ และไส้อ่ัว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติที่ท าให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะ
อนุรักษ์ไว้ 
 นอกจากนี้เราควรมีการก าหนดเป้าหมายของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านหนึ่งคือการ
ก าหนดผู้ที่สมควรจะมีบทบาทในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชาชนที่มีอายุ
ระหว่าง 17-20 ปี ในอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เพราะเป็นผู้ที่มีเวลาและโอกาสที่จะถ่ายทอดความรู้และ
ความรักในภูมิปัญญาได้ยาวนาน รวมทั้งยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือเห็นความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันมีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงทางโลก และทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและ
อาจเป็นกลุ่มที่ขาดความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใหญ่ท าให้จิตส านึกทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาขาดหายไป
ดังนั้นการจะท าให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้ขาดช่วงหายไป การฝึกอบรมจึง
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการฝึกอบรม เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
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ประสิทธิภาพสูงสุดและทันเหตุการณ์ เสมอ เนื่องจากโลกสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายใต้สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจในประเทศไทยและในโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะความช านาญการ
พัฒนาก าลังคนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ชองประเทศต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิ ต
และความต้องการของประชาชน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538:7) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายแล้วยังช่วยฟ้ืนฟูอาชีพเกี่ยวกับสินค้า OTOP 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ผู้วิจัยจึงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมจากกรอบมิติการศึกษานอกระบบ ตาม
แนวคิดของอาร์เล็น เอ็ทลิง (Arlen Etling, 1975) ซึ่งกล่าวถึง มิติการศึกษานอกระบบ (Nonformal 
Education Dimension) ด้านต่าง   มิติด้วยกัน คือ 1)ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner – centered) 
2)หลักสูตรที่เลือกได้ (Cafeterias curriculum) 3)ความสัมพันธ์แนวราบ (Horizontal relationship) 
4)การพ่ึงพาทรัพยากรท้องถิ่น (Reliance on local resources) 5)การใช้ประโยชน์ได้ทันที  
( Immediate usefulness)  )การมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น (Low level of structure) (Etling, A. 
1975)  โ ดย ใช้ ขั้ นตอนด า เนิ นการ  ในลั กษณะของการวิ จั ยและ พัฒนา  ( Research and 
Development) มีขั้นตอนด าเนินการงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และเครื่องมือวัดประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมขั้นตอนที่ 5 การติดตาม
ผล 
                                            ปัญหาวิจัย 

ประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่มีความเข้าใจ ไม่เห็นความส าคัญ และไม่มี
ความสนใจที่ จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 
                                  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาและส ารวจความต้องการในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 
                                   ความส าคัญของการวิจัย 
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ในการจัดท าวิจัยนี้ ผู้วิจยัได้ให้ความส าคัญของงานวิจัยดังนี้ 
1.การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะท าให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท 
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถน า

หลักสูตรไปฝึกอบรมประชาชน กลุ่มอาชีพ เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ได้องค์ความรู้และสื่อในการเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
                                           ขอบเขตการวิจัย 

1. ด้านประชากร ประชากรของงานวิจัยนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่ 1)กลุ่มผู้น าและชาวบ้าน
ทั่วไปทุกเพศทุกวัยทั้งหมดในอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และ 2)ผู้ใหญ่ตอนต้นทุกเพศซึ่งอายุระหว่าง 17-
20 ปี ทั้งหมดในอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มได้แก่ 1)กลุ่ม
ผู้น าและชาวบ้านทั่วไปทุกเพศทุกวัยในต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ จ านวน 3  (ก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน 12 คน และชาวบ้าน 24 คน) และ 2)ผู้ใหญ่ตอนต้นทุกเพศซึ่งอายุระหว่าง 17-20 ปี 
ในต าบลบ้านกลางอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ จ านวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

2. ด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ เพราะเป็นที่ตั้ง ของ
อ าเภอมีประชากรหนาแน่นและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก 

3. ด้านเนื้อหาคือการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน 1)การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน  2)
ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน และ 3)แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มแรก และในด้าน 1)การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน  2)ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน 3)
แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน และ 4)ความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตน ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่สอง หลักสูตฝึกอบรมประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ การท าน้ าปู การท าการ
ท าเทียนสะเดาเคราะห์ การท ากระดาษสา และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาว 

4. ด้านเวลาในการการส ารวจคือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน 
คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 20-21 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 27-28 สิงหาคม 2559 

 
                                       วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
ที่จะน ามาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าอบรม 
การศึกษาเนื้อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา พร้อมกับออกแบบ แบบส ารวจ เพ่ือส ารวจความ
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ต้องการฝึกอบรมของผู้ใหญ่ตอนต้นทุกเพศซึ่งอายุระหว่าง 17-20 ปี ในต าบลบ้านกลางอ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ จ านวน 30 คน ผู้น าและชาวบ้านทั่วไปทุกเพศทุกวัยในต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ จ านวน 3  (ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 12 คน และชาวบ้าน 24 คน) โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ซึ่งวิเคราะห์ผลจากผลส ารวจความต้องการฝึกอบรมแล้ว น าข้อมูลภูมิปัญญาที่มีผู้สนใจ
ฝึกอบรมมากที่สุด 4 ล าดับแรก ไปสร้างแบบสัมภาษณ์วิทยากรภูมิปัญญา และสัมภาษณ์วิทยากรภูมิ
ปัญญาทั้ง 4 แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์วิทยากรไปสร้างโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม จากนั้น
น าโครงร่างหลักสูตรไปปรึกษาประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมก่อนแล้วน าไปปรับปรุงตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง จึงได้หลักสูตร จากนั้นน าหลักสูตรไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือ
วัดจิตส านึกก่อน และหลังการฝึกอบรม แล้วประเมินหลักสูตรโดยแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจ เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือนจึงมีการติดตามผล โดยการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม 
 

                                                     เครื่องมือวิจัย 
1. แบบส ารวจจ านวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 เพ่ือส ารวจ

ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน ใน 3 ประเด็นคือ 1)การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน  2)ปัญหาเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาของตน และ 3)แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน แบบส ารวจฉบับนี้ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลด้าน
บริบทชุมชน ฉบับที่ 2 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.94 เพ่ือส ารวจผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 17-20 ปี
ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1)การรับรู้เรื่องภูมิปัญญาของตน  2)ปัญหาเกีย่วกับภูมิปัญญาของตน 3)แนวทาง
แก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน และ 4)ความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตนแบบส ารวจฉบับนี้ใช้
เพ่ือส ารวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบส ารวจทั้ง 2 ฉบับได้รับการ
ตรวจความสอดคล้องด้านเนื้อหาเพ่ือหาค่า Index of Item-Objective Congruence (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. แบบสัมภาษณ์วิทยากรได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.85 ใช้สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา
หลังจากการส ารวจข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมของแบบส ารวจฉบับที่ 2 (แบบส ารวจผู้ใหญ่
ตอนต้น) แบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญานี้ใช้เพ่ือผสมผสานข้อมูลจากทั้งสองกลุ่ม (ผู้ใหญ่ตอนต้นและครู
ภูมิปัญญา) เพ่ือน าไปสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน แบบสัมภาษณ์นี้ได้รับการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  
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 3. หลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 ประกอบด้วย 4 หน่วยการ
เรียนรู้ได้แก่ 1)การท าน้ าปู 2)การท าเทียนสะเดาะเคราะห์ 3)การท ากระดาษสา และ 4)การปั้นขี้เลื่อย
ผสมกาว 

4. แบบวัดจิตส านึกก่อนและหลังฝึกอบรมได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 เป็นแบบ
ส ารวจวัดระดับจิตส านึกท่ีมีต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน 43 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นด้านการ
รับรู้จ านวน 13 ข้อ ด้านเจตคติ จ านวน 1  ข้อ และด้านพฤติกรรมจ านวน 14 ข้อใช้วัดก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ Paired Samples Test  

5. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 เป็นแบบ
ส ารวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

 . แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 
เป็นแบบส ารวจจ านวน 10 ข้อ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โดยยึดตามแนวคิด
การประเมินหลักสูตรของ Kirkpatrick.(2006) สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. (2550) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

7. แบบติดตามผลหลังฝึกอบรมได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 เป็นแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปท าต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร ส่วนผู้น าและชาวบ้านมีส่วน
ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไร 

 
                                               ผลการวิจัย 

1. ศึกษาและส ารวจความต้องการในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ได้ผลจากเครื่องมือชุดที่ 1 แบบส ารวจ 2 ฉบับ 
ดังนี้ 

1.1. ข้อมูลที่ได้จากผู้น าชุมและชาวบ้าน จ านวน 3  คน ใน 3 ประเด็นคือ 1) การรับรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาของตน  2) ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน และ 3) แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน
แสดงให้เห็นว่าผู้น าชุมชนและชาวบ้านรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตน โดยเรียงล าดับมากที่สุด 
คือ เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ ขนมไทย การปั้นขี้เลื่อยผสมกาว การอบสมุนไพร และแคบหมู 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และแหล่งเรียนรู้ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชน อนาคตจะสูญหายไป 
เพราะคนในชุมชนไม่ให้ความสนใจ ชุมชนขาดความตระหนักและไม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นขาด
การส่งเสริมจากหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้คนออก
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จากชุมชนไปท างาน การสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็น
การสร้างสินค้า OTOP โดยคนส่วนใหญ่สามารถอนุรักษ์จากการถ่ายทอดจากคนในครอบครัวและท า
การ สนับสนุนให้คนรุ่นหลังหันมาสนใจภูมิปัญญา 

1.2 ข้อมูลที่ได้จากผู้ใหญ่ตอนต้นจ านวน 30 ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1)การรับรู้เรื่องภูมิปัญญา
ของตน 2)ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาของตน 3)แนวทางแก้ปัญหาภูมิปัญญาของตน และ 4)ความ
ต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตนพบว่าผู้ใหญ่ตอนต้นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตน เรียงล าดับมากที่สุด คือขนมไทย การท าน้ าปู ความเชื่อและพิธีกรรม อักษรล้านนาตีเหล็ก 
การท ากระดาษสาตามล าดับส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนในอนาคตคนในชุมชนไม่สนใจและจะสูญหาย ส่วนแนวทางแก้ปัญหาไม่ให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสูญหาย คือ การสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและส่งเสริมสินค้า OTOP โดย
สามารถปฏิบัติได้จากการถ่ายทอดจากคนในครอบครัว จากการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบ
ทอด ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ชนิด ได้แก่ น้ าปู การท าเทียนบูชา
สะเดาะเคราะห์ การท ากระดาษสา และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาว ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 
1 .00 น. เป็นเวลา 4 วัน มีการบรรยายให้ความรู้ ดูงาน ชมการสาธิต ทดลองปฏิบัติ มีวิทยากรดูแล 
ใช้สถานประกอบการของภูมิปัญญาแต่ละชนิดเป็นที่ฝึกอบรม 

2. ได้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนที่ผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 และหลักสูตรมี
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ 4.16 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

3. ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน พบว่าผลการวัดจิตส านึกของผู้เข้าอบรมจ านวน 30 คน มีผล
คะแนนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม 
พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในระดับ มากที่สุด ผลการติดตามผลหลัง
ฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ในวันที่ 24-28 กันยายน 2559 พบว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไปฝึกท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่องตามสถานที่ประกอบการ ส่วนผู้น าและชาวบ้านให้การสนับสนุนในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้เข้ามาอบรมและส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้อบรมไปแล้วสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า OTOP 

 
                                                  อภิปรายผล 
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 จากผลการส ารวจการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในด้านการรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นผู้น าชุมชน
ชาวบ้าน และผู้ใหญ่ตอนต้นรับรู้ตรงกันว่าขนมไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจเป็นเพราะว่าขนมไทย
เป็นภูมิปัญญาที่ผ่านพิธีกรรมและกิจกรรมประเพณีโดยคนส่วนใหญ่ตามเทศกาลต่างๆ ส่วนภูมิปัญญา
ที่ทัง้สองกลุ่มรับรู้ต่างกันนั้นอยู่ในเรื่องคุณค่า ผู้น าชาวบ้านและชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดง
ถึงความเป็นเอกลักษณ์และการรักษาวัฒนธรรม แต่กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นเห็นว่าเป็นการสร้างรายได้ อาจ
เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่มีช่วงชีวิตที่ได้สัมผัสและซาบซึ้งกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมัยก่อนวิถีชีวิตด าเนินไปอย่างไม่รีบเร่ง ไม่มีอิทธิพลทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องมาก 
ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของผู้ใหญ่ตอนต้นในปัจจุบันได้รับผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
มาก สอดคล้องกับค ากล่าวของ พระธรรมปิฎก (ปอ-ปยุตโต, 2542) และเอกวิทย์ ณ ถลางและคณะ 
(254 :1-7) ที่กล่าวว่าสังคมไทยได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีและเศรษฐกิจท าให้เปลี่ยนความเชื่อ
และความคิด 
 ในด้านปัญหาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งกลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้านและกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นมี
ความเห็นพ้องกันว่าการขาดความตระหนักและไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุด และเห็นว่าการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการขาดความสนใจเป็นปัญหารองมา แม้
กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นจะมองเห็นปัญหานี้ต่ ากว่า แต่กระนั้นก็ยังมองเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด การ
มองเห็นปัญหานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและการรับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กล่าวไว้ข้างบน 
คือผู้ใหญ่มีความรัก หวงแหน ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมากกว่าผู้ใหญ่ตอนต้น ส่วนปัญหาอีก
ด้านที่ได้รับการเสนอแนะจากกลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้านคือการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ปัญหานี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดเวลา ท าให้ขาดความต่อเนื่องทาง
นโยบายในการสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาจจากการไม่มีความรู้ ไม่รวมกลุ่มให้เกิดอ านาจ
ต่อรองเพ่ือเรียกร้องการสนับสนุนจากรัฐทั้งๆที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องมีนโยบายการสนับสนุนเรื่องอัต
ลักษณ์ของชุมชน เช่น ดังที่กล่าวไว้ใน มาตรา  9 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 
 ส่วนด้านการแก้ปัญหาทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่าควรยกย่องเชิดชูวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นอาชีพหรือเป็นสินค้า OTOP สิ่งที่ตรงกันอีกอย่างหนึ่งคือ
ความเห็นที่ว่าการจะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นจะต้องเกิดจากการสร้างจิตส านึก โดยวิธีการที่ดีที่สุด
นั้นควรมีจุดเริ่มต้นภายในครอบครัวก่อน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกต้องเพราะ ครอบครัวก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ใกล้ชิด เป็นประสบการณ์ตรงมากที่สุด เป็นความผูกพันและบ่อเกิดแห่งความภูมิใจ สอดคล้อง
กับค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือพฤติกรรม ทักษะ ความรู้และทัศนคติ 
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(โกวิทย์ พวงงาม, 2553) การเริ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในครอบครัวจะท าให้เกิดความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และความหวงแหนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี 
 ส่วนในด้านความต้องการหรือแนวทางในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นมีความเห็นว่าควรมีการฝึกอบรมในเรื่องการท าน้ าปู การท า
เทียนบูชาสะเดาะเคราะห์ การท ากระดาษสา และการปั้นขี้เลื่อยผสมกาวควรจัดอบรมในวันหยุด 
เสาร์-อาทิตย์ใช้เวลา 4 วัน โดยมีวิธีการฝึกอบรมผ่านการบรรยายให้ความรู้ การดูงาน การสาธิตและ
การปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรดูแลแนะน า ณ สถานที่ประกอบการของภูมิปัญญานั้นๆ ความเห็น
ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จะเห็นประชาชนส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นคล้ายคลึงกันในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 และ
หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมเท่ากับ 4.16 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเลือกเรียนได้หลากหลาย พ่ึงพาทัพยากรในท้องถิ่น เรียน
แล้วใช้ประโยชน์ได้ทันที ผู้เรียนและผู้สอนมีความสัมพันธ์กันในแนวราบ และมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้ 
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับมิติการจัดการศึกษานอกระบบ (Nonformal Education 
Dimension) ของอาร์เล็น เอ็ทลิง (Arlen Etling,1975) 

จากผลการศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน พบว่าผลการวัดจิตส านึกของผู้เข้าอบรมโดยสมัครใจจ านวน 
30 คน มีผลคะแนนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ผู้เข้าฝึกอบรมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหา เกิดความรู้ ความคิด ความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และน าไปปฏิบัติ จนเกิดจิตส านึก ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบการเรียนรู้ของ บลูมและคณะ และ
ลักษณะการเกิดจิตส านึกของ สุพจน์ ทรายแก้ว.(2545)  ผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เข้าอบรมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ผลความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลัก
สูตรฝึกอบรมในระดับ มากที่สุด ผลการติดตามผลหลังฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ในวันที่ 24 -28 
กันยายน 2559 พบว่าผู้เข้าอบรมไปฝึกตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ณ สถานที่ประกอบการส่วนใหญ่ 
ส่วนผู้น าและชาวบ้านให้การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้คนเข้ามาอบรมและ
ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้อบรมไปแล้วสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า OTOP สอดคล้องกับ
แนวคิดในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมของเคอร์กเเพทริก.(2006) สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ 
ตะกั่วทุง่ (2550). 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการน าหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใหญ่ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไปใช้ฝึกอบรม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพ่ือสร้างความต่อเนื่องให้กับผู้ใหญ่
ตอนต้นไม่ให้ขาดช่วงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้น าชุมชน ชาวบ้านข้าราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมวางแผนใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้คนในชุมชนส่วนใหญ่หันมาสนใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหาโอกาสผลักดันให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 
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ผลการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain ร่วมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารใน

ชีวิตประจ าวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
LEARING OF PREDICT-OBSERVER-EXPLAIN WITH LEARING ACTIVITY REGARDING 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1).เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้ Predict-Observe- Explant ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนเรียนและหลังเรียน 2). เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe- Explant ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ก่อนเรียนและหลังเรียน 3). เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe- Explant ร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้าน
ลานควาย อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 29 คน แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1). 
แผนการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe- Explant  จ านวน 9 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 18  ชั่วโมง 
2).ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 9 ชุด 3). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบคู่ขนาน จ านวน 30 
ข้อ 4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็น
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แบบคู่ขนาน จ านวน 30 ข้อ5). แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังเรียน 
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบคู่ขนาน จ านวน 30 ข้อ 6).แบบประเมินความพึงพอใจ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีมีต่อการจัดการเรียนเรียนรู้ Predict-Observe- Explant ร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t-test) 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรู้ Predict-Observe- Explant ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ 0.1 
 2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe- Explant ร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.1 
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  Predict-
Observe- Explant ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  
ค าส าคัญ: Predict-Observe- Explant 
 

ABSTRACT 
 Learning of  Predict-Observe-Explain Teaching Method with Learning Activity Package 
Entitled ‘Substance in Daily Living’ on Scientific Study Achievement and Analytical Thinking 
Ability among Prothomsuksa 6 Students Student,Name : Mis Saowvakon  MoungsukAdvisory 
Committee : Dr.Viparuedee  Vipavin  and  Dr.Phasrabes  Yamthongkham  Degree and Program 
: The Master of  Education Degree in Curriculum and InstructionAcademic Year 2016 

This research aimed to 1) compare study achievement of learning activity package 
using predict- observe- explain  2) compare analytical thinking ability Primary Grade 6 
students following provision of predict-observe-explain 3) study satisfaction of Primary 
Grade 6 students towards provision of predict- observe- explain  with learning activity 
package 

 Sample were  Primary Grade 6 students studying in first semester, academic year 
of 2016,  Lankwai school, Rattaphum district, Songkhla province, recruited by using cluster 
random sampling. One group-pretest-posttest design was used. Research instruments 
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consisted of 1) 9 lesson plans with 18 hours using predict-observe-explain  with learning 
activity package, 2) 9 learning activity packages entitled chemical substance, 3) paralleled 
pretest and posttest sets for study achievement with 30 items, 4 multiple choices, 4) 
paralleled scientific process skill pretest and posttest sets with 30 items, 4 multiple 
choices, 5) paralleled analytical thinking ability pretest and posttest sets with 30 items, 4 
multiple choices  and, 6) satisfaction questionnaire of POE with learning activity package. 
Data were analyzed using mean, standard deviation and t-test.  Results were found as 
follows;  

1. After using  Predict-Observe- Explain with learning activity package entitled 
‘substance in daily living for Primary Grade 6 students,  students’ study achievement 
was significantly higher than that of before (p=.01) 

2. After using Predict- Observe- Explain with learning activity package entitled 
‘substance in daily living for Primary Grade 6 students,  students’ analytical thinking 
ability was significantly higher than that of before (p=.01) 

3. Students’ satisfaction towards POE with learning activity package entitled 
‘substance in daily living for Primary Grade 6 students was at a high level 
 
Keywords : Predict-Observe-Explain  
 
 

บทน า 
 โรงเรียนบ้านลานควายพบว่าคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านลานควาย ต่ ากว่า
เกณฑ์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและประเทศและปีการศึกษา  2557 มีค่าพัฒนาขึ้นเพียง
เล็กน้อย  แต่ยังมีมาตรฐานบางสาระที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่า
ระดับประเทศ และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนบ้านลานควายได้วางไว้   
 จากสภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์พบว่า การสอนโดยรวมยังคงมุ่งเน้ น
เนื้อหา การฟังและจ า มากกว่าคิดตั้งค าถาม ไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้พัฒนา   ด้านการคิด
วิเคราะห์ เน้นความรู้ความจ า การประเมินผลส่วนใหญ่ในโรงเรียนให้ความส าคัญ   และพิจารณาจากผล
การสอบเท่านั้น ไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่พิจารณาข้อมูลจากการประเมินผลด้านอ่ืนๆ ของผู้เรียน 
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นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ที่เรียนไปสังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ต่างๆเพ่ือท าความเข้าใจ
ธรรมชาติรอบตัวได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2547 ข : 12-14) จัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนท่องจ า
เพียงอย่างเดียว    แต่ต้องมีการปฏิบัติ การใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ การท างาน การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553  ต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้เรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริงและเน้นบทบาทของผู้เรียนที่มีความส าคัญที่สุดในการจัดการ
เรียนการสอนผลการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว ถ้าผู้เรียนได้เรียนโดยใช้วิธีการสอนที่ท าให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการคิดได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
Predict-Observe-Explain เป็นรูปแบบหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีConstructivism ที่
สนับสนุนให้นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจที่มีอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อเดิม ไวต์และกัตสโตน (น้ าค้าง  
จันเสริม.2551 : 29; อ้างอิงจาก  Whit and Gunstone 1992 : 44) ได้กล่าวว่า วิธีสอนแบบ  Predict-Observe-
Explain เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และวิธีการสอน ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียนโดยผู้เรียนนั้นเป็นผู้ลง
มือปฏิบัติเอง ประกอบด้วย   3  ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นที่1 ขั้น Predict (P) เป็นขั้นท านายผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ครู ให้นักเรียนท านายสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาก าหนดขึ้น  ขั้นที่ 2 ขั้น Observe(O)เป็นขั้น
สังเกต ซึ่งเป็นขั้นตอนการหาค าตอบโดยการท าการทดลอง  การสังเกตการณ์การท ากิจกรรม การสืบค้น
ข้อมูลและใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นที่ 3 ขั้น Explain (E) เป็น
ขั้นอธิบายผลจากขั้นตอน  การท านายและขั้นตอนการสังเกต หาค าตอบว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยใช้เหตุผล
ประกอบ (ส านักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ.2554 : 90-91) ซึ่งวิธีการ
สอนดังกล่าว  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ให้
นักเรียนได้ฝึกการท างานอย่างนักวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนจะต้องใช้ทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เมื่อได้ผลการทดลองนักเรียนต้องอธิบายผลการทดลอง ที่ได้ว่าผล
การทดลองเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นวิธีสอนดังกล่าวจะส่งเสริม ให้นักเรียนเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานจากประสบการณ์เดิมของตนในการ  สืบเสาะหาความรู้ซึ่ง
เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (น้ าค้าง  จันเสริม.2551 : 2-3)   
 การสอนวิทยาศาสตร์จะประสบความส าเร็จ  ถ้าสอนให้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ซึ่ง
เป็นพ้ืนฐานในห้องเรียนและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชวาร์สคอฟ ลีเดอร์แมนและคราวเวริร์ด  (ชาตรี ส าราญ.2544 
:18;อ้างอิงจาก Schwartz Lederman.and Crawford.2004 : 610-645) นอกจากนี้ครูต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่  ๆโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย ให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และที่ส าคัญควรเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยง กับชีวิตประจ าวันของนักเรียนโดย
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การเรียนรู้ของนักเรียนควรมีการปฏิรูปโดยการลดการเรียนในห้องเรียนแบบเก่าลง เพ่ือให้นักเรียน ได้
พบความหลากหลายของ  การเรียนด้วยการสัมผัสจากของจริงจากการท างาน  จากสื่อ จากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดย
ให้สอดคล้องกับชีวิตและความต้องการของบุคคลและสังคม (ประเวศ วะสี.2539 : 78) ถ้าครูสอนให้เด็กคิดโดยน า
สภาพชีวิตจริงเป็นตัวตั้งทุกครั้ง เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เชื่อมโยงปัญหาเข้าสู่ปัจจัยทางสังคมที่เป็น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริง ทุกสิ่งที่เกิดการเรียนรู้จะส่งผลสู่การพัฒนา ทางปัญญา และพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต(ชาตรี ส าราญ.2542 : 18) 
 การน าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนื้อหาทักษะความคิดระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนให้มีการถ่ายทอดความรู้กระบวนการแสวงหาความรู้วิทยาศาสตร์แล ะ เ จตคติท า วิทย าศ าสตร์ ไป
พร้อมๆ กัน (ภพ เลาไพบูล.2542 : 34) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเรียนดังกล่าว  
คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ชุดการสอนชุดกิจกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซด์ และ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการน า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นการรวมสื่อการสอน
และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียน ให้บรรลุจุดประสงค์เป้าหมายตามที่ตั้งไว้  
ส่วนกระบวนการเรียนที่จะน ามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนการสอนแบบ  Predict - Observe- Explain 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองฝึกการสังเกตการท านาย 
และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ท านายไว้และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งให้เกิดเหตุผล  และเน้น
ให้ผู้เรียน  มีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้  มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ซึ่งดูได้จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น  มีจิตใจจดจ่อผูกพันและมีปริมาณการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม  การเรียนรู้ที่มากขึ้น โดยต้องสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์  และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี.2542 : 4-6)ได้กล่าวว่าการที่ผู้สอนได้จัดหรือด าเนินการให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถ ทางสมอง ความถนัด ความสนใจได้พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์  ศึกษา  ค้นคว้าและทดลองด้วยตนเองโดยบูรณาการ คุณธรรมค่านิยม อันพึงประสงค์ ให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถน าไปใช้ได้จริงทั้งในและนอก
ห้องเรียน  และมีการวัดผล  ประเมินผลตามสภาพจริงท าให้ เกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับ(อภิญญา  เคนบุปผา.2546  :  26) กล่าวว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนของครู  และส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามรถของแต่
ละบุคคล  ท าให้นักเรียนไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเรียน  แต่มีความกระตือรือร้นที่ค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเองท าให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะปฏิบัติ ในด้านต่างๆได้ด้วย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Predict - Observe -Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

     1.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Predict 
– Observe – Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียน           ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

     1.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Predict- Observe -
Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  

 
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research ) ผู้วิจัยได้ท าการทดลองโดย
ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน One Group Pretest-Posttest-
Design 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรได้ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน 
เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคีที่ 8 อ าเภอรัตภูมิ ต าบลท่าชะมวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 2  
จ านวน  8  ห้องเรียน   จ านวน   289   คน  

 2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
โ รง เรียนบ้านลานควาย เครือข่ายท่าชะมวงสามัคคีที่  8 อ า เภอรัตภูมิ  ต าบลท่าชะมวง                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จ านวน 1  ห้องเรียน  จ านวน  29  คน  
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการสอนแบบ Predict- Observe -Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน          
9 แผน แผนละ 2  ชั่วโมง รวม 18  โมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลอืก เป็นแบบคู่ขนาน 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก เป็นแบบคู่ขนาน 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

784 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ Predict- Observe -
Explain   ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 15  ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  ด าเนินการดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  จัดท าแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ Predict- Observe - Explain  
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน 
  1.1  ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จากต าราและเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  ตัวชี้วัด  สาระส าคัญ  จุดประสงค์  เนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ/แหล่งเรียนรู้และ
การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  Predict- Observe-Explain   

  1.3  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  โดยพิจารณา    ให้
สอดคล้องกับเนื้อหา  จุดประสงค์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Predict - Observe - Explain ร่วมกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน       
  1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน   ดังตารางที่ 8  
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นให้ประธาน และกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจความถูกต้องเชิงเนื้อหา พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  น ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน  

วิทยาศาสตร์จ านวน  3  คนตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา  ตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล  เพ่ือพิจารณาหาความเหมาะสม โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือเหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด(บุญชม  ศรีสะอาน.2545 :72-73) 
 
  คะแนนเฉลี่ย   แปลความหมาย 
   4.51-5.00   เหมาะสมมากที่สุด 
   3.51-4.50   เหมาะสมมาก 
   2.51-3.50   เหมาะสมปานกลาง 
   1.51-2.50   เหมาะสมน้อย 
   1.00-1.50   เหมาะสมน้อยที่สุด 
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 ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ไว้ แผนการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะต้องมีค่าเฉลี่ยความเหมาะ
ตั้งแต่ 3.51  ขึ้นไปจึงถือว่ามีคุณภาพ  จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ผลการประเมินเฉลี่ยความ
เหมาะสม เท่ากับ  4.36 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
  1.7 น า แผนกา ร จัด ก า ร เ ร ีย น รู ้ว ิท ย าศ าสตร์ไ ปทดล อง ใ ช้ก ับนัก เ ร ีย น  ชั ้น
ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน  30  คน  เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนการจัดการเรียนรู้ และความเหมาะสมของเวลา
ในการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงและแก้ไข 
  1.8 จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
ตารางที่ 8   รายละเอียดจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  สารในชีวิตประจ าวัน          
 

แผนที่ เรื่อง 
จ านวน 

(  ชั่วโมง) 
1 สารกับสถานะของสาร 2 
2 เกณฑ์กับการจ าแนกสาร 2 
3 พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร 2 
4 การแยกสาร 2 
5 สารเนื้อเดี่ยว – สารเนื้อผสม 2 
6 สมบัติของสารในการน าไฟฟ้า- น าความร้อน 2 
7 ประเภทของสารในชีวิตประจ าวัน 2 
8 ความเป็นกรด- เบส 2 
9 สารกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2 

รวม 18 
 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้ัน ตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6   คู่มือครู และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แบบฝึกต่างๆ สร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 9 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

2.2 สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสร้างคู่มือครูประกอบการสอน  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  2.3  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  2.4  จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
   2.4.1  ชื่อชุดกิจกรรม 
   2.4.2  ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
   2.4.3  มาตรฐานการเรียนรู้ 
   2.4.4  แบบทดสอบก่อนเรียน 
   2.4.5  ใบความรู้ 
   2.4.6 ใบกิจกรรมที่ 1 
   2.4.7  ใบกิจกรรมที่ 2 
   2.4.8  แบบทดสอบหลังเรียน 
   2.4.9  เฉลยใบกิจกรรมที่ 1 
   2.4.10  เฉลยใบกิจกรรมที่  2 
   2.4.11  บรรณานุกรม 
 3.  น าคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาหาความ
เหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
เหมาะสมมากที่สุดเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม  ศรีสะอาน.
2545 :72-73) 
  คะแนนเฉลี่ย   แปลความหมาย 
   4.51-5.00   เหมาะสมมากที่สุด 
   3.51-4.50   เหมาะสมมาก 
   2.51-3.50   เหมาะสมปานกลาง 
   1.51-2.50   เหมาะสมน้อย 
   1.00-1.50   เหมาะสมน้อยที่สุด 
 ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ไว้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องมีค่าเฉลี่ยความเหมาะตั้งแต่ 3.51  ขึ้นไปจึง
ถือว่ามีคุณภาพ  จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ผลการประเมินเฉลี่ยความเหมาะสม เท่ากับ  4.46 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  
 4.  น าคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเครือข่ายท่าชะมวงที่ 8 ต.ท่าชะมวง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาที่ใช้ เวลาที่ใช้ และสื่อการเรียนการสอน 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้จริง 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41St National and 5th International Graduate Research Conference 

  

787 

 5. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านลานควาย เครือข่ายที่ 8 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของชุดกิจกรรมและสภาพปัญหาต่างๆของการ ใช้ชุดก
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงในข้อบกพร่องของกิจกรรมการวัดผลประเมินผล   และระยะเวลา
ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
  
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ฉบับละ  45 
ข้อ  เป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน  ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  
Predict -  Observe -  Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ทั้ ง  9  แผนการสอนเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่  โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 
 1.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจาก  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลานควายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  เทคนิคการ
เขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์  
 1.2  ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง  สารในชีวิตประจ าวัน 
 1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนด้านความรู้/ ความจ า ความเข้าใจและ
การน าไปใช้ ฉบับละ 45 ข้อ เป็น แบบทดสอบคู่ขนาน 
 1.4 สร้างตารางวิเคราะห์ เนื้อหาที่ต้องการวัดความสามารถด้านความรู้ /ความจ า ความ
เข้าใจและการน าไปใช้ ดังตารางที่ 9 
ตารางที่  9  การวิเคราะห์จ านวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดใน
ด้านต่างๆ 
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พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
ฉบับก่อนเรียน ฉบับหลังเรียน 
สร้าง คัดเลือก สร้าง คัดเลือก 

ความรู้  ความจ า 15 10 15 10 
ความเข้าใจ 15 10 15 10 
การน าไปใช้ 15 10 15 10 

รวม 45 30 45 30 
 
 1.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอให้ประธาน และคณะกรรมการตรวจ
พิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 1.6  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  คน ตรวจความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ว่าข้อสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือไม่ พิจารณาค่าความ
สอดคล้อง  (IOC: Index of Consistency) ก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้อง .50 ขึ้นไป 
 1.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ านวน 30  คน 
 1.8 น าผลการตรวจสอบให้คะแนนแบบให้น้ าหนักคะแนนศูนย์ - หนึ่ง คือข้อที่ตอบถูกให้ 1  
คะแนน  ตอบผิด  ไม่ตอบ  หรือตอบเกิน 1 ค าตอบ ในข้อเดียวกันให้ 0  คะแนน 
  1.8.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ /ความจ า ความเข้าใจและ
การน าไปใช้ ฉบับก่อนเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00   
  1.8.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ /ความจ า ความเข้าใจและ
การน าไปใช้ฉบับหลังเรียนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00  
  1.8.3 น าแบบทดสอบไปวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดยหาความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r ) ของแต่ละข้อโดยใช้เทคนิค 50% ในการแบ่งกลุ่มสูง-ต่ า ก าหนดค่าความอยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด.2545:84) คัดเลือกไว้
เพียง 30 ข้อ และน าไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ KR-20 ของคูเคอร์ริ
ชาร์ดสัน (Kuder- Richardson)(บุญชม ศรีสะอาด.2545:87-88) 
  1.8.4 แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ ์ท า ง ก าร เ รียนด้า นคว ามรู ้ / ค ว ามจ า ค ว า ม
เข้าใจและการน าไปใช้  ฉบับก่อนเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.90                  
 1.8.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ /ความจ า ความเข้า ใจ
และการน าไปใช้  ฉบับหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.91  
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 4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจาก  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลานควาย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  เทคนิคการเขียนข้อสอบและการสร้าง
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 2.2  ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง  สารในชีวิตประจ าวัน 
 2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  ฉบับละ  45 ข้อ  เป็น 
แบบทดสอบคู่ขนาน  
 2.4  สร้างตารางวิเคราะห์ เนื้อหาที่ต้องการวัดความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 8 ทักษะพ้ืนฐาน  ดังตารางที่ 10 
ตารางที่  10  การวิเคราะห์จ านวนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับพฤติกรรมที่
ต้องการวัดในด้านต่างๆ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
ที่ต้องการวัด 

ฉบับก่อนเรียน ฉบับหลังเรยีน 
สร้าง คัดเลือก สร้าง คัดเลือก 

1.  การสังเกต 10 4 10 4 
2. การจ าแนก 5 4 5 4 
3. การวัด 5 2 5 2 
4. การค านวณ 5 3 5 3 
5. การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

5 2 5 2 

6.  การลงความคิดเห็นจากข้อมูล 5 5 5 5 
7. การจัดการกระท าและสื่อ 5 5 5 5 
ความหมายข้อมูล     
8. การพยากรณ์ 5 5 5 5 

คัดเลือกไว้ 45 30 45 30 
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 2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสนอให้ประธานและ
คณะกรรมการตรวจพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 
 2.6  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3  คน ตรวจความเที่ยงตรง 
เ ช ิง เ นื ้อ ห า  แ ล ้ว ม า ค า น ว ณ ค ่า ด ัช น ีค ว า ม ส อ ด ค ล ้อ ง  ( IOC: Index of Consistency ) 
ก าหนดค่าดัชนีความสอดคล้อง .50 ขึ้นไป 

2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองกับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ านวน  30  คน 

2.8 น าผลการตรวจสอบให้คะแนนแบบให้น้ าหนักคะแนนศูนย์ – หนึ่ง คือข้อที่ตอบถูก 

ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ค าตอบ ในข้อเดี่ยวกันให้ 0  คะแนน 
 2.9 น าผลการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดยหาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  
ของแต่ละข้อโดยใช้เทคนิค  50%  ในการแบ่งกลุ่มสูง-ต่ า  ก าหนดค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.20-0.80  
และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20  ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาน.2545:84 โดยคัดไว้เพียง 30 ข้อ 
  2.9.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฉบับก่อน
เรียน  มีค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.30 - 1.00  
  2.9.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านฉบับหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ฉบับหลังเรียน  มีค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง  0.30– 1.00 
  2.10  น าแบบทดสอบมาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้ สูตร KR-20 ของ
คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson )(บุญชม ศรีสะอาน.2545:87-88) 
   2.10.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ฉบับก่อนเรียนทั้งฉบับ  มีค่าความเชื่อม่ัน 0.88 
   2.10.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังก่อนเรียนทั้งฉบับ  มีค่าความเชื่อม่ัน 0.88   
 2.11  จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 
 
 5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 แบบทดสอบวัดผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขั้นเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ เป็น
ข้อสอบแบบคู่ขนาน ใช้ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยจัดการเรียนรู้ Predict - Observe 
– Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง  9  แผน  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ว่า
เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
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3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตร 

สถานศึกษาโรงเรียนบ้านลานควาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
หลักการวัดผลและประเมินผล  เทคนิคการเขียนข้อสอบ  การสร้างแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  และการ
สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

3.2 ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจ าวัน เพ่ือน าไปสร้างตารางวิเคราะห์รายละเอียดจาก
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จากตัวชี้วัด 

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นแบบปรนัย  ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ เป็นแบบคู่ขนาน 
 3.4 สร้างตารางวิเคราะห์ เนื้อหาที่ต้องการวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ดังตารางที่ 11 
ตารางที่  11  การวิเคราะห์จ านวนแบบทดสอบวัดผลทักษะการคิดวิเคราะห์  
 

การคิดวิเคราะห์ 
ฉบับก่อนเรียน ฉบับหลังเรียน 
สร้าง คัดเลือก สร้าง คัดเลือก 

1.ด้านการสังเกตและการจ าแนก 10 6 10 6 
2.ด้านการจัดกลุ่ม 10 6 10 6 
3. ด้านการคิดวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 10 6 10 6 
4.ด้านการน าไปใช้ 10 6 10 6 
5.ด้านการท านาย 10 6 10 6 
รวม 50 30 50 30 

  
 3.5  น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เสนอให้ประธานและคณะกรรมการตรวจ 
พิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงข้อเสนอแนะดังกล่าว  
 3.6 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
แล้วน ามาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item  Objectice Congruence : IOC) ก าหนด  ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง .50 ขึ้นไป  
 3.7  น าแบบทดสอบวัดผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปทดลองกับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ  จ านวน  30  คน  

3.8 น าผลการสอบมาตรวจให้คะแนนแบบน้ าหนักคะแนนศูนย์ -หนึ่ง คือข้อที่ตอบถูก ให้ 1

คะแนน ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ค าตอบ ในข้อเดี่ยวกันให้ 0 คะแนน 
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 3.9  น าผลการวิเคราะห์คุณภาพรายข้อโดยหาความยากง่าย (p )และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
ของแต่ละข้อโดยใช้เทคนิค 50 % ในการแบ่งกลุ่มสูง - กลุ่มต่ า ก าหนดค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20-
0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป( บุญชม ศรีสะอ้าน.2545:84โดยคัดไว้เพียง 30 ข้อ 
  3.9.1  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียน  มีค่าความยาก
อยู่ระหว่าง  0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.30– 1.00   
 3.9.2  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ฉบับหลังเรียน  มีค่าความยากอยู่
ระหว่าง  0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.30– 1.00  
 3.10  น าแบบทดสอบมาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้ สูตร KR-20 ของคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson )(บุญชม ศรีสะอ้าน.2545:87-88) 
  3.10.1 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ฉบับก่อนเรียน มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.89  
  3.10.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลัง เรียนมีค่าความเชื่อมั่น 
0.90   
 
6.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  การจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Predict- 
Observe-Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน ด าเนินการดังนี้ 
      6.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
      6.2  สร้างแบบทดสอบความพึงพอใจต่อ ใช้ค าถามจ านวน  15 ข้อ โดยศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  สร้างแบบสอบถามแบบการประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert Rating Scales) ตามมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ตามมาตราส่วนค่า 5 ระดับ ( Rating Scales)   (ล้วน  สายยศ
และอังคณา สายยศ . 2538 :183-185) ได้แก่ 
   5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
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การคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 วัด 2  ด้านคือ 1. การจัดการเรียนรู้                       
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
    6.3  น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain  ร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน ตรวจสอบความเหมาะของข้อค าถามได้ระดับความเหมาะสมเฉลี่ย 4.57 (บุญชม ศรีสะอาน.2545: 
103-104)  
     6.5 จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 

วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย  ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารใน 
ชีวิตประจ าวัน  แผนการสอนจัดการเรียนรู้แบบ Predict- Observe- Explain  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  Predict-
Observe-Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.  ก าหนดวันและเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียน บ้านลาน
ควายจ านวน 29 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 รวม 18 ชั่วโมง  โดยจัดกิจกรรมการสอนในเวลาเรียนปกติ 
 3.  ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการทดลองให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองเข้าใจถึงการจัดการ
เรียนรู้ Predict - Observe - Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 4.  ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดังนี้ 
  4.1   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้/ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
จ านวน 30 ข้อ  ใช้เวลา 45  นาท ี
  4.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ  
ใช้เวลา 45  นาท ี
  4.2   แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 45  นาท ี
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 5.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้   Predict- Observer - 
Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ครบทั้ง 9 แผนการจัดการเรียนรู้
ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้ 
  5.1   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้/ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้  
จ านวน 30 ข้อ  ใช้เวลา 45  นาท ี
  5.2   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 
ข้อ  ใช้เวลา 45  นาที 
  5.2   แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 45 นาท ี
 6.  ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้ Predict- Observer 
- Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้าน จ านวน 15 ข้อ 
 7. รวบรวมตรวจนับคะแนนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ Predict-Observe-Explain 
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้ Predict- Observe -Explain   
ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ใน
ระดับดีมาก 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผล 
   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ  Predict- Observe - Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Predict- Observe - Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
Predict- Observe - Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับดี
มาก 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ทั้งนี้เนื่องจากมาจากการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Predict -  
Observe - Explain   เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยพ้ืนฐาน
จากประสบการณ์เดิมของตนเองและขั้นการสอน Predict จะฝึกให้นักเรียนท านายเกี่ยวกับความเป็นไป
ได้ของของการท ากิจกรรมต่างๆที่นักเรียนมีพ้ืนความรู้เดิม  มีการจดบันทึกผลของการท านายก่อนการ
ท าการทดลอง และขณะที่ผู้เรียนได้ท าการทดลองและศึกษาหาความรู้ นักเรียนก็จะได้ค าตอบ โดย
ผู้เรียนจะน ามาเปรียบเทียบกับความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น  ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้เพ่ิมขึ้น เป็น
ความรู้ที่คงทน ซึ่งกระบวนการนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นการ
ขยายความรู้ให้กว้างขึ้นด้วย ในขั้นที่ Observeและ Explain จะเป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นการน าความรู้มาอภิปรายรวมกันจะท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น และยังได้เห็นภาพประกอบต่างๆ จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยท าให้นักเรียนมีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น มีความสนุกในการศึกษาสืบค้นข้อมูล สร้างความสุขในการค้นคว้า ไม่เบื่อหน่ายในการ
สืบค้น สร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องเรียนสอดคล้องกับชนาธิป พรกุล (2554 : 72) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการสร้าง
ความรู้สตรัคติวิสต์โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเพียเจย์(Piaget ) และวี
ก็อทสกี้(Vygotsky ) ซึ่งกล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นในบริบทที่ผู้เรียนสร้างความรู้ในขณะที่ได้รับ
ประสบการณ์ตรงต่างๆซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จินตนาได้กล่าวถึงการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สอนแบบ ท านาย -สังเกต-อธิบาย (POE) เป็นรูปแบบหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎีการสร้างความรู้คอนสตรัคติวิสต์  ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจที่อยู่บน
พ้ืนฐานความรู้เดิมนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 
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ทักษะพ้ืนฐานส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน  หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้  Predict -  
Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain   เป็นหนึ่งวิธีในการจัดการ
เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์  ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีบทบาทการเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนจะต้องมีการ
กระท ากับข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และต้องพยายามที่จะสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้
ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ อาศัยการการสังเกต  การใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5  หรือใช้การศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ จดบันทึก จ าแนกข้อมูล ลงข้อสรุปข้อมูล หา
ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและเวลากับสเปส  ทุกครั้งผู้เรียนจะต้องมีการอธิบายถึงเหตุผลของ
การกระท าของข้อมูลได้ แล้วสรุปผลเป็นองค์ความรู้โดยการศึกษาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Predict -  Observe - Explain   ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุก
ขั้นตอนต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้นักเรียนเมื่อได้รับการ
จัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain   ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีคะแนนด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยปาลิดา มาจรัล (2555:202) ได้ศึกษา การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบการ ท านาย – สังเกต – 
อธิบาย Predict - Observe – Explain  พบว่าอัตราการเข้าใจของนักเรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก
และการเปลี่ยนแปลงถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น ในขณะที่อัตราของนักเรียนที่มีระดับความพึงพอใจมโนมติ
เชิงวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนลดน้อยลง หลังจากการที่ได้เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ Predict - 
Observe – Explain   สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ โดย
ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ Predict - Observe – Explain   ในเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
นักเรียนการพัฒนามโนมติหรือความรู้เดิมของนักเรียนสู่มโนมติทางวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ได้ส ารวจ
มโนมติก่อนเรียน ในเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงนั้นควรน าเสนอประเด็นค าถามในการท านายให้มาก
ขึ้นเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้  Predict - Observe – Explain   ให้มากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ของพัชวรินทร์ เกลี้ยงนวล ( 2556:110) ที่ศึกษาผลสอน Predict -  Observe - Explain   ร่วมกับผัง
กราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องบรรยากาศพบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.1 

 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 การจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ความจ าเป็น
และส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจ  แยกแยะ และน าไปใช้ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล มีการสังเกตและการ
จ าแนก  การจัดกลุ่ม  การวิเคราะห์เหตุผล   การน าไปใช้ และการท านาย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้
นักเรียนเมื่อได้รับการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain   ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ   ปัทมา  ไชยลักษณ์ ( 2559 : 136)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
โดยใช้ วิธีสอนแบบ Predict - Observe - Explain ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชา
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ Predict - Observe - Explain ร่วมกับเทคนิคผัง
กราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ    ที่ระดับ .01  ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย ลักคณา บุญลับ (2554:83) ได้ศึกษา
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และผลงานเรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Predict - Observe – Explain ร่วมกับค าถามปลายเปิด นักเรียนใช้
การคิดวิเคราะห์ 3 ลักษณะได้แก่ การคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ การคิดวิเคราะห์กระบวนการ การคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์และใช้การคิดสังเคราะห์ 2 ลักษณะ ได้แก่ การสังเคราะห์แผนการสังเคราะห์และ
สร้างผลงานได้ดี 

 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
Predict -  Observe - Explainร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Predict - Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากจะมีการใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย เช่นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง  สื่อจาก CD และการสืบค้นข้อมูลจากคลิปวิดีโอจากอินเตอร์เน็ต การ
สืบค้นจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การท าแบบฝึก การทดสอบ การน าเสนอ  การเสริมแรงต่างๆ ครูผู้สอน
สร้างบรรยากาศที่ส่งเริมการเรียนรู้และเน้นนักเรียนเป็นผู้ปฎิบัติ และร่วมกันอภิปรายผลจากการท า
กิจกรรมการทดลอง ท าให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นักเรียนมีความสนุกในการเรียน  ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รัก มีความสุข ในการเรียนรู้  สอดคล้องงานวิจัยของ    อร
อนงค์  ค าปล้อง (2549 : 32) ได้ศึกษาความ  พึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ใน 3 ด้าน คือ อาจารย์ผู้สอน 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความ
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พึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้านอาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผลนักเรียนมีความพอใจในระดับปานกลางและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงพร หมวกสถุล  (2556 : 152) ได้ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
แบบวัฎจักรการ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) จังหวัดนราธิวาส ใน 4 ด้าน มีด้านสาระการเรียนรู้ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้และด้านการวัดผลประเมินผล  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพอใจด้านสื่อการเรียนรู้
มากที่สุดและด้านวัดและประเมินผลมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน  เป็นกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้สร้าง
แนวคิดจากสติและปัญญา เกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาและเกิดการเชื่อมโยงความคิดที่ได้รับการปลูกฝัง
ที่เก่า และสร้างสามารถสร้างมโนมติให้เกิดขึ้น มีการปรับแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้ การทดลองและเกิด
การปรับเปลี่ยนแนวคิดของการเกิดความรู้ใหม่อย่างมีหลักฐานและมีเหตุผลประกอบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็ น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามทฤษฎีการเสริมสร้างความรู้ (Constructivism) ที่ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  และน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปบูรณาการกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน
ท าให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางและมีความหลากหลาย ท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 

 
                                          ข้อเสนอแนะ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สาร
ในชีวิตประจ าวันมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
               1.1  ผู้สอนที่จะจัดการเรียนรู้ Predict- Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ครูจะต้องพยายามป้อนค าถามให้นักเรียนคิด และ จดบันทึกในการ
คาดเดา และพยากรณ์ล่วงหน้า  ของนักเรียนให้มาก เพ่ือสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการ
คิดวิเคราะห์ให้แก่นักเรียน  เมื่อนักเรียนท าการทดลองด้วยตนเองแล้ว  จะต้องให้นักเรียนเปรียบเทียบ
ระหว่างสิ่งที่นักเรียนคิดหรือท านายไว้มีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการทดลอง 
และการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่เป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น ครูจะต้องเดินและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
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และคอยป้อนค าถามให้นักเรียนตลอดเวลา เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการท านาย เกิดการเชื่อมโยงแนวคิด
และน าไปสู่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความคิดใหม่ๆให้นักเรียนอธิบายถึงที่มาที่ไปของกิ จกรรม
อย่างมีเหตุผลให้มากที่สุด การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องศึกษาเนื้อหาให้ละเอียด ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความยืดหยุ่น 
 1.2  ผู้สอนจะต้องมีค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนและมีการชี้แนะ ถึงบทบาทในการท า
หน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม และให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความซื่อสัตย์ในการตรวจสอบค าตอบของคน
เอง ครูต้องคอยย้ า และก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนในเรื่องของความ
ซื่อสัตย์  และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
      2. 1  ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น อาหารและสารอาหาร  สิ่งแวดล้อม  วัสดุและสมบัติของวัสดุ เป็นต้น 
      2.2  ควรวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
Predict -  Observe - Explain  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ของนักเรียนในระดับอ่ืนๆ 
  2.3  ควรวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
Predict -  Observe - Explain ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กับวิธีสอนอ่ืนๆ 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหา

ความรู้เป็นกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

(ฝ่ายมัธยม) จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอน EPPA  Model 

แบบทดสอบ  และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test for dependent samples และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบการเรียนการสอน มีชื่อว่า “EPPA Model” มีองค์ประกอบคือ หลักการ 

วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ กระบวนการเรียนการสอนมี 

4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement: E) 2) ขั้นการเรียนรู้
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กระบวนการ (Process Learning: P)   3) ขั้นการฝึกทักษะ (Practice: P) และ 4) ขั้นการประเมิน

และสะท้อนผลการเรียนรู้ (Assessment and Reflection: A) 

2. หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EPPA Model นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ EPPA Model โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหา
ความรู้เป็นกลุ่ม,ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) To develop the blended 

instructional model by using group investigation to enhance analytical thinking of 
Secondary School Students. 2) To evaluate the effectiveness of the blended 
instructional model by using group investigation to enhance analytical thinking of 
Secondary School Students.  The samples of this research consisted of 40 students in 
Matthayom 6 studying in the second semester during academic year 2015 in 
Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). The 
instruments employed to collect data were : 1) Lesson plans 2) Learning outcome test.  
3) Analytic thinking skill test 4) a questionnaire of satisfaction of the student towards 
the blended instructional model by using group investigation to enhance analytical 
thinking of Secondary School Students.  The collected data was analyzed for mean      
(Χ ) standard deviation (S.D.)  t-test for dependent samples  and content analysis. 
 The finding as follows : 

1. The blended instructional model by using group investigation to enhance 

analytical thinking of Secondary School Students. which called “ EPPA Model” 

consisted of methods, purposes, the process of learning and teaching and the 

condition of implementation led to the model of teaching that has 4 processes  were 

: 1) Encouragement (E) 2) Process Learning (P) 3) Practice ( P)  4) Assessment and 

Reflection (A) 
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2. The learning outcomes and analytical thinking skill of the students gained 

after participation in the learning management taught by EPPA Model was higher than 

before at the level of .01 significance. 

3. The satisfaction of the students towards EPPA Model were at the highest 

level agreement. 

  
Keywords: blended instructional model by using group investigation, analytical 
thinking 

 
 
 

บทน า 
 สังคมของโลกปัจจุบันก้าวไปสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เยาวชนไทยถูกครอบง าด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ จากสื่อโฆษณา  การ์ตูน  เกม  แฟชั่น  รวมทั้งการเลียนแบบจากดารา นักร้อง ซึ่ง
เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย  ค่านิยมต่างๆ  มีอิทธิพลต่อเยาวชนไทยอย่างมาก การหลงระเริงกับสิ่งยั่ว
ยุ การขาดความยั้งคิด  ขาดความตระหนักในผลดีผลเสียและผลกระทบต่างๆ  ที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง  
และสังคมรอบข้าง การได้ซึมซับข่าวสาร โฆษณาจากสื่อต่างๆ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ  เป็นผลท า
ให้เกิดความคิดในหลายมุมมอง  การไม่รู้จักควบคุมตัวเองและการไม่รู้จักไตร่ตรอง คิดให้รอบคอบ
ก่อนลงมือปฏิบัติ  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ท าให้เป็นปัญหา
สังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย  การเร่งพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วเป็นผลท าให้สังคมไทยเป็นสังคม
เพ่ือความอยู่รอดและความสุขสบายของตนมากกว่า  ขาดความคิดในหลายๆ มุมมองเพ่ือแยกแยะสิ่ง
ใดควรสิ่งใดไม่ควร ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรให้นักเรียนรู้จักคิดก่อนและท าในสิ่งที่
ตนเองคิด  เพ่ือความส าเร็จในอนาคต เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพ่ือให้นักเรียนได้รู้เท่าทันใน
สภาพปัญหาสังคมที่พบเห็นในปัจจุบัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้เน้นถึงการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยเน้นให้ผู้เรียนตั้งข้อสังเกตหรือประเด็นที่ตนสนใจศึกษาด้วย
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ตนเอง  อาจเริ่มจากปัญหาที่ตนพบขณะเรียนหรือศึกษาข้อมูล  แล้ววางแผนการค้นคว้าหาค าตอบ
ประเด็นต่างๆ อย่างเป็นระบบ นับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้สรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง
จากความสนใจของตน  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาใน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตัวที่ 2 ที่ก าหนดให้ผู้เรียนจะต้องเกิดทักษะทางความสามารถในการคิด 
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดอย่างมีระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม การคิดและกระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการจัด
การศึกษาตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 วงการศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศได้ค้นพบว่าการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนท าได้ในขอบเขตที่จ ากัดยังไม่
กว้างขวางและยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ จากผลการวิจัยพบว่าการสอนวิชาต่างๆ ผู้เรียนสามารถ
ท าคะแนนได้ดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะพ้ืนฐาน แต่เมื่อใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนยัง
ไม่สามารถพัฒนาไปได้ถึง ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาเป้าหมายส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญในสั งคมยุค
โลกาภิวัตน์เป็นอย่างมาก 
  การศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ดังนั้นการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมจึงมิใช่การเรียนแต่เนื้อหาความรู้  แต่ต้องการให้
ผู้เรียนเป็นนักแก้ปัญหาน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจความ
เป็นไปในสังคมและในโลก  พิจารณาว่ามนุษย์ พูด เขียน ประเมิน คิดค านวณ วิเคราะห์ แก้ปัญหา  
สร้างจินตนาการ และพากเพียรพยายามในเรื่องต่างๆ กันอย่างไร สังคมศึกษาเชื่อมโยงกิจกรรมที่
มนุษย์ท า  ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคตเข้าด้วยกัน  (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 5) ควบคู่การมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวนโยบายแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2545 – 2559  คือการปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545:12 - 31) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
และฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตราที่  24 ข้อ 2 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และข้อ 3 ได้กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรู้  ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  
คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาไว้เป็นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มที่มุ่งเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา สร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนในทุกช่วงชั้น ซึ่ง
สาระส าคัญจะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็น
การรวมหลายๆ วิชาเข้าด้วยกันหรือบูรณาการ การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึง
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่
เน้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการพัฒนาทางจริยธรรมและค่านิยม กระบวนการ
ประชาธิปไตย พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีคุณค่าต่อสังคม ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สามารถเผชิญกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในชีวิตประจ าวันได้ เพราะได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะชีวิต
ด้านต่างๆ เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ซึ่งถือเป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชนและน าไปสู่การพัฒนาประเทศ สาระเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต 
การแก้ปัญหาและการปฏิบัติตนในสังคมเพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจในการสร้างเสริมชีวิตให้ดีขึ้น 
 นอกจากการจัดหลักสูตรในลักษณะบูรณาการดังกล่าวแล้ว กระบวนการจัดการเรียนรู้ก็เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 22-24 กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งหลักการจัดการศึกษายึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มพุทธินิยม 
(Cognitivism)  บรูเนอร์  (Bruner) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง และออซูเบล (Ausubel) 
การเรียนรู้จะมีความหมาย หรือมีคุณค่า เมื่อสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียน (David, 
Joseph and Helen, 1968: 203-204) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism 
Theory) เป็นทฤษฎีการสร้างความรู้ที่เน้นวิธีการเรียนรู้มากกว่าการให้ความรู้โดยตรง ซึ่งเพียเจต์ 
(Piaget) มีความเชื่อว่าผู้เรียนสร้างความจริงด้วยตนเองจากการรับรู้จากประสบการณ์ ดังนั้นความรู้
หรือการเรียนรู้เรื่องใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์เดิม แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ และ
วิธีการได้มาซึ่งความรู้ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น ซึ่ง
สอดคล้องกับเพเพิร์ท (Papert,1993) ได้น าความรู้เกี่ยวกับการเกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) แนวคิดนี้อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง เมื่อมีการสร้าง
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บางสิ่งบางอย่างออกมาเป็นผลิตผล ก็จะมีการสร้างความรู้ด้วย เพเพิร์ท มีความคิดเห็นว่า หากผู้เรียน
มีโอกาสได้สร้างความรู้และน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้น โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมจะช่วยให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในโลก 
หมายถึง การสร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ความรู้ที่สร้างขึ้นจะมีความหมายอยู่คงทน และไม่ลืมง่าย และ
จะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิดของตนเองได้ ความรู้ที่สร้างข้ึนจะเป็นฐานที่มั่นคงให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนที่ใช้กระบวนการกลุ่มสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ
สืบสวนและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดความใฝ่รู้ มีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึ้น และพัฒนา
ทักษะการท างานกลุ่ม (ทิศนา แขมมณี. 2550 :250) การก าหนดลักษณะเบื้องต้นของการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบสวนที่ใช้กระบวนการกลุ่มของจอยส์ และวีล (Joyce; & Weil. 2009:239-240) เป็น
รูปแบบที่ให้การอบรมแก่ผู้เรียนแล้วก่อให้เกิดการยอมรับศักยภาพของผู้อ่ืน มีเสรีภาพในฐานะที่เป็น
ผู้เรียน เกิดการยอมรับการสืบสวนทางสังคม สร้างความผูกพันและความอบอุ่นระหว่างบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ โดยวิธีการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และเป็นวิธีการฝึกให้ท างานเป็นกลุ่ม ศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ทั้ งองค์
ความรู้ ความสามารถ ทักษะปฏิบัติ ทักษะกระบวนการและการรู้จักคิดวิเคราะห์เพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
อีกทั้งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างคงทนถาวร (ศรีมงคล  เทพเรณู.  2548:122-123) ซึ่งการจัดการเรียน
ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนที่ใช้กระบวนการกลุ่มมีแนวคิ ด เรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลกล่าวคือ เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าผู้อ่ืนคิดอย่างไรและเข้าใจการ
ท างานของผู้ อ่ืนได้แก้ปัญหาร่วมกับผู้ อ่ืน การสอนแบบนี้จึงสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย (นวลจิตต์ เชากีรติพงศ์.2540 : 70) จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มี
กิจกรรมเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้  รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปเป็นค าตอบ ฝึกความรับผิดชอบในการท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและการเรียนรู้ร่วมกัน  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง (ดวงกมล  สินเพ็ง.
2551: 188) สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร(ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.2552:14) 

จากเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดังกล่าว รวมไปถึงข้อ
ค้นพบจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าหากผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
ส่งผลให้ไม่สามารถน าความรู้ที่ ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาต่างๆใน
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ชีวิตประจ าวันได้ มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนที่ใช้
กระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบสวน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกิดความใฝ่รู้ 
ความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวเพ่ือน า
แนวทางที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดที่เป็นระบบสามารถแยกแยะ ไตร่ตรอง 
พิจารณา และวิเคราะห์ข้อมูลในยุคโลกาภิวัตน์ โดยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งเหตุผลที่ว่าทุกรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหรือวิธีสอน
แบบต่างๆ ไม่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน 
ทุกสถานการณ์และทุกเวลา สอดคล้องกับที่ วัชรา เล่าเรียนดี (2552: 44) ที่ได้เสนอแนวคิดว่ารูปแบบ
การสอนและวิธีจัดการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ รูปแบบวิธีสอนคิด
หรือวิธีสอนคิดหลายๆ วิธีสามารถน ามาพัฒนาได้ทั้งทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหาสาระ ครูควร
จะสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าควรเลือกรูปแบบใดหรือควรบูรณาการรูปแบบใดกับเทคนิควิธีสอน
แบบใดในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดนั้นไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับวิธี
สอนหรือรูปแบบการสอนคิดที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะทักษะการคิด ลักษณะการคิดแต่ละประเภท 
แต่ละระดับ สามารถจะผสมผสานกับวิธีจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้แม้กระทั่งวิธีสอนแบบบรรยายหรือวิธี
สอนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่วิธีสอนทักษะการคิดโดยตรง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากมายให้ผู้สนใจเลือกใช้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่เนื่องจากทุกรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นหรือวิธีสอนแบบต่างๆ ไม่สามารถน ามาใช้พัฒนาผู้ เรียนได้ทุกๆ ด้านหรือทุกๆ 
แห่งได้อย่างมีประสิทธิผลเท่าเทียมกัน ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กันมาโดยตลอดจึงไม่
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตลอดเวลา จึงต้องมีการประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและ
ดัดแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือมีการพัฒนารูปแบบที่ เหมาะสมขึ้นมาใหม่ ดังนั้นการที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่ด าเนินอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด
การจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา” 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
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 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
 

 
วิธีการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย 
  ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

มีแนวคิดส าคัญที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คือ ใช้กระบวนการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) ร่วมกับออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model 

ของครูส (Kruse. 2012:ออนไลน์ ) ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) แบบรองรับภายใน และใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Design 

ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบ The One-Group Pretest-Posttest Design  ซึ่งมี

วิธีด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Analysis: A) เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 2) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) การออกแบบและการพัฒนา (Design 

and Development: D&D) เป็นการพัฒนาและหาคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน 3) ขั้นตอนที่ 3 

การวิจัย (Research: R2) การน าไปใช้ (Implementation: I) เป็นน ารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้าง
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ขึ้นไปใช้ และ 4) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็น

การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างข้ึน 

 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จ านวน 
9 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 361 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Sampling Unit) จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของตัวชี้วัด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

     ระยะเวลาที่ ใช้ ในการวิจัยโดยใช้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คาบ 10 
สัปดาห์ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
      ตัวแปรจัดกระท า  ได้แก่  รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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      ตัวแปรตาม ได้แก่  
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  - ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
 
                                         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบสืบสอบ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  2.3 แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบ

สอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
รูปแบบการเรียนการสอน ด้านการสอนสังคมศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยสรุป พบว่า การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
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สอน ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ครอบคลุมความต้องการจ าเป็น มีทั้งหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ การ
วัดและประเมินผล รวมทั้งปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ด้าน
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าจุดเน้นของรูปแบบ คือการปฏิบัติทั้ง
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งแบบ Face to Face และแบบ online 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่ชัดแจ้ง 
วัตถุประสงค์แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งหลักการและวัตถุประสงค์มีความสัมพันธ์
กัน ด้านองค์ประกอบเชิงกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนเขียนได้ชัดเจน 
ชื่อของแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน า
รูปแบบไปใช้ มีปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ 
และปัจจัยสนับสนุนควรเพ่ิมปัจจัยทางด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียน
การสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจนได้รูปแบบการเรียนการสอน ดังภาพประกอบที่ 1 
 

 
ภาพประกอบที่ 1  EPPA Model 

 รูปแบบการเรียนการสอน EPPA Model ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไข
การน ารูปแบบไปใช้ 
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
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 หลักการ มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างความรู้จากการปฏิบัติร่วมกันและมีการจัดเก็บความรู้ที่มีอยู่
ในตัวตนของนักเรียนเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
องประกอบเชิงกระบวนการ ประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement: E)  

2) ขั้นการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning: P) สืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มตาม

แนวคิดของจอยส์ และวีล (Joyce; & Weil. 2009: 65-88) มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

      2.1) ขั้นเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
      2.2) ขั้นพิจารณาปัญหา  
      2.3) ขั้นวางแผน  
      2.4) ขั้นลงมือปฏิบัติ  
      2.5) ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลงาน  
      2.6) ขั้นทบทวนและเชื่อมโยงปัญหาใหม่  

3) ขั้นการฝึกทักษะ (Practice: P)  

4) ขั้นการประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ (Assessment and Reflection: A) 

 

องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ : การเตรียมความพร้อมในการเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน

ส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 

 ปัจจัยสนับสนุน : การเตรียมความพร้อมก่อนน ารูปแบบไปใช้ 

 1. ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและ

กระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่างๆ ทุกขั้นตอน 

 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิควิธีสอนที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน มี

ทักษะการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียน 

การด าเนินการ 4 ข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอน EPPA Model 
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 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้

เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (EPPA Model) 

ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Encouragement: E) กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

สร้างแรงจูงใจภายใน แจ้งจุดประสงค์ในการเรียน ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

วิเคราะห์ภูมิหลังของผู้เรียนโดยการทดสอบก่อนเรียน 

2. ขั้นการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning: P) เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในชั้นเรียนแบบ face to face ด้วยการจัดการเรียนสอนแบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็น

กลุ่มตามแนวคิดของจอยส์ และวีล (Joyce; & Weil. 2009: 65-88) มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

  2.1 ขั้นเสนอสถานการณ์ที่เป็นปัญหา หมายถึง ผู้เรียนร่วมกันเสนอปัญหาจากกรณี
ตัวอย่างที่ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ให้ 
  2.2 ขั้นพิจารณาปัญหา หมายถึง จัดให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาปัญหา เพ่ือ
น าไปสู่จุดประสงค์ที่ก าหนด 
  2.3 ขั้นวางแผน หมายถึง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกันท างาน และคิดวางแผน
ขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า ก าหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และมอบหมายการท างาน 
  2.4 ขั้นลงมือปฏิบัติ หมายถึง สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยผู้สอนควรให้ค าแนะน า และติดตามการท างานของผู้เรียน 
  2.5 ขั้นรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลงาน หมายถึง สมาชิกเสนอผลงานที่
ตนเองศึกษาร่วมกัน อภิปรายสรุปเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม แล้วบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม ส่ง
ตัวแทนมาน าเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรียน จากนั้นผู้เรียนในชั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์ผลการศึกษาที่
แต่ละกลุ่มน าเสนอว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
  2.6 ขั้นทบทวนและเชื่อมโยงปัญหาใหม่ หมายถึง ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายที่น าไปสู่
การค้นพบความรู้ที่เป็นประเด็นปัญหาใหม่ เพ่ือสรุปและเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาค้นคว้าต่อไป 

3. ขั้นการฝึกทักษะ (Practice: P) เป็นการฝึกทักษะด้วยการจัดการเรียนสอนแบบสืบสอบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยครูผู้สอนท าหน้าที่ชี้แนะ 

4. ขั้นการประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ (Assessment and Reflection: A) ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปกระบวนการคิดวิเคราะห์ และยุทธวิธีที่ใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการทดสอบหลังเรียน 
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2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน 
EPPA Model มีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสม/สอดคล้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.67 , S.D. = .18 ) จึงถือว่ารูปแบบมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

3. หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EPPA Model นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ EPPA Model โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ

แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบ
แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยสังเคราะห์มาจากแนวคิดและหลักการออกแบบเชิงระบบ โดยประยุกต์
แบบจ าลองการออกแบบการสอนเชิงระบบของเควิน ครูส (ADDIE Model) ร่วมกับกระบวนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) และบูรณาการร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ จึง
ส่งผลให้ผลลัพธ์จากการออกแบบมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีความเป็นไปได้จริงและมีความ
สอดคล้องของรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องจากการน าวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) (ทิศนา 
แขมณี. 2548: 204) นอกจากนี้กระบวนการในการพัฒนารูปแบบในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ขึ้นภายใต้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่สนับสนุนและให้แนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน ประกอบ
กับข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจ าเป็นช่วยให้สามารถก าหนดประเด็น
ปัญหาที่ต้องน ามาแก้ไข ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้อย่างชัดเจน ท าให้รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียน อีกทั้งในขั้นตอน
ของการพัฒนารูปแบบที่มีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และการปรับปรุง
แก้ไขก่อนน ารูปแบบไปทดลองใช้ท าให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบมีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ใน
การด าเนินการสูง และเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
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นอกจากนี้วิธีการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้สืบสวนที่ใช้
กระบวนการกลุ่ม ได้ด าเนินการให้มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และสภาพ
ของผู้เรียน ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้ฝึกปฏิบัติเน้นกระบวนการท างานกลุ่ม  
ความสามัคคี และการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม การจัดกิจกรรมลักษณะนี้ท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันภายในกลุ่ม เปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ส่งเสริมให้นักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ในการช่วยเหลือและร่วมมือกันเรียน ช่วยคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งเนื้อหาใน
การจัดการเรียนรู้น าเสนอเนื้อหาเริ่มจากง่ายไปหายาก ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 
ท าให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสุขในการเรียน ประกอบกับการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนและสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆ ที่สงสัยกับผู้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา 
รวมทั้งผู้เรียนได้ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากขุมความรู้ระดับโลกที่กระจายอยู่ทั่วโลกอีกด้วย จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ จรรยา ฉิมงามข า (2545:27) ที่ได้อธิบายถึง
การเรียนการสอนออนไลน์ว่า ผู้เรียนสามารถเรียนโดยไม่มีผู้สอนมาสอนหน้าชั้นเรียนเพียงแค่ผู้เรียน
นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียนได้ และการน าเอาสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ซึ่งเป็น
สื่อที่ทันสมัยอย่างยิ่งในยุคนี้มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจาก
ผู้ เรียนมีความคุ้นเคย สอดคล้องกับบทความที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(2543:ออนไลน์) เสนอไว้ว่า การเรียนออนไลน์นี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ที่ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหา
ของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ และมัลติมีเดีย อ่ืนๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียน
โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และเป็นผู้ชี้แนะผู้เรียน คุณสมบัติของ Facebook 
คือ การที่ผู้ใช้สามารถเผยแพร่รูปภาพส่วนตัว การเขียนข้อความส่วนตัวการแพร่ภาพเคลื่อนไหว
อย่างเช่น ภาพ วีดีโอ จัดได้ว่าเป็นสื่อประสมที่น ามาบูรณาการการเรียนการสอนได้ ซึ่งประการนี้
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545:21-22) ได้มีความเห็นว่า การใช้สื่อประสมเช่นนี้เป็นการช่วยในการ
ประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ดีขึ้น  พลานุภาพของ Social 
Network นั้นมีประสิทธิภาพที่สามารถน ามาสนับสนุนการเรียนการสอนท าให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้เรียน 
(ท่ีเป็นเยาวชนมีความสนใจสื่อประเภทนี้มาก) และผู้สอน สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่าง
สม่ าเสมอ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีโครงสร้าง
อาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ได้แนวทางการพัฒนาตลาดที่มี
โครงสร้างอาคารถาวรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตลาดที่มี
โครงสร้างอาคารถาวร ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จ านวน  142 แห่ง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบส ารวจสภาพปัจจุบันของตลาด จากนั้นใช้วิธีการรวบรวมจากแบบสอบถามความต้องการของผู้
เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการ และแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วมาวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดที่มี
โครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวรที่ผ่านเกณฑ์และมีความพร้อม เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจ านวน 16 ตลาด ส่วนใหญ่เป็นตลาดซึ่งลักษณะโครงสร้างอาคาร มีความ
มั่นคงแข็งแรง ไม่ร้อน อบอ้าว มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่างๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวก โต๊ะ เก้าอ้ี บอร์ด 
เสียงตามสาย และจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์  มีความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีการค้าขายและการประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่น การประกอบอาหาร ท าขนม โภชนาการ การรักษา ถนอมอาหาร โดยเป็นการศึกษา
จากสภาพแวดล้อม และหาความรู้ได้จริงจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการในตลาด  

2. แนวทางในการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประกอบด้าน 6 ด้าน คือ ด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกทักษะการประกอบ
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อาชีพ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้านการบริหารจัดการเจ้าของตลาดและผู้บริหารตลาด
ต้องให้การสนับสนุนในเรื่อง สถานที่ งบประมาณ และบุคลากร และต้องการให้ตลาดขึ้นทะเบียนเป็น
แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   
การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นพ่อค้า แม่ค้ามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และการให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการ ศึกษา ขอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ได้ 
ด้านภาคีเครือข่าย ต้องการให้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน การประสานงานระหว่างตลาดแต่ละแห่ง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และการสนับสนุน
สื่อ ด้านการประเมินผล จัดให้มีการท าสถิติจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการและการส ารวจความพึงพอใจใน
การเข้ารับบริการ 
 
ค าส าคัญ: ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร , แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต, แนวทางการพัฒนาจ านวน  
 
 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to; 1) study the current condition permanent 
market structures for lifelong-learning and 2) guidelines the develop permanent market 
structures for lifelong-learning. The subjects of this research were 142 markets located 
in different parts of Bangkok. The data was by using the survey in current condition 
including to the market.  Then using a questionnaires compiled by the needs of the 
service operators and the opinion experts. Then analyzed the data though percentage 
average and standard deviation was the guidelines the development of market a 
permanent structure for the promotion of lifelong learning 

The results were as follow 

1. Market with permanent structures and are ready to meet. To encourage 
lifelong learning resources amounted to 16 markets. Most of the market structure of 
the building. There is no stability sweltering space activities. There are facilities, desk, 
chair, board Voice and television publicity. Knowledgeable about the ways of trading 
and occupations such as cooking, baking, nutrition, food preservation treatment by the 
study of the environment. Knowledge and practical experience of the operators in the 
market. 
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2. The development of market a permanent structure for the promotion of 
lifelong learning should Consists of six areas; 1) objectives and missions, 2) 
management such as operations and budgeting, 3) activities for learning, 4) 
participation of population, 5) connectivity and networks, and 6) measurement and 
evaluation. The result of the survey demonstrates high demand of the every topic. 
The majority of the surveyors suggested that, firstly, markets to be career learning 
centers which teach them important skills in daily life. Secondly, the owners of the 
markets should register their markets as learning centers for government support, and 
improve the market conditions, more reasonable budgeting, and compensation of 
employees. Thirdly, they should organize learning opportunities such as group activities 
and seminars for the shop-owners and public to share their experiences and 
knowledge. Fourthly, the market owners should create a tripartite between 
government sector, private sector, and other markets for information sharing and 
public relation purposes. Lastly, the market owners should record the number of the 
visitors and their opinions after visiting the markets. 

Keywords: permanent market structure, lifelong-learning, development 
 

บทน า 
กระแสโลกภิวัฒน์ และสภาพสังคมมีการเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงจ าเป็นต้องได้รับกระตุ้น ส่งเสริม และร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน เพ่ือท าให้การศึกษาก้าวไปสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้ (Learning Society) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นเงื่อนไขของการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จะกระตุ้นความกระหาย 
ใคร่รู้ของบุคคล สร้างเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่จะถูกสร้างเสริมขึ้น ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ได้จากสภาพจริง ตลอดเป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง จากสภาพแวดล้อมจริง ท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อชุมชน เกิดความห่วงแหน รักถ่ินฐาน ภูมิปัญญาของชุมชน  และสามารถสืบ
ทอดความรู้ อาชีพของบรรพบุรุษ เป็นการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่วิชาชีพ น าไปประกอบอาชีพได้ (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน: 2544) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 8 ได้กล่าว
ไว้ว่า ” การจัดการศึกษา เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา” จากมาตราดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีข้อก าหนดการจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ไว้ในมาตรา 25 ที่ระบุถึงการส่งเสริมการด าเนินงาน และ การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้
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ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ 
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ  แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ    ให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปั ญญาท้องถิ่น            
ของบุคคลมาใช้  นอกเหนือจาก 8 ประเภท โดยควรมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น 
แหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้สถานประกอบการณ์ต่างๆ  

แต่สภาพการณ์ในปัจจุบัน พบปัญหาที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ คือ ปัญหาด้านการสร้าง
และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พบว่า ไม่มีการสร้างเพ่ิมเติมมาเป็นเวลานานแล้ว ขาดความ
หลากหลาย ปัญหาด้านการบริหารและการดูแลรักษาแหล่งการเรียนรู้ที่พบคือ เจ้าหน้าที่ประจ าแหล่ง
การเรียนรู้ และยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความส าคัญ ประโยชน์ ลักษณะการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ท าให้การจัดบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ 
พบว่า ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ชุมชนน้อย เพราะไม่ทราบข้อมูลว่ามีแหล่งการ
เรียนรู้อยู่บ้าง (สุมาลี สังข์ศรี : 2545) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ (อานุภาพ แย้มดี : 2555) และ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: 2545) พบว่า ในแหล่งการเรียนรู้ต้องพัฒนาบุคลากร สื่อต้องมี
ความหลากหลาย  ต้องการกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ และขาดงบประมาณ แหล่งการเรียนรู้ยังไม่
มีการจัดหมวดหมู่ หรือยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทั้งนี้จึงควรมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ระบุใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

ตลาดในอดีตเป็นวิถีชีวิตของชุมชนสังคม เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลาด
ตามที่พบเห็นเกิดจากประชาชนในชุมชน เป็นผู้จัดตั้งขึ้นเอง โดยน าสินค้า อุปโภค  บริโภค มา
จ าหน่าย โดยการวางจ าหน่าย มีลักษณะง่าย สะดวก เช่น วางกับพ้ืน หรือวางบนโต๊ะไม้  และขายใน
พ้ืนที่โล่ง ไม่มีอาคาร หรือมีการท าเป็นโครงสร้างร้านชั่วคราว พ้ืนตลาดมีน้ าเสียท่วมขัง มีขยะมูลฝอย
ตกค้างส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์พาหนะน าโรค  ท าให้ตลาดเป็นแหล่งแพร่กระจาย
โรค มีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นบรรยากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท าให้สถานบัน
การศึกษา โรงเรียนไม่สนใจเข้าไปจัดกิจกรรมการศึกษา หรือใช้เป็นสื่อเพ่ือประกอบการเรียนภายใน
ตลาด จนเกิดแรงผลักเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือบังคับให้ตลาดมี
การพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งในการจัดตั้ง สร้างตลาดต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ และเมื่อ
เปิดให้บริการต้องต่อใบขออนุญาตในการประกอบกิจการตลาดทุกปี โดยต้องผ่านเกณฑ์ ด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปอลดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้เป็นตลาดสด 
น่าซื้อ 

ตลาดเป็นแหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเองในการด าเนินชีวิต วิถีชีวิต การค้าขาย ภูมิปัญญา 
การประกอบอาชีพต่างๆ  และเป็นแหล่งที่มีผู้มีความสามารถด้านวิชาชีพแขนงต่างๆ หรือผู้ที่มีความรู้
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เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถน ามาจัดกิจกรรมการศึกษา และใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยเป็นการเรียนรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์ ผู้ประกอบการภายในตลาด หรือการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมภายในตลาดจากการ
พูดคุย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดท า และพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในตลาดที่มีโครงสร้าง
อาคารถาวร  ดังนั้น การศึกษาสภาพปัจจุบัน และการส ารวจความต้องการของประชาชน จะช่วยให้
เป็นแนวทางและส่งเสริมในการพัฒนาตลาดเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่การกระจายโอกาสทางการศึกษา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ได้แนวทางในการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ศึกษาสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร 
ที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการหาแนวทางการ
พัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้เข้ามาใช้บริการ และความเห็นคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดทีม่ีโครงสร้างอาคาร
ถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเขียนรายงานโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis)  
  
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  
ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร ในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร จ านวน  142 แห่ง  
กลุ่มตัวอย่าง 
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร 

เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย (สุมาลี สังข์ศรี: 2544 )  
1.มีทรัพยากร สาระความรู้ที่หลากหลาย 
2.มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามมาตรา 25  
3.การเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย 
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4.มีวิทยากรผู้สอน/ผู้แนะน า 
5.ทรัพยากรที่โดดเด่นและน่าสนใจ มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องและน ามาปรับใช้กับหลักสูตร 
หลังจากได้ท าการส ารวจสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร พบว่ามีตลาดที่มี

โครงสร้างอาคารถาวร ที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  จ านวน 16  ตลาด 
 

                                           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบส ารวจสภาพปัจจุบันตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
2. แบบสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้เข้ามาใช้บริการ ในการพัฒนาตลาดที่มี

โครงสร้างอาคารถาวรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.  แบบสอบถามความความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้าง

อาคารถาวรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
มีการตรวจสอบเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC ด้วยการน า

เครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ท่าน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ถ้าได้ค่า  

IOC  ≥ 0.60 แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดวัตถุประสงค์นั้น และข้อค าถามนั้นมีความตรงตามเนื้อหา 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน าเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนามา
ก าหนดหัวข้อในการส ารวจภาคสนาม ประกอบด้วย 5 ด้าน1.ทรัพยากร สาระความรู้ที่หลากหลาย 2.
มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามมาตรา 25 3.การเข้าถึงสะดวกมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
และความปลอดภัย 4. องค์ความรู้/วิทยากรผู้สอน/ผู้แนะน า 5. ทรัพยากรที่โดดเด่นและน่าสนใจ  
มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องและน ามาปรับใช้กับหลักสูตร (สุมาลี สังข์ศรี: 2544 ) 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (N=142) 
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ที ่ รายการ มี 
)ร้อยละ(  

ไม่มี 
)ร้อยละ(  

1 ทรัพยากร สาระความรู้ที่หลากหลาย องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีการ
ด ารงชีวิตการค้าขาย การประกอบอาชีพ และมีอุปกรณ์ท่ีช่วยส่งเสริม
ให้เป็นแหลางการเรียนรู้ เช่น มุมบริการหนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร  
บอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย มีวารสารประชาสัมพันธ์ 
การจัดนิทรรศการให้ความรู้  เรื่ อง การคุ้มครองผู้บริ โภคสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็ปไซต ์facebookInstagram 

87 (61.26) 55 
(38.74) 

2 มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามมาตรา 25 การ 
สนับสนุนการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ เช่น การปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การให้พ้ืนที่จัดกิจกรรม การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ฯ 

16 (11.26) 126 
(88.74) 

3 การเข้าถึงสะดวกมีสิ่งอ านวยความสะดวก และความปลอดภัย 
หมายถึง มีอาคารแข็งแรง มั่งคง กันแดดกันฝนได้ดี มีแสงสว่าง
เพียงพอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริการตลอด 24 ชั่วโมง การ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคารสามารถกันแดดกันฝนได้ดี 
มีการระบายอากาศ ไม่ร้อน อบอ้าวหรืออับทึบ บริเวณโดยรอบไม่มี
น้ าขังเฉอะแฉะ มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ เช่น  ถังดับเพลิง มีป้ายระบุ
เวลาที่เปิดให้บริการที่ชัดเจน ฯ 

55 (38.74) 87 
(61.26) 

4 มีองค์ความรู้ ผู้แนะน า  ผู้ประกอบการ หมายถึง มีการจัดกิจกรรมที่
ให้ความรู้ภายในตลาดเห็น ได้ชั ด เจน และมี พ่อค้า  แม่ค้ าที่
ประสบการณ์ประกอบอาชีพตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และบุคลากรฝ่าย
ประชาสัมพันธ์  

16 (11.26) 126 
(88.74) 

5 ทรัพยากรที่โดดเด่นและน่าสนใจ มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องและ
น ามาปรับใช้กับหลักสูตร คือ กิจกรรมที่เป็นลักษณะการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น และการรณรงค์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น เรื่อง การจัดการ
ขยะ การน าขยะกลับมาใช้งาน การไม่ใช้โฟม  

16 (11.26) 126 
(88.74) 

 
จากตารางที ่1 การส ารวจสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการ
พัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง 5 ข้อ จ านวน 16 ตลาด คิดเป็นร้อยละ 11.26  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวรเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตารางที่  2  ตารางค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (N=180) 

ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ต้องการ 

ด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1 ท่านต้องการให้แหล่งการเรียนรู้ในตลาดเป็นแหล่ง

ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.37 0.58 มากที่สุด 

2 ท่านต้องการให้แหล่งการเรียนรู้ในตลาดเป็นพื้นที่
รวบรวมความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับตลาด 

4.32 0.57 มาก 

3 ท่านต้องการให้แหล่งการเรียนรู้ในตลาดเป็นแหล่ง
แสดงวิถีชีวิต ของชุมชน 

4.30 0.50 มาก 

ด้านการบริหารจัดการ 
1 ท่านต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรักในวิถี

การค้า อาชีพ สภาพแวดล้อมในตลาด 
4.52 0.50 มากที่สุด 

2 ท่านต้องการให้รัฐสนับสนุน และให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในตลาดจากรัฐ 

4.52 0.50 มากที่สุด 

3 ท่านต้องการให้รัฐสนับสนุนงบประมาณกับแหล่งการ
เรียนรู้ในตลาด 

4.47 0.50 มาก 

ด้านกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1 ท่านต้องการให้มีการจัดนิทรรศการ และมีการ

ปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ  
4.42 0.50 มาก 

2 ท่านต้องการให้มีพ้ืนที่พบปะออนไลน์  สามารถ 
แบ่งปันความรู้ขอค าแนะน า  เล่าประสบการณ์ 

4.42 0.50 มาก 

3 ท่านต้องการให้มีการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้
ในแหล่งการเรียนรู้ในตลาด   

4.30 0.50 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1 ท่านต้องการให้ผู้ประกอบการเป็นวิทยากรในการ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์  
4.33 0.54 มาก 

2 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการ 
ศึกษา ขอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ 

4.00 0.76 มาก 

3 ท่านต้องการให้ประชาชนให้ข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดแหล่งการเรียนรู้ 

3.53 0.65 มาก 
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ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ต้องการ 

ด้านภาคเีครือข่าย 
1 ท่านต้องการให้มีการประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
4.35 0.58 มาก 

 
2 ท่านต้องการให้มีการประสานงานระหว่างตลาดแต่

ละแห่ง 
4.13 0.62 มาก 

3 ท่านต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายทุกระดับระดับ
ตั้งแต่ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหว่าง
ประเทศ 

3.75 0.57 มาก 
 

ด้านการประเมินผล 
1 ท่านต้องการให้มีการจัดท าสรุป สถิติจ านวนผู้เข้ามา

ใช้บริการ 
4.28 0.61 มาก 

2 ท่านต้องการให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการ 

4.23 0.62 มาก 

3 ท่านต้องการให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

3.92 0.67 มาก 

 
จากตารางที่  2 ภาพรวมของระดับความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ

แนวทางในการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับ มากโดยมีคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามในระดับมากในรายด้าน พบว่า 1.ด้าน
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ต้องการให้แหล่งการเรียนรู้ในตลาดเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน   2.ด้านการบริหารจัดการ ต้องการบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรักในวิถีการค้า 
อาชีพ สภาพแวดล้อมในตลาด3. ด้านกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องการให้มีการ
จัดนิทรรศการ และมีการปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ  4.ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต้องการให้ผู้ประกอบการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์   5. ด้านภาคี
เครือข่ายต้องการให้มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  6. ด้านการประเมินผล
ต้องการให้มีการจัดท าสรุป สถิติจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ 

ตารางที่  3  ตารางค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (N=30) 
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ข้อ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ 4.37 0.56 มาก 
2 เป็นแหล่งที่ได้เรียนรู้เร่ืองของชุมชน 4.30 0.60 มาก 
3 เพื่อเป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิต ของชุมชน 4.27 0.58 มาก 

ด้านการบริหารจัดการ 
1 งบประมาณควรมาจากการสนับสนุนของรัฐ 4.50 0.51 มากที่สุด 
2 สนับสนุนบุคลากรจากรัฐ 4.50 0.51 มากที่สุด 
3 ไม่คิดค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม 4.20 0.66 มาก 

ด้านกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1 มีพ้ืนที่พบปะออนไลน์ทาง Internet  สามารถ

แบ่งปันความรู้ขอค าแนะน า  เล่าประสบการณ์ 
4.37 0.61 มาก 

2 มีการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ความรู้ภายในแหล่งการ
เรียนรู้ในตลาด  

4.13 0.57 มาก 

3 การพัฒนากิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้ในตลาดปรับ
ได้ตามความเหมาะสม 

4.10 0.61 มาก 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1 ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการ ศึกษา ขอข้อมูล

จากแหล่งการเรียนรู้ 
4.50 0.51 มากที่สุด 

2 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 

4.50 0.51 มากที่สุด 

3 ประชาชนให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดแหล่งการเรียนรู้ 

4.17 0.38 มาก 

ด้านภาคเีครือข่าย 
1 ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
4.23 0.68 มาก 

2 ควรมีการประสานงานระหว่างตลาดแต่ละแห่ง 4.03 0.56 มาก 
3 การสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  3.73 0.52 มาก 

ด้านการประเมินผล 
1 ท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 4.30 0.47 มาก 
2 สรุป จัดท าสถิติจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ 4.20 0.61 มาก 
3 มีการประเมินผลหลังจัดกิจกรรม ต่อเนื่อง 3.97 0.67 มาก 
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จากตารางที่  3ภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากโดยมีคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามในระดับมากในรายด้าน พบว่า 1.ด้านจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนา ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ2.ด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ
ควรมาจากการสนับสนุนของรัฐ 3.ด้านกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช้พ้ืนที่พบปะ
ออนไลน์ทาง Internet  เพ่ือแบ่งปันความรู้ ขอค าแนะน า  เล่าประสบการณ์  4.ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนประชาชนสามารถเข้ามารับบริการ ศึกษา ขอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้5.ด้านภาคี
เครือข่ายควรมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน   6.ด้านการ
ประเมินผลท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1.การส ารวจสภาพปัจจุบันของตลาดที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พบว่ามีตลาดที่มีความพร้อมทั้ง 5 ด้าน จ านวน 16 ตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดที่ผ่าน
การตรวจสอบและผ่านเกณฑ์การรับรองจากหน่วยงานราชการ และได้รับรางวัล ซึ่งลักษณะโครงสร้าง
อาคาร มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ร้อน อบอ้าว มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่างๆ มีสิ่งอ านวยความสะดวก โต๊ะ 
เก้าอ้ี บอร์ด เสียงตามสาย และจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์  มีความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีการค้าขายและการ
ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การประกอบอาหาร ท าขนม โภชนาการ การรักษา ถนอมอาหาร โดยเป็น
การศึกษาหาความรู้ได้จริงจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการในตลาด การศึกษาจากสภาพแวดล้อม
และมีเครือข่ายและมีการท ากิจกรรมให้ความรู้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (สุดสวาท ค าแผง : 2543) (มนัญญา นวลศรี:2552) (จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร: 2554) 
กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ที่ดีต้องมีสถานที่เหมาะสม เดินทางสะดวก และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปลดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศต่อการเรียนรู้ 

2. แนวทางในการพัฒนาตลาดที่มีโครงสร้างอาคารถาวร ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พบว่าจากการสอบถามในรายด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ความต้องการของผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการ กับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สอดคล้องกันและแนวทางในการพัฒนาตลาด
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสี่หลักที่เป็นรากฐาน
ของการศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 214 ประการ คือ 1. Learn to know เรียนเพ่ือให้มีความรู้ เป็นการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่
ในสังคม  2. Learn to do เรียนเพ่ือที่จะท าเป็นหรือใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพ เป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลเพ่ือ
แก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 3. Learn to with the others 
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เรียนเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต
พ้ืนฐานที่จ าเป็น   4. Learn to be เรียนเพ่ือที่จะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ เป็นการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของคนให้ร่วมกันรับผิดชอบ และเห็นถึงความส าคัญของการ
ฟ้ืนฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต:2551)โดย 

1.ด้านจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ต้องการให้ตลาดเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในการพัฒนา ฝึก
ทักษะการประกอบอาชีพและความรู้ในการด ารงชีวิตในเรื่องอาหารเนื่องจากตลาดมีผู้ประกอบการที่
หลายหลายอาชีพ และยังไม่มีการรวบรวมความรู้ และจัดหมวดหมู่ ท าให้ผู้ใช้บริการไม่ทราบข้อมูลว่า
มีแหล่งการเรียนรู้อยู่บ้าง จึงต้องจัดให้มีการด าเนินกิจกรรม โดยการใช้แหล่งความรู้ในตลาด เช่น 
ผู้ประกอบการเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตรงจากผู้มีประสบการณ์ได้ฝึกปฏิบัติและให้ค าแนะน า
ในระหว่างการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ. (มนัญญา นวลศรี:2552) (จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร: 2554) 
(อานุภาพ แย้มด:ี2555) 

2.ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นตลาดเอกชนรายได้ที่ได้มาจากการให้เช่า
พ้ืนที่ จึงมีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรที่ประจ า หรือแนะน าแหล่งการเรียนรู้เนื่องจากไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ การที่จะให้ตลาดเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ในเรื่อง งบประมาณ และการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นพนักงานตลาดหรือที่ประจ าในแหล่งการ
เรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญ ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ (อานุภาพ แย้ม
ดี:2555) 

3.ด้านกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องการให้ใช้พ้ืนที่ใน เวปไซต์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ของตลาด เป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้ เล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้มีการ
จัดพื้นที่ภายในตลาด โดยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรม นิทรรศการเช่น การรณรงค์การคัด
แยกขยะ การจัดมุม หรือห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยไม่เก็บค่าบริการ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ. (มนัญญา นวลศรี:2552) (จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร: 2554) (อานุภาพ แย้ม
ดี:2555) 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชน สามารถเข้ามารับบริการ ศึกษา ขอข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้และต้องการให้มีการรวบรวมแหล่งความรู้ เช่น รายชื่อผู้ประกอบในตลาด เพ่ือการ
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้การเก็บรักษาผัก ผลไม้ ฯ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ. (มนัญญา นวลศรี:2552) (จิรัฏฐา จารุพิสิฐธร: 2554) (อานุภาพ แย้มด:ี2555) 

5. ด้านภาคีเครือข่ายปัจจุบันมีการตั้งสมาคมตลาดสดไทยโดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นตลาดที่มี
โครงสร้างอาคารถาวร อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการด ารงซึ่งวิถีชีวิตตลาดสด
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แบบไทย ต้องการยกระดับตลาดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหาร รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ ให้ถูกสุขอนามัยสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือ แข่งขันกับ
ห้างสรรพสินค้าต่าง และมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร ,
กรมปศุสัตว์ ,กระทรวงสาธารณสุข , กรมการค้าภายใน ในการส่งเสริมให้ท าสื่อเผยแพร่ความรู้ จัด
ฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ และตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ. (มนัญญา นวลศรี:2552) (จิรัฏฐา 
จารุพิสิฐธร: 2554) (อานุภาพ แย้มดี:2555) 

6.ด้านการประเมินผลส่วนใหญ่มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 
โดยตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น หรือการส่งข้อความผ่านทางเวปไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของตลาด 
และมีการจัดเก็บสถิติจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ พร้อมจ านวนรถ ปีละ 1 ครั้ง โดยข้อมูลที่ได้จะน ามา
ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อานุภาพ แย้มดี:2555) 
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การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร จ านวน 40 คน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ านวน 40 คน  และครู  
จ านวน 260 คน  รวม  340  คน  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ  เครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาจากการสุ่ มแบบ แบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามการด าเนินงานการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  เป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า  มีค่าน้ าหนัก  5  ระดับ  (Rating scale)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
และน ามาทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้ Post Hoc tests วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
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เขต  2  โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ระหว่าง ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่มีสถานภาพ 
ประสบการณ์ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า  อยู่ในระดับมาก ( X = 2.61)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีสภาพปัญหามากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =2.60) รองลงมาคือด้านนักเรียนและด้านเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X = 2.61) เท่ากัน ส่วนด้านที่มีสภาพปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 2.53)   
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  2  ระหว่าง ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่มีสถานภาพ ประสบการณ์ 
และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน พบว่า  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ทั้ง 4 ด้าน 
 3.  แนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในแต่ละด้าน  ได้แก่  
1) ด้านนักเรียน  ประกอบด้วย 1.1) ท าความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการ ให้
นักเรียนในชั้นเรียนได้รู้จัก  1.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกัน 1.3) 
การจัดกิจกรรมอื่นที่ช่วยให้นักเรียนทั่วไปเข้าใจและยอมรับเพ่ือนพิการ เป็นต้น 2) ด้านสภาพแวดล้อม  
ประกอบด้วย 2.1) จัดให้เด็กพิการเรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด 2.2) ปรับสภาพแวดล้อมโดย
พิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท 2.3) จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเท แสง
สว่างเพียงพอ เป็นต้น 3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  3.1) ปรับหลักสูตรที่ใช้กับ
นักเรียนทั่วไปมาใช้กับนักเรียนพิการ 3.2)จัดท าหลักสูตรเฉพาะความพิการ หลักสูตรส าหรับบุคคลที่
บกพร่องทางสติปัญญา หลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติก เป็นต้น 3.3) จัดท า IIP ส าหรับนักเรียนพิการ
ในรายวิชาหรือทักษะที่เป็นจุดอ่อน  เพ่ือช่วยให้นักเรียนพิการบรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ใน IEP 4) ด้านเครื่องมือ  ประกอบด้วย 4.1) โรงเรียนก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ใน
การปฏิบัติงานเรียนรวมที่ชัดเจน  4.2) โรงเรียนก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนรวม  
4.3)โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนรวม  
 
ค าส าคัญ: การศึกษาแบบเรียนรวม,  ประถมศึกษา  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare of state and 
problems in operations inclusive education and presented guidelines to solve the 
problems of operations inclusive education in school under the Nakhon Ratchasima 
Primary Education Service Area Office 2. The sample used in this research is 
administrators 40 persons, head of academic 40 persons and teachers 260 persons 
total 340 persons, to work in inclusive education school under the Nakhon Ratchasima 
Primary Education Service Area Office 2.  The size of the sample by the square of Crazy 
Morgan, and derived from stratified random sampling. The research tool for data 
collection is a questionnaire operations inclusive education in school under the 
Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office 2. Is a rating scale in 5 level. 
The statistics used for data analysis is mean and standard deviation, analysis of variance 
: One-way ANOVA and take a partner test by post hoc tests, Scheffe’s method. 
The research results were : 
 1) The state and problems in operations inclusive education in school under 
the Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office 2 was overall at the 4 
side between administrator, head of academic and teachers with status, experience 
and education level are different that the high level (X=2.61)  when it was found that 
the side with the most problems. The teaching is based on the average at a high level 
(X = 2.60), followed by the students and tools, the average at a high level (X = 2.61) 
as well as the side with the least trouble. The environment has an average at a high 
level (X = 2.53). 
 2) The compare of state and problems in operations inclusive education and 
presented guidelines to solve the problems of operations inclusive education in school 
under the Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office 2, between 
administrator, head of academic and teachers with status, experience and education 
level are different, found that is 4 sides not different. 
 3) Guidelines to solve the problems of operations inclusive education in each 
side go to 1)  Student side include, 1.1)  To understand and explain the characteristics 
of disability, students in the class to recognize. 1.2)  Activities teaching that help 
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children do together. 1.3)  Other activities that help general students to know and 
accept my disability, etc. 2)  Environment side include, 2.1)  Provide students with 
disabilities learning in the most general class 2 . 2 )  Environments by considering the 
physical disability of each student 2 . 3 )  Organized a well-ventilated classrooms, 
sufficient light, etc. 3) The Teaching side include, 3.1) Adjust the curriculum to students 
generally apply to students with disabilities. 3 . 2 )  Curriculum specific disability, 
curriculum for intellectual disability, curriculum for autism, etc. 3 . 3 )  Make a IIP for 
students with disabilities in courses or skills are weak. To help students with disabilities 
purposes and targets set in the IEP. 4)  Tool side include, 4.1)  Set the school policy, 
vision, mission, operations to inclusive education a clear 4.2) Set the school operations 
inclusive education. 4.3) Set the school budget for inclusive education. 
 
Keywords: Inclusive education, Primary School. 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   หมวด  
2  ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาว่า  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายตลอดถึงบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร  
และการเรียนรู้หรือ  มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสส าหรับ  ผู้พิการต้องได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ
และมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล   ซึ่งมีความสามารถ
พิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545:8)  และกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2542  ขออนุมัติหลักการประกาศให้  พ.ศ.2542  
เป็นปีการศึกษาเพ่ือคนพิการ  โดยมีนโยบาย  คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน  เพ่ือเร่งรัด
ปรับปรุงการศึกษาให้ทั่วถึง  ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ที่โรงเรียนจะต้องให้บริการการศึกษาแก่เด็กทุก
กลุ่มตามที่กฎหมายก าหนด  ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ปรับปรุง
แก้ไข ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2554 ได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการ
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พิเศษ โดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ท าให้การจัดการศึกษาเอ้ือประโยชน์ต่อเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและความเสมอภาค ทั้งทาง ด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสื่อสาร การเข้าถึงอาคาร สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก าหนดไว้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป 
โดยรัฐต้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการอันเหมาะสมกับสภาพความต้องการพิเศษ
ทางด้านการศึกษาเป็นรายบุคคล และเป็นการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอัน
เนื่องมาจากสภาพความบกพร่อง หรือความต้องการพิเศษโดยจัดให้เข้าเรียนตามสภาพความบกพร่อง
ในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจากัดน้อยที่สุด ซึ่งโดยทั่วไป หมายถึงการจัดให้เข้าเรียนร่วมและเรียนรวมใน
ชั้นเรียนปกติร่วมกับนักเรียนทั่วไป 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยมีการด าเนินการจัดการเรียนรวมเป็น 2 แบบ 
คือ  การจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการ  และการจัดการศึกษาพิเศษรูปแบบการเรียน
รวม  (ผดุง  อารยะวิญญู.  2542  :  45  อ้างถึงใน  กนกพร  เจริญฤทธิ์.  2546  :  2)  ในการจัด
การศึกษาพิเศษรูปแบบเฉพาะความพิการนั้นจะจัดให้กับเด็กที่มีระดับความพิการรุนแรงไม่สามารถ
เรียนรวมกับเด็กปกติได้  เช่น  โรงเรียนสอนคนตาบอด  โรงเรียนสอนคนหูหนวก  โรงเรียนสอนคน
ปัญญาอ่อน  เป็นต้น  ส าหรับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม  (Mainstreaming)  เป็นการจัด
การศึกษาที่ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการได้เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ  ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน  การท ากิจกรรมทางสังคม  ภายใต้แนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องการจัดการศึกษาที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กพิการเป็นส าคัญ  ผดุง  อาระวิญญู  (2533  :  188)  ได้
กล่าวถึงความหมายของการเรียนรวมว่า  เป็นการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษวิธีหนึ่ง  ซึ่งน าเด็กพิเศษเข้า
เรียนรวมในชั้นเดียวกันกับเด็กปกติ  เพ่ือทดแทนวิธีเดิมที่จัดการเรียนเป็นกลุ่มตามประเภทของความ
บกพร่อง  สิ่งส าคัญของการเรียนรวมคือให้เด็กอยู่ร่วมกับสังคมของคนปกติ  และได้ท ากิจกรรมหรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับเด็กปกติเพ่ือก่อให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันอันเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการยอมรับในทางสังคมด ารงชีพร่วมกันในสังคมด้วยสันติและมีความสุข 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการมี
หน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กทุกคนที่จะได้รับโอกาสและความ
เสมอภาค  เท่าเทียมทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม ตั้งแต่ปี
การศึกษา  2547  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ  วิธีการและการบริหารจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในโรงเรียนที่มี เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป ซึ่งมีโรงเรียนน าร่อง จ านวน 390 
โรงเรียนกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด ต่อมาในปีพุทธศักราช 2548  ได้ขยายผลเป็น 2,000 โรงเรียน 
ครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ เพ่ือรองรับเด็กพิการทุกคนที่อยากเรียน และได้มีการนิเทศและ
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ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวมทั่วประเทศ และศูนย์การศึกษาพิเศษ  
พบว่า การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการทุกประเภท ในโรงเรียนเรียนรวมยังไม่สามารถท าได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นของเด็กแต่
ละคน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2548 :2-3) ทั้งนี้จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า
บทบาทของผู้บริหารมีผลต่อการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในห้องเรียน
ให้ยืดหยุ่นเหมาะสมที่จะจัดการเรียนร่วม  ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีบทบาทเป็นผู้น าการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึ กษาของ โ ร ง เ รี ยน เป็นอย่ างมาก  นอกจากนี้ มี ง านวิ จั ยหลาย เรื่ อ ง  พบว่ า  การที่
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย ซึ่งแต่เดิมเน้นให้จัดห้องเรียนเสริมในโรงเรียนเรียนร่วม
เพ่ือดึงเด็กและเยาวชนพิการออกจากห้องเรียนรวมเข้ารับบริการพิเศษในห้องสอนเสริมนั้น ครู
การศึกษาพิเศษหนึ่งคนสามารถช่วยเด็กได้เพียง 12-15 คน เท่านั้น  เนื่องจากเด็กและเยาวชนพิการมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษหลากหลายและมาจากชั้นเรียนหลายระดับอีกทั้งครูการศึกษาพิเศษที่
จัดการเรียนการสอนในห้องสอนเสริม มักจะสอนทักษะเป็นเรื่องๆ  มากกว่าสอนเนื้อหาสาระที่
เชื่อมโยงกับการเรียนในชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
และเยาวชนพิการ โดยมุ่งเน้นให้เข้าไปเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากกว่าจัดห้องสอนเสริมแยกออกมา
ต่างหาก ถึงแม้มีข้อแย้งว่าการให้เด็กและเยาวชนทั่วไปเรียนร่วมกับเด็กและเยาวชนพิการจะเป็น
อุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและเยาวชนทั่วไปก็ตาม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 3) 

ส าหรับการด าเนินงานบริหารจัดการเรียนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  นั้น ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม  ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการรองรับเด็กพิการทุกคนที่อยากเรียนให้ได้เข้าเรียนและเป็นการประกันประสิทธิภาพและ
โอกาสทางการศึกษาตลอดการประกันคุณภาพ ของการให้บริการทางการศึกษา การบริหารการ
จัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT- Framework) เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการที่
ครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียน การ
สอน และด้านวัสดุ สื่อ เครื่องมือ เป็นกระบวนการท างานโดยมีความร่วมมือในการปฏิบัติ งานใน
ลักษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจของบุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยน สร้างเสริม
การด าเนินงานให้ครบทุกด้าน เกิดผลเชิงประจักษ์ ติดตามผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – based 
mangement) และปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างเดิมสร้างความเข้มแข็งโดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน  ชุมชน และท้องถิ่นสร้างบรรยากาศความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และจาก
การนิเทศ ติดตามประเมินการด าเนินงานจัดการเรียนรวม  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  11  จังหวัด
นครราชสีมา  พบว่า  การด าเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  พบปัญหา  ด้านบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและ
ขาดทักษะในการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม  ซึ่งท าให้ผลการคัดกรองที่
ได้ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์  รวมถึงปัญหาในการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนที่
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญอย่างจริงจัง งบประมาณและบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรไม่ ได้รับการน าไป
บริหารจัดการที่ตรง  ถูกต้องตามวัตถุประสงค์  เช่น  การให้ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการไปท าหน้าที่อ่ืน  โดย
ไม่ได้ท าหน้าที่ดูแลและฝึกฝนพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม  ซึ่งส่งผลให้การ
พัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  (ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา  11  จังหวัดนครราชสีมา  2557  :  8 - 9)         
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  เพ่ือจะได้มีข้อมูลในการ
วางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน  ตลอดทั้งจะได้เป็นข้อมูลในการน าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  เขต  2  จ าแนกตามสถานภาพ  
ประสบการณ์  และระดับการศึกษา 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ  
ประสบการณ์  และระดับการศึกษา 
 3.  เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
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วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ผู้บริหาร 45 คน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  45 คน  และครู 
800 คน ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม ในปีการศึกษา  2556 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  รวม  895   คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหาร 40 คน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  40 คน 
และครู  260 คน  ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม  ปีการศึกษา  2556 รวม  340  คน  โดยผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  (อ้างถึงใน 
ยุทธ  ไกยวรรณ์ , 2549 : 104)  และได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random 
Sampling)    
 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามการด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check  list) ประกอบด้วย  ต าแหน่ง  ประสบการณ์เข้ารับการ
อบรม  ระดับการศึกษา  จ านวน  3  ข้อ 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2    มีจ านวน 60 ข้อ  
ประกอบด้วย 
 ด้านนักเรียน      จ านวน  15  ข้อ 
 ด้านสภาพแวดล้อม     จ านวน  15  ข้อ 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน   จ านวน  15  ข้อ 
 ด้านเครื่องมือ      จ านวน  15  ข้อ 
 ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่ามีค่าน้ าหนัก  5  ระดับ  (Rating scale) 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2543, หน้า 100)  ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 5  หมายถึง  รายการนี้มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
  4  หมายถึง  รายการนี้มีระดับการปฏิบัติมาก  
 3  หมายถึง  รายการนี้มีระดับการปฏิบัติปานกลาง  
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 2  หมายถึง  รายการนี้มีระดับการปฏิบัติน้อย 
1 หมายถงึ  รายการนี้มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  

 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  การด าเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผู้วิจัยน าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูซ่ึงปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2556 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ด้วยตนเอง   
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ แล้วน าไป
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่ง  
ประสบการณ์เข้ารับการอบรม  สถานภาพของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา  วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี   
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยของลิเคิร์ท (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543 : 100) ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึง  รายการนั้นมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50  หมายถึง  รายการนั้นมีระดับการปฏิบัติมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50  หมายถึง  รายการนั้นมีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50  หมายถึง  รายการนั้นมีระดับการปฏิบัติน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50  หมายถึง  รายการนั้นมีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลแบบสอบถามไปวิเคราะห์ เพ่ือค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เกณฑ์ในการพิจารณาการด าเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  คือค่าเฉลี่ยน้อยกว่า  3.50  ลงมา  จะถือว่า
รายการนั้นมีปัญหาในการด าเนินงาน   
 ตอนที่ 3  วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต  2  จ าแนกตาม
สถานภาพ  ประสบการณ์  และระดับการศึกษา โดยการค านวณ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และน ามาทดสอบเป็นรายคู่  โดยใช้ Post Hoc tests วิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffe) 
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 ขั้นตอนที่ 2  การน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2   
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ผู้บริหาร 45 คน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  45 คน  และครู 
800 คน ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม ในปีการศึกษา  2556 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  รวม  895   คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหาร 40 คน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  40 คน 
และครู  260 คน  ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม  ปีการศึกษา  2556 รวม  340  คน  โดยผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  และได้มา
จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)    
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามการด าเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check  list) ประกอบด้วย  ต าแหน่ง  ประสบการณ์เข้ารับการ
อบรม  ระดับการศึกษา  จ านวน  3  ข้อ 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  ซึ่งน าข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะ
มารวบรวมและวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและน าเสนอ 
  
         3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  การด าเนินงานการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผู้วิจัยน าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครู ซึ่ง
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม  ปีการศึกษา  2556  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  ด้วย
ตนเอง  น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์  และวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ  แล้วน าไป
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่ง  
ประสบการณ์เข้ารับการอบรม  สถานภาพของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมารวบรวมและวิเคราะห์ตามหลัก
ทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและน าเสนอ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต  2  โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ระหว่าง ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่มีสถานภาพ 
ประสบการณ์ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า  อยู่ในระดับมาก ( X = 2.61)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีสภาพปัญหามากที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =2.65) รองลงมาคือด้านนักเรียนและด้านเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (X = 2.61) เท่ากัน ส่วนด้านที่มีสภาพปัญหาน้อยที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 2.56)   
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  2  ระหว่าง ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่มีสถานภาพ ประสบการณ์ 
และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน พบว่า  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ทั้ง 4 ด้าน 
   3.  ผลการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  พบว่า  ผู้บริหาร  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  มีความคิดเห็นว่า  แนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  สามารถท าได้โดย  1) ด้านนักเรียน  ประกอบด้วย 1.1) ท าความเข้าใจและ
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการให้นักเรียนในชั้นเรียนได้รู้จัก  1.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  1.3) การจัดกิจกรรมอ่ืนที่
ช่วยให้นักเรียนทั่วไปเข้าใจและยอมรับเพ่ือนพิการ เช่น การเชิญผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับคนพิการมา
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บรรยายให้ฟัง การให้ดูภาพยนตร์  สไลด์หรือสิ่งอ่ืนๆ  2) ด้านสภาพแวดล้อม  ประกอบด้วย  2.1) จัด
ให้เด็กพิการเรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด  2.2) ปรับสภาพแวดล้อม  โดยพิจารณาถึงสภาพ
ความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท เช่น นักเรียนที่มีสายตาเลือนราง  จัดให้นั่งแถวหน้าสุด หรือ
มีห้องน้ าส าหรับคนพิการ เป็นต้น  2.3) จัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ  2.4) 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าเสนอ ชี้แจงครู บุคลากรทุกคนและผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนรวม  
2.5) ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจ าโรงเรียนเพ่ือก าหนด
นโยบายในการจัดการเรียนรวม  2.6) ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษมีการปรึกษากัน   และท างาน
ร่วมกันเป็นทีม  3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  3.1) ปรับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียน
ทั่วไปมาใช้กับนักเรียนพิการ  เช่น ปรับจากการวาดรูปมาเป็นการปั้นแทน ส าหรับนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการเห็น  3.2) จัดท าหลักสูตรเฉพาะความพิการ  หลักสูตรส าหรับบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา  
หลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติก เป็นต้น  3.3) จัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมสอนทักษะที่จ าเป็นให้แก่เด็ก
พิการ  เช่น  ทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  ทักษะการด ารงชีวิต  
เป็นต้น  3.4) จัดท า IIP ส าหรับนักเรียนพิการในรายวิชาหรือทักษะที่เป็นจุดอ่อน  เพื่อช่วยให้นักเรียน
พิการบรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP  3.5) จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกด้านของ
นักเรียนพิการแต่ละคน (เพ่ือการส่งต่อ  การคัดแยก  การวางแผนจัดท า IEP และเพ่ือการประเมิน
ความก้าวหน้าของนักเรียน)  3.6) ครูทบทวนและปรับ IEP อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  3.7) รายงาน
ความก้าวหน้าของนักเรียนโดยสรุปจาก IIP และ IEP  3.8) ครูแต่ละคนประเมินผลและให้เกรด
นักเรียน เฉพาะส่วนของตนเอง  พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการ  3.9) จัดเวลาในการสอน
เสริมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก  4) ด้านเครื่องมือ  ประกอบด้วย  4.1) โรงเรียน
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานเรียนรวมที่ชัดเจน  4.2) โรงเรียนก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานการจัดการเรียนรวม  4.3) โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนรวม  
4.4) จัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก  เพื่อช่วยให้คนพิการได้เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามความจ าเป็น
ของแต่ละบุคคล  4.5) โรงเรียนจัดบริการต่างๆ สนับสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละประเภท เช่น 
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม บ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  2  มีประเด็นที่ส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
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 1.  ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  
เขต  2  พบว่า  ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครู  มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ทั้ง  4  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านนักเรียน  ด้าน
สภาพ  แวดลอมนักเรียน  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  และด้านเครื่องมือ  และเมื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ  
ประสบการณ์  และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  พบว่า  ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูมี
ความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้ง  4  ด้าน  ประกอบด้วย  
ด้านนักเรียน  ด้านสภาพแวดลอมนักเรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎาภรณ์ แก่นนาค า (2545) ได้ศึกษาปัญหาการจัดการ
เรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  โดยสรุปเป็น
ด้านต่างๆได้ดังนี้  ด้านอาคารสถานที่  โรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดห้องเรียนพิเศษ  สภาพ
พ้ืนห้องเรียนไม่เหมาะสม  ไม่พร้อมต่อการจัดการเรียนร่วม  ขาดอุปกรณ์เฉพาะความพิการ  นักเรียน
มีปัญหาการใช้ห้องน้ าห้องส้วม  ด้านการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนพิเศษไม่ได้เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนร่วมการเข้าร่วมกิจกรรมไม่เต็มที่ไม่ได้ร่วมทุกกิจกรรม  กิจกรรมใช้ร่วมกันมีน้อย  หาได้
ยาก  ขาดการจัดกิจกรรมในการปรับตัวให้เหมาะสมของเด็กพิเศษในการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ไม่
สามารถจัดกิจกรรมให้ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของเด็กพิเศษ  ขาดการจัดกิจกรรมเน้นความคิด
สร้างสรรค์  การดูแล ไม่ทั่วถึง  นักเรียนพิเศษไม่พร้อมที่จะรับการซ่อมเสริมหลังการเรียนร่วมในชั้น
เรียน  ปัญหาด้านสื่อการสอน  สื่อมีไม่เพียงพอและมีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้จัดการ
เรียนการสอน  ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการ  ใช้สื่อในการสอนเด็กพิเศษครูไม่มีความรู้ในการ
พัฒนาสื่อที่มีอยู่แล้วมาใช้กับเด็กพิเศษให้เกิดประสิทธิภาพ  การได้รับความรู้และการพัฒนาสื่อยังมี
น้อย  ครูผู้สอนไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยาในการใช้สื่อให้เหมาะสม  ขาดการก ากับติดตามการใช้สื่อจาก
ผู้บังคับบัญชา  ด้านการวัดผลประเมินผล  ครูผู้สอนขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการวัดผล
นักเรียนพิเศษ  การปรับเกณฑ์กับเด็กปกติยุ่งยากไม่เหมาะสม  นักเรียนพิเศษไม่ได้วัดความรู้พ้ืนฐาน
มาก่อน  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้บังคับบัญชาขาดการติดตามผลการประเมินผลของนักเรียนพิเศษ  
สอดคล้องกับการวิจัยของ  จิรัชญา  ขวัญพุฒ  (2550)  ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมของครู    
ผูสอนในโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวม  ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรวมและเปรียบเทียบการ
จัดการ  เรียนรวมของครูผูสอนในโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง  ที่มี
ความรูประสบการณสอนดานการศึกษาพิเศษ  การมีสวนรวมของผูปกครองและความรูในการจัดการ
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เรียนรวมตามโครงสรางซีท  ผลการศึกษาพบวา  ครูผูสอนในโรงเรียนเรียนรวมมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท  โดยภาพรวมอยูในระดับน้อย  โดยครูผูสอนมีการปฏิบัติดานการ
ด าเนินงานจัดการเรียนรวมและดานนักเรียนมากที่สุด ครูผูสอนที่มีความรู ประสบการณสอนดาน
การศึกษาพิเศษ  การมีสวนรวมของผูปกครองและความรูในการจัดการเรียนรวมตามโครงสรางซีท
แตกตางกันและสอดคล้องกับ  อัจฉราภรณ บัวนวล (2551) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนรวม  จังหวัดล าพูน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนรวม จังหวัดล าพูน และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการด าเนินงานโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนรวม  จังหวัดล าพูน  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  สภาพการด าเนินงานโรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท  (SEAT  Framework)  
มีการด าเนินงาน  โดยรวมทั้ง  4  ดาน  คือ  ดานนักเรียน  ดานสภาพแวดลอม  ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอนและดานเครื่องมือ  ดานปญหาและขอเสนอแนะ  สรุปไดวา  ดานนักเรียน  ปญหาที่
มากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีจ านวนคอนขางมาก  ดานสภาพแวดลอม  ปญหาที่
มากที่สุด  คือ  สภาพแวดลอมในการเรียนไมเอ้ืออ านวย  เนื่องจากมีเสียงดังรบกวนจากหองเรียนขา
งเคียง  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ปญหาที่มากที่สุด  คือ  ครูที่รับผิดชอบงานเรียนรวมโดยตรง
มีไมเพียงพอ   ดานเครื่องมือ  ปญหาที่มากที่สุด  คือ  ขาดสื่อ  อุปกรณ เครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการด าเนินและน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  2  ระหว่าง ผู้บริหาร  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่มีสถานภาพ ประสบการณ์ 
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่า  มีสภาพปัญหาการจัดการเรียนรวมไม่แตกต่างกัน  ทั้ง 4 
ด้าน  ยกเว้นด้านสภาพแวดล้อมที่มีความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องว่า มีสภาพปัญหาการจัดการเรียน
ร่วม แตกต่างกัน และพบว่าผู้ที่มีประสบการณ์การทางด้านการศึกษาพิเศษน้อยกว่า 1 ปี มีสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนร่วมมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่ 1-5 ปี, 
6-10 ปี และ10 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งไม่สอดคล้อง  กับสมมติฐานของ
การวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วมที่มีระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง  ขนาดโรงเรียน ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ และประสบการณ์การ
ทางด้านการศึกษาพิเศษต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าตัวแปรดังกล่าวไม่มีผลให้เกิดความแตกต่างของสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนร่วมซึ่งอาจจะเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติและดาเนิน
การตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จากต้นสังกัดและจาก
การที่ได้รับความรู้ ในเรื่องกฎหมาย นโยบายการจัดการศึกษา ที่ก าหนดถึงสิทธิของคนพิการ ในกาจัด
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การศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้นตัวแปรของการศึกษาดังกล่าว ในครั้งนี้จึงไม่สามารถบ่งบอกถึง
สภาพปัญหาที่เกิดจากการเรียนร่วมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ 
ท่านที่ได้ศึกษาและมีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกัน โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สชาสิริ วัชรา
นุรักษ์ ( 2553:17)  ได้ท าการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) เป็น
ฐานในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการวิจัยยังพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน  อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน  และได้จัดการศึกษาพิเศษส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม โดย
ใช้โครงสร้างซีท (SEAT)  เป็นฐานในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสงขลา  ไม่แตกต่างกัน  อีกทั้งยังสอดคล้องกับสมศรี พนมวิจิตร (2546 : 89 - 91) ซึ่งได้
ศึกษาปัญหาการบริหาร งานวิชาการโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียน
ร่วมกับเด็กปกติ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าผู้บ ริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ที่จ าแนกตามเพศต่างกัน  อายุต่างกัน  ระดับการศึกษาต่างกัน และจัดการ
ศึกษาพิเศษสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างกัน มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รดา  ธรรมพูนพิสัย (2556 : บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่อง สภาพ
ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจัดการเรียน
ร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมระหว่าง ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต าแหน่ง ระดับการศึกษา ความรู้
พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ ประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน พบว่ามี
สภาพปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน 
 3.  ผลการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2  พบว่า  ผู้บริหาร  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  มีความคิดเห็นว่า  แนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  สามารถท าได้โดย  1) ด้านนักเรียน  ควรท าความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะความพิการให้นักเรียนในชั้นเรียนได้รู้จัก  ทั้งยังต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็ก
ท ากิจกรรมร่วมกันให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และควรมีการจัดกิจกรรมอ่ืนที่ช่วย
ให้นักเรียนทั่วไปเข้าใจและยอมรับเพ่ือนพิการ เช่น การเชิญผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับคนพิการมา
บรรยายให้ฟัง การให้ดูภาพยนตร์  สไลด์หรือสิ่งอ่ืนๆ  2) ด้านสภาพแวดล้อม  ควรจัดให้เด็กพิการ
เรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด  รวมถึงมีการปรับสภาพแวดล้อม  โดยพิจารณาถึงสภาพความ
บกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท เช่น นักเรียนที่มีสายตาเลือนราง  จัดให้นั่งแถวหน้าสุด หรือมี
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ห้องน้ าส าหรับคนพิการ เป็นต้น  และควรจัดห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ  โดยที่ 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าเสนอ ชี้แจงครู บุคลากรทุกคนและผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนรวม  
ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนควรด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจ าโรงเรียน  
เพ่ือก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวม  มอบหมายให้ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษมีการ
ปรึกษากันและท างานร่วมกันเป็นทีม  3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรมีการปรับหลักสูตรที่ใช้
กับนักเรียนทั่วไปมาใช้กับนักเรียนพิการ  เช่น ปรับจากการวาดรูปมาเป็นการปั้นแทน ส าหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเห็น  มีการจัดท าหลักสูตรเฉพาะความพิการ  หลักสูตรส าหรับบุคคลที่บกพร่องทาง
สติปัญญา  หลักสูตรส าหรับบุคคลออทิสติก เป็นต้น  และมีการจัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมสอนทักษะที่
จ าเป็นให้แก่เด็กพิการ  เช่น  ทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  ทักษะ
การด ารงชีวิต  เป็นต้น  รวมถึงการจัดท า  IIP ส าหรับนักเรียนพิการในรายวิชาหรือทักษะที่เป็น
จุดอ่อน  เพ่ือช่วยให้นักเรียนพิการบรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP  จัดท าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทุกด้านของนักเรียนพิการแต่ละคน (เพ่ือการส่งต่อ  การคัดแยก  การวางแผน จัดท า IEP 
และเพ่ือการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน)  คณะกรรมการและครูทบทวนและปรับ IEP อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนโดยสรุปจาก IIP และ IEP  ทั้งนี้ครูแต่ละคน
ต้องประเมินผลและให้เกรดนักเรียน เฉพาะส่วนของตนเอง  พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการ  
และมีการจัดเวลาในการสอนเสริมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก  4) ด้านเครื่องมือ  
ในส่วนของโรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการ
จัดการเรียนรวม  ในการปฏิบัติงานเรียนรวมที่ชัดเจน  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการ
เรียนรวม  สนับสนุนการจัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือช่วยให้คนพิการได้เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล  มีการจัดบริการต่างๆ สนับสนุนการศึกษาของคน
พิการแต่ละประเภท เช่น ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม บ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น   
 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก  ผศ.ดร.อุษา  คงทอง             
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และ ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์  กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์         
ที่กรุณาให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ   ด้วยความเอาใจใส่             
อย่างยิ่งตลอดมาของการท าวิทยานิพนธ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้าน
บริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง โดยด าเนินการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง คือ แบบสอบถามปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นคู่ด้วยวิธี LSD ค่า
ความสัมพันธ์ (Correlation) แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation) และสร้าง
สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ระดับความส าคัญของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 ด้าน
ที่ให้ความส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านครอบครัว รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้าน
กลุ่มเพ่ือน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนโดยรวมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง 
เมื่อจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับปัจจัยราย
ด้าน ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยครอบครัว แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง มีเพียงปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้าน
ครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุด ที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 2 ปัจจัย 
ปัจจัยที่สัมพันธ์มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครอบครัว  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 
8.75 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .295 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 
.61 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับ .929 และได้สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .929+.336a+059b 
 สมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = 272a + .055b 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
 This research is to study the importance level of the relationship between 
student factor, service and environment factor, teacher factor, family factor, friend 
factor, and other related factors with the academic achievements of the students from 
the Faculty of Education, Institute of Physical Education in Central Campus. The 
research was conducted with the Simple Random Sampling from Year 1-4 students 
from the Faculty of Education, Institute of Physical Education in Central Campus who 
has enrolled in semester 1 of the academic year 2015 for the total numbers of 380 
students. The data was collected via ‘the Associated Factors with the Academic 
Achievement of the students from the Faculty of Education, Institute of Physical 
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Education in Central Campus Questionnaire’ which was created by the researcher. The 
collected data was then analyzed by the package software with the statistic 
information includes frequency, percentage, mean,  standard deviation ,Anova, LSD 
comparison, Pearson Product – Moment Correlation, and created ‘the academic 
achievement predicted equation’ by the Multiple Linear Regression.  
 The research found that the overall importance level of the factors 
associated with academic achievement of students from the Faculty of Education, 
Institute of Physical Education in Central Campus is high with the average level of 3.72 

(X ̅ = 3.72). The most important factor is family factor, follows by teacher factor, friend 
factor, student factor, and service and environment factor. 
               The overall associated factors with the academic achievement of students 
from the Faculty of Education, Institute of Physical Education in Central Campus, when 
classified by grade point average has significant variation statistic rate at .05, whereby 
the service and environment factor, teacher factor, and friend factor does not have 
variation significant rate at .05. On the other hand, the student factor and family factor 
have significant variation statistic rate at .05. 
 There are only the student factor and family factor that are associated with 
the academic achievement of students from the Faculty of Education, Institute of 
Physical Education in Central Campus with significant variation statistic rate at .05, 
where the service and environment factor, teacher factor, and friend factor does not 
have variation significant rate at .05. 
 The student factor and the family factor are the two best predictors for the 
academic achievement which related in a positive direction with the significant 
variation statistic rate at .05. 
 The prediction capability rate is 8.75 with a correlation coefficient rate of 
.295, a standard error of measurement rate of .61, and a prediction equation constant 
rate in form of raw scores is .929. The standard prediction equations in form of raw 
scores are:- 
 The Prediction Equation in raw scores format 
  Y = .929 + .336a + 059b. 
 The Prediction Equation in standard scores format 
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  Zy = 272a + .055b 
 
Keywords: Achievement 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองเป็นคนดี 
มีวินัย และมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลก มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาประเทศ สามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความถนัดความสนใจ และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
และสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2559 : 7) เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จ าเป็นต้องส่งเสริมการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงแก่บุคลากรทางด้าน
พลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และวิชาการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการ
ศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึง
การทะลุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย สมควรจัดตั้งสถาบันการพลศึกษา 
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา .  2548: 21) สถาบันการพลศึกษา เป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มีภารกิจในการจัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ในส่วนของการจัดการระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันการพลศึกษามีการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปะศาสตร์ 
และคณะศึกษาศาสตร์ ใน 17 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขต
กรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตตรัง วิทยาเขต
เพชรบูรณ์ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตยะลา วิทยาเขตล าปาง วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขต
สมุทรสาคร วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตอุดรธานี (สถาบันการ
พลศึกษา .  2549: 2)  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษาจึง เป็นคณะที่ก่อตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรทางพลศึกษา สุขศึกษากีฬาและนันทนาการ มีภารกิจท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการ ให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น 
ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามรถพิเศษทางกีฬา นันทนาการและ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย (สถาบันการพลศึกษา.  2557: 8-9) ปัจจุบันได้มีคนให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา และ
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สนใจศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้มาซึ่งคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  แต่การจะได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงนั้น ย่อมเกิดจากหลายองค์ประกอบหรือหลายปัจจัยด้วยกัน 
(สุภาพร ค ารศ.  2555: 1) สอดคล้องกับ คณิต นิจจรัลกุล; และเปรมวดี โกมลตรี. (2550: 2) กล่าวว่า 
ความส าเร็จทางการเรียน ค าว่าผลสัมฤทธิ์มักถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นในการศึกษาเสมอ ผลสัมฤทธิ์
ถูกน าไปใช้วัดผลส าเร็จทางการเรียนของนักศึกษา หรืออาจวัดกับผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ทั้งอาจ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม หรือรายวิชาแล้วแต่กรณีและการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ผ่านมานั้นพบว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการอาทิเช่น สภาพแวดล้อมของนักศึกษา 
หรือปัจจัยในสถาบันการศึกษาเอง วิธีการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อ ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมักแสดงออกในรูปแบบต่างๆ หากเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีจะแสดงออกใน
รูปแบบของความสามารถในการเรียนความสามารถในการร่วมกิจกรรมที่สถาบันก าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษานั้น และเกรดเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average : GPA) สูง เป็นต้น หากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าจะปรากฏในรูปแบบความด้อยในความสามารถของนักศึกษาในด้านต่างๆ และมีเกรด
เฉลี่ยสะสมต่ า การแสดงออกของนักศึกษาต่อสายตาบุคคลทั่วไป คือ ภาวะแห่งความล้มเหลวจาก
ระบบการศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา เห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
นักศึกษา  
 จากรายงานจ านวนนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่ตกค้างจ านวน 171 คน (สถาบันการพลศึกษา.  2558: 2) ซึ่งอาจเป็น ภาวะแห่งความ
ล้มเหลวจากระบบการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา การผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาสู่สังคมของ
สถานศึกษานั้น ต้องอาศัยการท างานที่รอบคอบและการศึกษาข้อมูลหลายๆ ด้านประกอบกัน จึง
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษาทุกคน ด้วยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
สถาบันการพลศึกษาจากปัญหาที่ส าคัญ ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือด้านการเรียนการ
สอน ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานและไม่เห็นความส าคัญด้านสารสนเทศ การน าระบบ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนการสอนไม่ชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ด้านนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาจ านวนน้อย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา.  2549: 7) ปัญหาสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ สภาพห้องเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน ครูอาจารย์มีความรู้ในวิชาที่สอนยังไม่เพียงพอ ขาดความ
กระตือรือร้นในการเตรียมการสอน ด้านการบริการ เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับน้อย จึงไม่อ านวยต่อ
การพัฒนาภายในเท่าที่ควร ด้านกิจกรรมผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมที่ไม่หลากหลาย ด้านกลุ่มเพ่ือน 
ส่วนใหญ่นักศึกษามาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกันท าให้เกิดปัญหาการปรับตัว (สถาบันการพล
ศึกษา.  2548: 10) ด้านครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานอ่ืนๆ เช่น การท างานสนับสนุน
การบริการชุมชนมากเกินไป รวมถึงสถาบันการพลศึกษาต้องให้บริการชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
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กิจกรรมของชุมชนอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งเป็นปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการ
บริหารงานของสถาบันการพลศึกษา ไม่คล่องตัวของระบบราชการในการบริหารจัดการ โครงสร้างการ
บริหารขององค์กรไม่ชัดเจนและไม่เป็นเอกภาพ (สถาบันการพลศึกษา.  2556: 5)   
 จากปัญหาที่กล่าวมา ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักศึกษาเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นสิ่งส าคัญต่อนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบัน ซึ่งจะต้องก้าวไปท างานกับองค์กรภายนอก 
ย่อมเกิดการแข่งขันกันในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าเกิดเป็นความ
แตกต่างกันโดยชัดเจน ท าให้เกิดปัญหาการหางานยากของนักศึกษา รวมถึงไม่สามารถเลือกงานที่
ตนเองชอบได้ น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ มีโอกาสในการท างานน้อยกับองค์กรที่มีคุณภาพ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นครูพลศึกษา  และบุคลากร
ที่ท างานสายวิชาชีพทางพลศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ตามความต้องการของสังคม เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีเจตคติ และทักษะที่จ าเป็นในทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง จ านวน 2,346 คน 
ค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 จ านวน 380 คน และด าเนินการสุ่มกลุ่มประชากร โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 34 ข้อ การหา
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมโครงสร้างของเนื้อหา ความเป็น
ปรนัยของข้อค าถาม และความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม 
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จ านวน 50 ข้อ กับเนื้อหาที่มุ่งวัด (Item Objective Congruence : IOC) แล้วเลือกเฉพาะข้อค าถาม
ที่ได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 อ้างจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ .  (2557: 95) ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย/เนื้อหาที่มุ่งวัด มาจัดท าเป็นแบบสอบถาม จ านวน 34 ข้อ โดยผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าระหว่าง 0.60 - 1และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วี
ของ ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ผลลัพธ์ที่ได้ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ชุดเท่ากับ .912 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง โดยวิธีการหาสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ตอน 
2 วิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน โดยวิธีการหาสถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตอน 3 วิ เคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านบริการและ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อน โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
LSD และ วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation) 
แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation) ตรวจสอบ Multicollinearity และ
สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression) 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาใน
วิทยาเขตภาคกลาง นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง  
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 352 คน นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยา
เขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 352 คน เป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.1 นักศึกษาเพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ชั้นปีที่ศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 ส่วน
ใหญ่นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จ านวน 168 คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมา คือเกรด
เฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50–2.99 จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.49 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผู้ เรียน ปัจจัยด้านบริการและ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน 
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 ระดับความส าคัญของปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72  

(x̅ = 3.72) ด้านที่ให้ความส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านครอบครัว รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์
ผู้สอน ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาค

กลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.61 (x̅ = 3.61) โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก 

ได้แก่ นักศึกษาเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.82 (x̅ = 3.82) นักศึกษาเข้าเรียน

ตรงเวลา ค่าเฉลี่ย 3.81 (x̅ = 3.81) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถ

ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.72 (x̅ = 3.72) 
 ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล

ศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.34 (x̅ = 3.34) โดยปัจจัยที่
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ห้องสมุดมีเอกสารต าราในการค้นคว้าหาความรู้เพียงพอและ

ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.60 (x̅ = 3.60) ห้องเรียนภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ มีความเพียงพอเหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.57 (x̅ = 3.57) สื่อ อุปการณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพียงพอ และ

ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.49 (x̅ = 3.49) 
 ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยา

เขตภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 (x̅ = 3.89) โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 

อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความช านาญในการสอน ค่าเฉลี่ย 4.01 (x̅ = 4.01) อาจารย์

ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การวัดประเมินผลอย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย 3.95 (x̅ = 3.95) 

อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกในด้านการเรียนอย่างเต็มที่  ค่าเฉลี่ย 3.91 (x̅ = 
3.91) 

ปัจจัยด้านครอบครัวของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต

ภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 (x̅ = 4.12) โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับ

แรก ได้แก่ นักศึกษารู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับครอบครัว ค่าเฉลี่ย 4.28 (x̅ = 4.28) ครอบครัวส่งเสริม

นักศึกษาเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.25 (x̅ = 4.25) ครอบครัวติดตามผลการเรียนของนักศึกษา  

ค่าเฉลี่ย 4.24 (x̅ = 4.24) 
 ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขต

ภาคกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (x̅ = 3.64) โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 3 อันดับ

แรก ได้แก่ เพ่ือนและนักศึกษาท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.94 (x̅ = 3.94) เพ่ือน
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และนักศึกษาเข้าเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.75 (x̅ = 3.75) เพ่ือนและนักศึกษาจะ

คอยปรึกษาปัญหาการเรียนและหาแนวทางการแก้ไข ค่าเฉลี่ย 3.69 (x̅ = 3.69) 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านบริการและ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน  

 3.1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง เมื่อจ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับปัจจัยรายด้าน ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน
อาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัย
ด้านผู้เรียน และปัจจัยครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปัจจัยด้านผู้เรียน จ าแนกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสมรายคู่ เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านผู้เรียน 
มากกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.50-2.99 และกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.49 กลุ่มเกรด
เฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.50–2.99 มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านผู้เรียน มากกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.49 
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปัจจัยด้านครอบครัว จ าแนกตาม
เกรดเฉลี่ยรายคู่ พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50–2.99 และ กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม 
3.00 ขึ้นไป มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านครอบครัวมากกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.49 
 3.2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง มีเพียงปัจจัยด้านผู้ เรียน และปัจจัยด้านครอบครัว ที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านบริการ
และสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเท่ากับ .295 โดยชุดตัวแปร
ต้นสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 8.2 และทดสอบพบนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เกิดข้ึนจริงในประชากร 
 ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 2 ปัจจัย ปัจจัยที่
สัมพันธ์มากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน รองลงมาเป็นปัจจัยด้านครอบครัว  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศ
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 ค่า Tolerance เท่ากับ .875 ซึ่งมากกว่า .100 และมีค่า VIF (Variance inflation Factor 
เท่ากับ 1.143 ซึ่งน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) 
 พยากรณ์ทั้งหมดมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 8.75 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .295 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .61 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์
ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับ .929 และได้สมาการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .929+.336a+059b 
 สมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = 272a + .055b 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้าน

อาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ให้
ความส าคัญที่สุด คือ ปัจจัยด้านครอบครัว รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านกลุ่ม
เพ่ือน ปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม แสดงได้ว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับบุรณี ทรัพย์ถนอม; และ ปัทมา มูลหงส์. (2552: 69) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาการบัญชีของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
การเรียนในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรียาวรรณ ฉายอรุณ (2550: 73) ศึกษาการวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่  1 ใน
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ปัจจัยด้านเจตคติต่อ
การเรียนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน นักศึกษามีความรู้สึกภูมิใจกับหลักสูตรที่
ก าลังศึกษาอยู่และมีความรู้สึกที่ดีต่อกาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ท าให้นักศึกษาตั้งใจ
เรียน  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวม
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง ตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับปัจจัยรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านบริการและ
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สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน และปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน และ
ปัจจัยด้านกลุ่มเพ่ือน ไม่สัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยสะสมในแต่กลุ่ม ถึงแม้นักศึกษาจะมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง 
หรือ ต่ า ก็ไม่เกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าว ส าหรับปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครอบครัว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านผู้เรียน มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม จ านวน 
3 คู่ ได้แก่ กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านผู้เรียน มากกว่า กลุ่มเกรด
เฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.50-2.99 และเกรดเฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.49 กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสม ระหว่าง 
2.50–2.99 มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านผู้เรียน มากกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.49 ส่วนปัจจัยด้าน
ครอบครัว เกรดเฉลี่ยสะสมแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม จ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50–2.99 และ กลุ่ม
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านครอบครัวมากกว่า กลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมต่ า
กว่า 2.49 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครอบครัว เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน  
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง มีเพียงปัจจัยด้านผู้เรียน และปัจจัยด้านครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์กับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร ค ารศ  
(2555: 80) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาพะเยา ผล
การศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 41-42) สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ ปัจจัย
เกี่ยวกับตัวผู้เรียน จากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Psychologists) เชื่อ
ว่า คนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้ามีตัวกระตุ้น และการเสริมแรง การเรียนรู้จึง
เป็นกระบวนการด้านกลไกที่ถูกควบคุมจากสิ่งต่างๆ ภายนอก แต่นักจิตวิทยากลุ่มความคิด ความ
เข้าใจ (Cognitive Psychologists) เชื่อว่าผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ความรู้ และ
สติปัญญา ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สอดคล้องกับ แพรวพรรณ ติใหม่ (2558: 66) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในโรงเรียนและ
บรรยากาศในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมะยมศึกษาปีที่ 3 ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสัมพันธ์บรรยากาศในครอบครัว มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สอดคล้องกับ วิวัฒน์ พงษ์สุภา (2544: 16) กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
บุคคลทุกคนในบ้านของนักเรียน จะท าให้นักเรียนมีสภาพจิตที่ดี มีความรู้สึกสบายใจ อบอุ่น ขณะอยู่
บ้าน การที่มีผู้ปกครองคอยสอนสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน จะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียน นักเรียนที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนได้ดี จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมจากทาง
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บ้านอย่างเหมาะสม ส่วนปัจจัยปัจจัยด้านบริการและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัย
ด้านกลุ่มเพ่ือน ไม่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพล
ศึกษาในวิทยาเขตภาคกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเท่ากับ .295 โดยชุดตัวแปร
ต้นสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 8.2 และทดสอบพบนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงว่ามีวามสัมพันธ์เกิดขึ้นจริงในประชากร ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ที่สัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 2 ปัจจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์มากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านผู้เรียน รองลงมาเป็น
ปัจจัยด้านครอบครัว  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ก่อน
การทดสอบพยากรณ์ทั้งหมด ได้ท าการทดสอบ ค่า Tolerance ตัวแปรพยากรณ์ไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง (Multicollinearity) พยากรณ์ทั้ งหมดมีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 8.75 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .295 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .61 
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับ .929 และได้สมาการพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .929+.336a+059b 
 สมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  Zy = 272a + .055b 

 
                                   ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ควรท าการศึกษาการวิจัยเกี่ยวปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนต่ า เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคน ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
2. ควรท าการศึกษาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันการพลศึกษา
ทุกวิทยาเขต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร. พเยาว์ เนตรประชา ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. อนุชิตร แท้สูงเนิน และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา
และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ จนกระทั้งวิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
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ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจน
ช่วยชี้แนะเนื้อหาและปรับแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจนครบสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณ รองอธิการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี วิทยา
เขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
อนุญาตให้แจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล รวมทั้งนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
ในวิทยาเขตภาคกลาง ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพ่ือนร่วมหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน เป็นก าลังใจให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี รวมทั้งอาจารย์ทุกท่านที่
คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
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ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 
THE  RELATIONSHIP  OF  LEADERSHIP CHARACTERISTICS AND ADMINISTRATOR’S 
PARTICIPATIVE ADMINISTRATION  IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF 

SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 11. 
 

กัณญ์ฐญาณ์ สุขสวัสดิ์ 
Kantaya Suksawad  

หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2) ศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11  และ (3)ศึกษาความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มตัวอย่าง 264 คน คือครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
11จากสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 11 วิทยาเขตในปีการศึกษา 2557ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่จากตาราง
เครจซี่และมอร์แกน เทียบจากประชากรที่เป็นครู 310 คน ของโรงเรียนสังกัด เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 การวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน 
           ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คุณลักษณะผู้น าของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=3.93) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้านผู้น าจริยธรรม (�̅�=4.06) ด้าน
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (�̅�=3.90) และด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน (�̅�=3.82) 
 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.05) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ หลักการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (�̅�=4.09) รองลงมา ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา (�̅�=4.07) 
หลักการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ (�̅�=4.07) และหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(�̅�=3.96)  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับสูง (r=.81) 
เมื่อจ าแนกคุณลักษณะผู้น าเป็นรายด้าน พบว่า (1) คุณลักษณะผู้น า ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยนมี
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ความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r=.64) (2) คุณลักษณะผู้น า ด้าน
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (r=.74) และ 
(3) คุณลักษณะผู้น า ด้านผู้น าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับการบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับสูง    
(r=.84) 
 
                                                   วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ผู้วิจัยก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การสร้างเครื่องมือ  
 4. การตรวจสอบเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้น าการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 
Abstract 

 
              KantayaSuksawat. 2016: The Relationship of Leadership Characteristics 
and Administrator’s Participative Administration in Secondary School Under the 
Office of Secondary Educational Service Area 11. Master of Education (Educational 
Administration) Thesis Advisor: Nathapol Chumworatayee, D.Ed. Thesis Co-Advisor: Asst. 
Prof. Suwat Ujchariyanont, Ph.D. 104 Pages. 
   The objective of this research were to study: (1) level of leadership 
characteristics, (2) level of participative administration and (3) the relationship of 
leadership characteristics and administrator’s participative administration in Secondary 
School Under the Office of Secondary Educational Service Area 11. The sample group 
was 264 peoplesfrom Krejcie and Morgan’s table compared to the population as a 310 
teachers in Secondary School Under the Office of Secondary Educational Service Area 
11 of Surat Thani Interdisciplinary 11 campus in the academic year of 2557 (B.E.). The 
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research instrument was a questionnaire with a reliability of .89. The data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation. 
            The research findings indicated that: 

The leadership characteristics of Secondary School Under the Office of 
Secondary Educational Service Area 11 was at high level ( =3.93). The aspects were 
ranked from the highest to the lowest mean, respectively, as follows: moral leadership 
aspect ( =4.06), transformational leadership aspect ( =3.90) and transactional leadership 
aspect ( =3.82). 

Keywords :Leadership characteristics, participative administration 
 
 

บทน า 
 การบริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11       
ต้องอาศัยความสามารถจากผู้ร่วมงานซึ่งได้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้
ครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ที่ผ่านมาการด าเนินงานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบ เหตุผล ปัญหาอุปสรรคการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11        
เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมต่อไปผลการวิจัยเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 สามารถน าผลจาก
การวิจัยไปใช้พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้น าจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สามารถเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนและผลักดันให้การด าเนินงานในซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท้าทายโดยต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้บริหารเข้าสนับสนุนเพ่ือรวมใจของผู้ร่วมงานให้มีความเห็นตรงกันและ
สามารถท างานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาได้  ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและตามมา ท าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของ
ผู้น าที่กับการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารกับบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11
ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การสร้างเครื่องมือ 
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 4. การตรวจสอบเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากนั้นจึงได้ด าเนินการต่อไปนี้ 
 1. น าผลการตรวจสอบเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5 ท่านมาหาความสอดคล้องของ
เครื่องมือโดยใช้เทคนิค IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ .86 
 2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่าความเชื่อมั่นโดยน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพ 
เขต 1จ านวน 55 คน 

 3. น าแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  (α-Coefficient) 
ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .89 
 
                                        วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 
                                            สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.29มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.27มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 70.08 และมีต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันเป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 96.59 จากกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ระดับคุณลักษณะผู้น าของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากดังนี้ 
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  1.1 ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับมาก(�̅�=3.82)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ผู้น ามีความสามารถแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รองลงมา ได้แก่ ผู้น ามีการติดต่อกับผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ผู้น ามีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

  1.2 ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากเมื่ (�̅�=3.90)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ผู้น าให้คุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ รองลงมา 
ได้แก่ ผู้น ามีทักษะที่ดีของการเป็น“นักสื่อสารและนักฟัง”ที่มีประสิทธิผล และข้อที่มีการปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือ ผู้น ามีความเชื่อว่า“โรงเรียน”มีไว้เพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้ 

  1.3 ด้านผู้น าจริยธรรมอยู่ในระดับมาก(�̅�=4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
การปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ผู้น ามีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ รองลงมา ได้แก่ 
ผู้น ามีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ผู้น าปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกันมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ 
 2. ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  2.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ผู้น ามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
รองลงมา ได้แก่ ผู้น ามีส่วนร่วมในการประเมินภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และข้อที่มี
การปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ผู้น าเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ 
  2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดผู้น ามีส่วนร่วมในการก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ ผู้น ามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษา และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ผู้น ามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
  2.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ผู้น ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยก่อให้เกิด
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ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย รองลงมา ได้แก่ ผู้น ามีส่วนร่วมในผลของการด าเนินโครงการ และข้อที่มีการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ผู้น ามีส่วนร่วมในผลของการด าเนินกิจกรรม 
  2.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ผู้น ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมินผลอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รองลงมา ได้แก่ ผู้น ามีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ผู้น ามีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบการประเมิน
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยใช้ค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation.) ทดสอบคุณลักษณะผู้น า 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้น าการแลกเปลี่ยน
2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ 3) ผู้น าจริยธรรมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 หลักการ ได้แก่ 1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  3.1 คุณลักษณะผู้น า ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยนกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
(r=.64) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2 คุณลักษณะผู้น าด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
สูง (r=.74) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.3 คุณลักษณะผู้น าด้านผู้น าจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง(r=.84)อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
                                                 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารแบบมีส่วนร่วมสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผู้วิจัยก าหนด(มี)ประเด็นที่จะน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยคุณลักษณะผู้น าของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ที่พบว่า ในภาพรวม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นครูผู้สอนอาจมีความเห็นว่า คุณลักษณะผู้น าซึ่งในที่นี้ได้แก่ (1)ผู้น าการแลกเปลี่ยน(2)ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและ(3)ผู้น าจริยธรรม เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง 3 คุณลักษณะนี้จะแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการได้มาซึ่งผู้น าที่มีคุณลักษณะชอบการ
เปลี่ยนแปลงและมีจริยธรรมในการบริหาร จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันได้ในโรงเรียนและ
เป็นที่ยอมรับในที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า คุณลักษณะผู้น าของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ธวัช
ชัย ยวงค า (2552 : บทคัดย่อ) ที่ท าวิจัย(ศึกษา)เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 2 
พบว่า คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เขต 2 รวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับ บังอรอินทรามี (2546)ที่ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 แล้ว พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ จิทธิญาดอนส าราญ
(2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการบริหารวิชาการของ
ผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2แล้ว พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ จิราลักษณ์ภู่ภัทรางค์ (2551) ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 พบว่าผู้บริหารสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มีคุณลักษณะผู้น าในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
  เมื่อพิจารณาแต่ละด้านของคุณลักษณะผู้น าของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อภิปรายได้ ดังนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัย ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนอาจมีความเห็นว่า ผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  11 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตมีประสิทธิในการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเพ่ือเสริมแรงกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
รวมไปถึงความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบาท มี
ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือท าให้ผู้ตามเข้าใจบทบาท และผลลัพธ์ที่ผู้
ตามจะได้รับเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จ เช่นนี้ จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า คุณลักษณะ
ผู้น าของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน อยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ บาสส์ (Bass. 1985: 58) ที่ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น าการ
แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้น าท าให้ผู้ตามมีความคาดหวังและ
ปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง โดยผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน เสริมแรงอย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ตามมี



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  

 

 

875 

ความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่ก าหนด ซึ่งผู้น าจะต้องรู้สิ่งที่ผู้ตามจะ
ปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและท าให้ผู้ตามเข้าใจบทบาท รวมทั้งตระหนักถึงความต้องการของผู้น า 
และสามารถบอกถึงวิธีที่ต้องการของผู้ตามจะได้รับการแลกเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติงานได้ตามที่ก าหนดไว้ 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไล  ดลถวิล (2556 : 61) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
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