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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรูปแบบการจัดการความรูในแผนกวิจัยและพัฒนา 

ของบริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร  จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชวิธีการวิจัยแบบ
สนทนากลุม (focus  group research) ผูใหขอมูลประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ประเภท ไดแก บุคลากร
ของ บริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิชาการทางดานการ
จัดการความรู  ผูมีประสบการณทางดานการจัดการความรูของภาคเอกชน การวิเคราะหขอมูลจากการ
สนทนากลุมและการคนควาเอกสารเพิ่มเติมโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis) ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับแผนกวิจัย  และพัฒนาของบริษัทฮานาเซมิคอนดัค
เตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเปนรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ คือมี 
6 องคประกอบหลัก แตส่ิงท่ีแตกตางจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติคือ เราควรมีการส่ือสารและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูของคนในองคกรกอน แลวจึงเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคกร  เนื่องจากเราตองมี
การส่ือสารใหคนในองคกรรูและเขาใจถึงความสําคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรูกอนท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ซ่ึงองคประกอบท้ัง 6 หลัก มีดังนี้   

การส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนในองคกร การจัดการและเปล่ียนแปลง  
พฤติกรรม ท้ังความรูท่ีเปนความรูไมปรากฏชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูท่ีปรากฏชัดแจง  
(Explicit Knowledge)  โดยใชกระบวนการและเคร่ืองมือทางดาน  IT  เขามาชวยใน  เพื่อใหคนเห็นถึง
เปาหมายของการปรับเปล่ียน ใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายเดียวกัน และขณะเดียวกันก็ตองมีการ
ฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพของตัวบุคลากร และรวมถึงตองมีการวัดผลจากส่ิง
ท่ีทําลงไปวาไดตามเปาหมายท่ีองคกรต้ังไวหรือไม   และสุดทายตองมีการยกยองชมเชยและให
รางวัลเม่ือบุคลากรคนนั้นทํางานไดตามเปาท่ีองคกรต้ังไว ท้ังนี้เพื่อเปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากรในองคกร 
 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                             
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to propose the Knowledge Management ’s Model in 

Research Focus group research was held divided in three type of experts : Hana Semiconductor 
Co., LTD,  NOK Precision Component (Thailand) Co.,Ltd   and Scholar. 

The results of this study was as  follow: 
The  Knowledge Management’s model in Research & Delvopment Department in Hana 

Semiconductor Co.,Ltd ,  Ayuthaya Province should be followed Thailand Productivity Institute 
but  we have some item  difference from Thailand Productivity Institute . Regarding to The model 
in research & Development Department of Hana Semiconductor Co.,Ltd , Ayuthaya  Province  
should be started from Communication and sharing knowledge, Transition and Behavior 
Management both Tacit Knowledge and Explicit Knowledge, Process and Tools,  Training and 
Learning , Measurements and the last is Recognition and Rewards 
 
ความสําคัญของปญหา 

แผนกวิจัยและพัฒนาของ บริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอรจํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงคและบทบาทหนาท่ี  ในการวิจัย  ออกแบบ  คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมี
อยูแลว และผลิตภัณฑใหมๆ ตามกระแสของเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  จะเห็นไดวาวิวัฒนาการและเทคโนโลยีไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ท้ังนี้แผนกวิจัยและ
พัฒนาตองมีการเรียนรูถึงความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  เพื่อท่ีจะไดผลิตตามความตองการของ
ลูกคาไดทัน  ดังนั้น  แผนกวิจัยและพัฒนามีความสําคัญตอบริษัทฮานาเปนอยางมาก  ท้ังนี้จะเห็น
ไดวา ถาแผนกวิจัยและพัฒนาไมทันตอความตองการของวิวัฒนาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว ก็จะสงผลใหแผนกวิจัยและพัฒนาไมสามารถคิดคนผลิต ผลิตภัณฑ ตัวใหม 
และพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวใหทันตอความตองการของตลาด และลูกคา ซ่ึงนั่นหมายถึง บริษัท
ฮานาไมสามารถท่ีจะแขงขันกับคูแขงได และทายสุดบริษัทก็จะไมมีลูกคาและตองปดตัวเองในท่ีสุด  

จากท่ีผานมาแผนกวิจัยและพัฒนายังไมมีการจัดการความรูในแผนก และรวมท้ัง         
องคกรของฮานา เนื่องจากผูนําไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู ท้ังท่ีแผนกวิจัยและพัฒนา
มีองคความรูอยูมาก  ท้ังองคความรูเดิมท่ีมีอยู  และองคความรูใหม ๆ  ท่ีเขามาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ 
ซ่ึงจะเห็นไดวามีความรูกระจัดกระจายท่ัวท้ังแผนกและองคกรของฮานา และเม่ือบุคลากรเกษียณอายุ  
ลาออก  หรือเสียชีวิต  ก็จะทําใหเกิดการสุญหายของภูมิปญญา ขณะเดียวกันก็ไมสามารถนําความรู
ท่ีมีอยูมาใชไดทันตามความตองการ  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําวิจัยในเร่ืองการนําเสนอรูปแบบ
ของการจัดการความรูในแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท ฮานา เพื่อท่ีจะนํามาเปนแนวทางใหแผนก
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วิจัยและพัฒนา รวมถึงองคกรของฮานาไดมีรูปแบบการจัดการความรู และต่ืนตัวในการจัดการ
ความรูมากข้ึน  ท้ังนี้เพื่อท่ีเปนประโยชนตอองคกรของฮานาสืบตอไป 
 

คําสําคัญ 
 การจัดการความรู 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 รูปแบบการจัดการความรูในแผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร จํากัด  

(มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนอยางไร มีรูปแบบใดบาง 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรูในแผนกวิจยัและพฒันา (Research and Development)  

ของบริษัทฮานาเซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้  ตองการความลึกซ้ึงของขอมูล  และการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีรวดเร็ว  ชัดเจน  
ยืดหยุนตอการนําไปใช  โดยอาศัยหลักการปฏิสัมพันธกันในกลุม  กระตุนใหแสดงความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติออกมา  ประกอบกับเร่ืองท่ีใชวิจัยเปนเร่ืองใหม  การที่จะหาขอมูลโดยวิธีการทั่วไปเปน 
เร่ืองยาก  จึงจําเปนตองหาผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูมาให
ขอมูล  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกการสนทนากลุม  (Focus group research) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

ผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป  และมีความรูทาง    

ดานวิจัยและพัฒนาหรือการจัดการความรู  หรือมีประสบการณทํางานทางดานการจัดการความรู           
โดยแบงเปน  3  ประเภท  ดังนี้ 

ประเภทที่ 1  บุคลากรของบริษัท  ฮานา  เซมิคอนดัคเตอร  จํากัด  (มหาชน)  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดแก 

1. ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคล 
2. ผูจัดการแผนกวิจัยและพฒันา 
3. วิศวกรอาวุโสแผนกวิจัยและพัฒนา 
ประเภทที่ 2  นักวิชาการทางดานการจัดการความรู  ไดแก 
1. ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันสงเสริมการเกษตร 
2. ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรังสิต 
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ประเภทที่ 3  ผูมีประสบการณทางดานการจัดการความรูของภาคเอกชน  
1. ผูทรงคุณวุฒิจากบริษัท NOK PCT จํากัด  
ผูดําเนนิการสนทนากลุม   
1) ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผูถาม และเปนผูนําในการสนทนาตลอดจน 

กํากับการสนทนาใหเปนไปตามแนวทางหัวขอของการศึกษา  เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนละเอยีดท่ีสุด  
ภายในเวลาที่กําหนด การวิจัยคร้ังนี้ ผูดําเนินการสนทนากลุม ไดแก ดร.ภิเษก จันทรเอ่ียม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ 

2)  ผูจดบันทึกคําสนทนา (Note-taker)   เปนคนท่ีคอยจดบันทึกคําสนทนา  จะทําหนาท่ี
จดบันทึกทุกคําพูดรวมท้ังการจดกิริยาทาทางของสมาชิกผูเขารวมดวย  เพราะการไมพูดและ           
การนั่งอยูเฉย ๆ  อาจไมใชการไมมีความคิดเห็น  แววตา  ทาทางก็อาจจะแสดงความเห็นดวยคําตอบ 
การพยักหนา  การสายหนา  และสีหนานั้น  เปนการแสดงออกถึงคําตอบได ผูจดบันทึกการสนทนา
นอกจากจะชวยจดบันทึกแลว บางคร้ังยังมีหนาท่ีสะกิดเตือน หรือบอกผูดําเนินการสนทนาในกรณี
ท่ีผูดําเนินการสนทนาลืมถาม หรือ ขามคําตอบ 

3)  เจาหนาท่ีบริการทั่วไป  (Provider)  เปนบุคคลท่ีคอยเอ้ืออํานวย ใหความสะดวกแก            
ผู ท่ีอยูในกลุมสนทนา มีหนาท่ีคอยบริการน้ําดื่ม ขนม บันทึกเทป ตลอดจนการคอยกันผู ท่ี             
ไมเกี่ยวของในวงสนทนากลุมเขาไปเขาไปเสนอความคิดในกลุม  หรืออาจเขาไปรบกวนสมาธิของ
สมาชิกกลุม 

  แนวทางการสนทนากลุม   
 เร่ืองรูปแบบการจัดการความรูของแผนกวิจัยและพฒันาของบริษัท  ฮานาเซมิคอนดคัเอตร  

จํากัด  (มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดําเนินการดงันี้ 
 1)  เร่ิมการสนทนา 

                      1.  ผูดําเนินการสนทนาแนะนําตนเองและผูเขารวมสนทนากลุม 
                     2.  ผูดําเนินการสนทนากลาวตอนรับ  และแสดงความขอบคุณท่ีใหเกียรติเขารวม
การสนทนากลุม 

  3.  ผูดําเนินการสนทนากลุมช้ีแจงเหตุผลและวัตถุประสงคในการสนทนากลุม 
      4. ผูดําเนินการสนทนาอธิบายประเด็นในการสนทนาเขาใจตรงกัน  และขออนุญาต

บันทึกการสนทนา 
 2)  เร่ิมคําถาม 
 ในการสนทนากลุม กําหนดคําถามเปนกรอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1.  แนวคิดในการจัดการความรูของภาคเอกชน  และภาครัฐบาลเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร 
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      2.  ปญหาของการจัดการความรูของภาคเอกชน  มีหรือไม  อยางไร  
      3.  ประสบการณในการจัดการความรูของแตละองคกรเปนอยางไร 
     4.  การจัดการความรูกับการพัฒนาองคกรในอดีตท่ีผานมาเหมือน  หรือแตกตางกนั

อยางไร 
      5.  ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จคืออะไร 
      6. แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ควรเร่ิมตนในการจดัการความรูอยางไร 
 7.  รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฮานา เซมิ

คอนดัคเตอร  จํากัด  (มหาชน)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเปนอยางไร 
 3)  จบการสนทนา 

 ผูดําเนินการสนทนากลาวขอบคุณมอบของท่ีระลึก 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชเคร่ืองบันทึกภาพ เพราะมีการนําเสนอโมเดลหรือวางแผนผังโครงสราง ใน

ขณะเดียวกันก็มีเทปบันทึกเสียง   เพื่อปองกันความผิดพลาดจากตัวแปรแทรกซอนอ่ืนๆ  เพราะใน
การสนทนากลุมจะมีประเด็นปญหา  การโตแยง  บางคร้ังจะเปนการแสดงความคิดเห็นท่ีพรอมกัน 
หรือแยงกันพูด  ซ่ึงมีหลายเสียงของบุคคลในเวลาเดียวกัน  หรืออาจเปนเสียงพูดเสริม หรือพูด
แทรกของผูรวมสนทนา  ซ่ึงขอมูลท่ีเปนประโยชน  อาจจะฟงไมทัน  เคร่ืองบันทึกจะเปนอุปกรณ
เก็บขอมูล         ท่ีดีท่ีสุด  สามารถเก็บเหตุผลรายละเอียดและคําตอบตาง ๆ  ไดท้ังหมด 

การตรวจสอบขอมูล 
 1.  การตรวจสอบจากผูดําเนินการสนทนากลุม  คือ  การตรวจสอบจากคณะผูดําเนินการ
สนทนากลุม  ซ่ึงประกอบดวยผูดําเนินการสนทนากลุม  ผูจดบันทึกการสนทนา  เปนการตรวจสอบ
ขอมูล  เพื่อพัฒนากรอบประเด็นในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  หลังจากเสร็จส้ินการสนทนากลุม
วาประเด็นใดบางท่ียังคลุมเครือ  หรือคลาดเคล่ือนในเนื้อหา  
 2.  ตรวจสอบจากเทป  มีการถอดเทปคําสนทนากลุมท้ังในดานเนื้อหา  และประเด็นท่ีจะ
นํามาวิเคราะหผล  สรุปผล  อภิปรายผล  และจัดทําขอเสนอแนะ 
 3.  ตรวจสอบขอมูลจากผูเช่ียวชาญ  โดยการสุมผูท่ีเขารวมการสนทนากลุมอยางนอยกลุมละ       
1 คน  เพื่อความสมบูรณของประเด็นคําถามและปองกันความคลาดเคล่ือนของขอมูล  ท่ีอาจจะมีใน
การสนทนากลุม 
 4. ตรวจสอบเพ่ิมเติม  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีใชในการสนทนา 
เพื่อความถูกตองของขอมูล  ซ่ึงจะสงผลใหการวิเคราะหผล  สรุปผล  อภิปรายผล  และการจัดทํา
ขอเสนอแนะนั้น  มีความถูกตองแมนยํา  เกิดความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด  หรือไมเคยเกิดข้ึนเลย 
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การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลจากประเดน็ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยัในประเด็นตอไปนี ้

 1.  แนวคิดเกีย่วกับการจัดการความรูขององคกรเอกชน 
 2.  ท่ีมาของการจัดการความรูขององคกรเอกชน 
 3.  รูปแบบและข้ันตอนของการจัดการความรู 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั มี 7 ประเด็น ดังตอไปนี้ คือ 
ประเด็นท่ี 4.1  ความแตกตางระหวางการจัดการความรูของภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

แนวคิดในการจัดการความรูของภาคเอกชนและภาครัฐบาลตางกัน  ท้ังนี้เนื่องจาก การจัดการความรูของ
ภาคเอกชนมุงการลดตนทุน  และเพิ่มผลผลิต  การดําเนินงาน  และการจัดการความรูของภาคเอกชนยัง
เปนการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วกวาภาคราชการ เพราะมีการแขงขันสูง มีคูแขงมาก ตลอดจนเทคโนโลยี  
และวิวัฒนาการมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ซ่ึงสงผลใหภาคเอกชนตองเรียนรูอยูตลอด  เพื่อใหทัน
ตอองคความรูใหม ๆ ที่เกิดข้ึนทุกวัน 
 ประเด็นท่ี 4.2 ปญหาของการจัดการความรูของภาคเอกชน  
 ภาคเอกชนมีปญหาในเร่ืองของการท่ีมีองคความรูมาก  ท้ังองคความรูเดิมและองคความรู
ใหมรวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ซ่ึงเกิดจากกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอยางรวดเร็วและ
วิวัฒนาการ ท่ีพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง   ซ่ึงปญหาของการมีขอมูลมากแบงออกเปน  2 ประเภทดังนี้ 

1. ประเภทท่ีมีขอมูลมาก แลวมีการจัดการความรูซ่ึงเร่ิมจากองคความรูมีมากแลวทําใหเกิด 
การสําลักของเทคโนโลยี (Technology)  ขอมูล  และจะทําอยางไรจึงจะคนหา  ขอมูลท่ีตนเองตองการได
อยางรวดเร็ว  ทําอยางไรพนักงาน   ท้ังองคกร จึงจะสามารถหาขอมูลในเร่ืองเดียวกันไดท่ัวท้ังองคกร 

2.  ประเภทท่ีมีขอมูลมาก แลวไมมีการจัดการความรู 
 เนื่องจากผูนําไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกร และตัวของบุคลากร ไมมี
เวลาพอท่ีจะทําการจัดเก็บ เนื่องจากมีงานประจํามาก และเม่ือพนักงานลาออก  เกษียณอายุ  ตาย  หรือ
เวลาผานไป  องคความรูนั้นก็สูญหายไปจากองคกร  ทําใหองคกรไมเสถียร  และขณะเดียวกันองค
ความรูใหมๆ ท่ีเขามาก็กระจัดกระจายอยูท่ัวท้ังองคกร ไมสามารถนํามาใชไดทันตามความตองการ 

 ประเด็นท่ี 4.3 ประสบการณในการจัดการความรูของแตละองคกร 
ประสบการณในการจัดการความรูภาครัฐบาลของกรมสงเสริมการเกษตร  เร่ิมจากการที่มี

พระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  “มาตรา 11 สวนราชการมี
หนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตอง
รับรูขอมูลขาวสาร  และสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
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ราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูรวมกัน..”  

ประสบการณในการจัดการความรูของภาคเอกชน 
จากการตั้งปณิธานวาจะเปนองคกรแหงการเรียนรู จะเปนฐานการผลิต ใหพนักงานมี

ฐานความรู  เพื่อใหสูสากล  องคกรตองมีประสิทธิภาพ  โดยมีการทํา 5S ซ่ึงถือวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ
ท่ีสุดสวนหน่ึงของการผลิต Kaizen ซ่ึงเปนการจัดการความรูท่ีดีตัวหนึ่ง ก็คือการเลาเร่ืองจาก            
ประสบการณทํางานท่ีผานมาหรือการสงขอเสนอแนะของพนักงานข้ึนมา  เพื่อเปนการถายทอดใหผูอ่ืน
ไดฟง ไดรับรู  และนําไปใชประโยชนได  รวมถึงการทํา OPL (One Point Lesson) คือ เปนการสอนงาน  
ณ  จุดเดียว  โดยเขียนใสกระดาษ A4  เพียง 1 แผน   

กิจกรรมเหลานี้  ลวนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากความรูแบบไมชัดแจง  (Tacit 
Knowledge) เปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  แลวเก็บใหเปนระบบ และ 4 หลัก (4S) ท่ี
บริษัทเอกชน  ถือเปนหัวใจของการดําเนินงานในองคกร คือ  

1.  Select หมายถึง เลือกหรือคนหาส่ิงท่ีเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนกับองคกรข้ึนมา 
2.  Share หมายถึง นําส่ิงท่ีเปนองคความรูท่ีไดมา และเปนประโยชนมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน

ในองคกร 
3.  Show  หมายถึง  นําส่ิงท่ีเปนองคความรู ซ่ึงไดจากการ Select และ Share ใหรูท่ัวกัน 
4.  Search  หมายถึง  การที่พนักงานทุกคนในองคกรสามารถหาองคความรูท่ีตองการได โดย

ใชระบบ IT เขามาชวย ท้ังนี้เพื่อใหพนักงานในองคกรไดมีความรูท่ัวถึงกันทุกคน และทุกองคความรู 
ท่ีพนักงานตองการจะรู  

ประเด็นท่ี 4.4 ความแตกตางของการจัดการความรูกับการพัฒนาองคกรในอดีต 
การพัฒนาองคกรในอดีต  จะเปนหนาท่ีของฝายบุคคล  และไมไดมองท่ีองคกรตองเปน

องคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization: LO) แตการจัดการความรู(Knowledge Management : 
KM) มองวา การพัฒนาองคกรในปจจุบันเปนหนาท่ีของพนักงานและตองเปนตองเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ท้ังนี้เนื่องจากการสรางองคกรแหงการเรียนรู คือ การที่จะทําใหคนในองคกรเรียนรูปจจัยตางๆ  
ท้ังภายในและภายนอก  เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงานขององคกร หรือกลาวไดวา
องคกรแหงการเรียนรู  เปนองคกรท่ีมีการปรับเปล่ียนและคนหาวิธีตางๆ ในการผลิตหรือบริการอันจะ
นํามาซ่ึงการเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคกร แลวจะสงใหในองคกรมีองคความรูเกิดข้ึน
มากมาย ท้ังองคความรูเดิม และองคความรูใหมท่ีไดจากเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ตลอดจนกระแส
ความตองการของโลกท่ีเปล่ียนไป  และเม่ือมีองคความรูเกิดข้ึนอยางมากมายในองคกรแลว  องคกรก็
ตองทําการจัดเก็บความรูนั้นใหเปนระบบ เพื่อท่ีจะสามารถนํามาใชงานไดทันเวลาท่ีตองการ 
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ประเด็นท่ี 4.5 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ 
ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จคือผูนําและกลยุทธของ         

องคกร ท้ังนี้ถาผูนําองคกรไมใหความสําคัญตอการจัดการความรูในองคกรแลว  ก็จะไมสามารถทําให
การจัดการความรูในองคกรสําเร็จไดและขณะเดียวกันก็ตองมีวัฒนธรรมท่ีสงเสริมตอการจัดการความรู
ในองคกรวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนใหคนรักการเรียนรูและรวมถึงตองมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนตัว
สนับสนุนใหการจัดการความรูนั้นไหลล่ืนไปไดอยางดวยดี 

ประเด็นท่ี 4.6 แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเร่ิมตนในการจัดการความรูโดย 

ทําการวิเคราะหแผนกกอน  (SWOT Analysis) วามีจุดเดน จุดดอย กวาบริษัท ฯ คูแขง
ทางดานใดบาง แลวนํามาวิเคราะหแกไขปรับปรุงเพื่อเปนสวนเร่ิมตนของการจัดการความรู 
ดูยุทธศาสตรของแผนกวิจัยและพัฒนาวาเปนอยางไร  และทําการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนใน
องคกร  โดยใชองคประกอบ 6 หลักของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนแนวทาง และขณะเดียวกัน ตอง
นําความรู (Know-how) ท่ีมีอยูแลวในแผนกมาจัดเก็บ (Organize) ใหเปนหมวดหมู และความรูอะไรท่ียัง
ขาดก็คนหามาเพิ่ม จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนํามาใชในแผนกรวมถึงเก็บทุกอยางทําเปนระบบ  
E-Document  

ประเด็นท่ี 4.7 รูปแบบการจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัท 
ฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ควรเปนรูปแบบของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ คือมี 6 องคประกอบหลัก  แตส่ิงท่ี  
แตกตางจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติคือเราควรมีการส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนใน
องคกรกอน  แลวจึงเปล่ียนพฤติกรรมของคนในองคกร  เนื่องจากเราตองมีการส่ือสารใหคนในองคกรรู
และเขาใจถึงความสําคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรูกอนท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมซ่ึงองคประกอบท้ัง 6 
หลัก มีดังนี้   

การส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรูของคนในองคกรการจัดการและเปล่ียนแปลง        
พฤติกรรม  ท้ังความรูท่ีเปนความรูไมปรากฏชัดแจง (Tacit Knowledge) และความรูท่ีปรากฏชัดแจง 
(Explicit Knowledge)  โดยใชกระบวนการและเคร่ืองมือทางดาน IT เขามาชวยใน  เพื่อใหคนเห็นถึง
เปาหมายของการปรับเปล่ียน  ใหบุคลากรในองคกรมีเปาหมายเดียวกัน  และขณะเดียวกันก็ตองมีการ
ฝกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ  ประสิทธิภาพของตัวบุคลากร  และรวมถึงตองมีการวัดผลจากส่ิงท่ี
ทําลงไปวาไดตามเปาหมายท่ีองคกรต้ังไวหรือไม   และสุดทายตองมีการยกยองชมเชยและใหรางวัล 
เม่ือบุคลากรคนนั้นทํางานไดตามเปาท่ีองคกรต้ังไว ท้ังนี้เพื่อเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากรในองคกร  
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อภิปรายผล 
จากขอคนพบวา บริษัทฮานา เซมิคอนดัคเตอร จํากัด (มหาชน) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ยังไมมีการจดัการความรูในองคกร ท้ังนี้เนื่องจาก  
1. ผูนําไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูในองคกรของฮานา  ส่ิงท่ีฮานาทําตอนนี้

เปนเพียงแคการแกปญหาในการทํางานเทานั้น ซ่ึงจะเห็นจากการที่มีผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี 
แบบเดิมหวนกลับมาใหม จะทําใหแผนกวิจัยและพัฒนามีปญหาไมสามารถนําองคความรูท่ีมีอยูมา   
ตอยอดได  ตองมาศึกษาหาความรูโดยการเร่ิมตนนับหนึ่งใหม  เนื่องจากไมมีการจัดเก็บขอมูล  วิธีการ
แกปญหาองคความรูนั้นไว   

2.  บริษัทท่ีประสบผลสําเร็จทางดานการจัดการความรู  ตองเปนบริษัทท่ีเปนองคกรแหง
การเรียนรูดวย ท้ังนี้การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรูตองเปนส่ิงท่ีทําควบคูกันไป ดังท่ี  
David Garvin (1993 : 1) กลาววา  องคกรแหงการเรียนรูเปนทักษะในการสราง  จัดหาและถายทอด
ความรู รวมท้ังการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะมีผลตอความรูใหมๆ ในทํานองเดียวกัน  
การจัดการความรูก็เปนเร่ืองสําคัญท่ีทําใหเกิดการเรียนรูและประยุกตใชความรู รวมท้ังแปลงความรู
ของคนไปเปนความรูขององคกร 

ขณะเดียวกันองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)  ตามทฤษฏีของปเตอร 
เซ็งกี้  (Peter Senge) ไดมีวินัย 5 ประการของการท่ีจะเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนั้น  บุคลากรใน
องคกรตองประกอบดวยความเปนเลิศของบุคคล (Personal Mastery รูปแบบความคิด (Mental 
Models)  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)  การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning) 
และประการสุดทายคือ  ความคิดเชิงระบบ  (Systems Thinking)  ซ่ึงจะเห็นไดวาองคกรแหงการเรียนรู  
เปนส่ิงซ่ึงบุคลากรแตละคนแตละกลุมทั้งองคกรมีอิสระในการเรียนรู สรางความรูท่ีหลากหลาย 
รวมกันแบงปนความรูเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ  และศักยภาพที่จะกอใหเกิดความกาวหนา ในการดาํเนนิ
ธุรกิจขององคกรอยางตอเนื่อง  และเปนองคกรท่ีสงเสริม  สนับสนุนใหบุคคลในองคกรไดมีการ
เรียนรูตลอดเวลา โดยเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลว เพื่อใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง   
พัฒนาองคกร  และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  เพื่อนําไปสูการปรับปรุง  พัฒนาและเปล่ียนแปลง
องคกรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดผลดีท้ังการเรียนรูและเพิ่มผลผลิต  อันจะนําไปสูความกาวหนาใน
การดําเนินธุรกิจขององคกร  

การจัดการความรู  (Knowledge Management)  เปนกระบวนการ (Process) ท่ีประกอบ 
ดวยหลายๆ ข้ันตอนเพ่ือดําเนินการจัดการกับความรูขององคกรท้ังมวลใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
(Vision)  พันธกิจ  (Mission)  นโยบาย (Policy)  เปาหมาย (Goal) ขององคกร การจัดการความรูเปน
ระบบงาน (System)  อันหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งทุกองคกร  ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในการทํางานประสานความรวมมือกันอยางเปนระบบ  (Collaborative)  ระหวางบุคคลและระหวางกลุม  
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โดยนําขอมูล  ขาวสาร  และความรูในรูปแบบตางๆ  หรือความรูชัดแจง และความรูแบบไมชัดแจง   
มาจัดการเพ่ือรวมแบงปน และใหพนักงานสามารถสืบคน ถายโอนความรูของตนโดยใชเทคโนโลยี
ดานขอมูล  ท้ังนี้ก็เพื่อท่ีจะสงเสริมใหองคกรนั้นเกิดองคกรแหงการเรียนรู  กลาวคือมีการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) และสามารถนําความรูท่ีไดไปตอยอดเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมใหมๆ (Innovation) อันจะเพิ่มมูลคาและคุณคา (Value Added) ในกิจการขององคกร           
ท้ังนี้เพื่อใหสอดรับกับกระแสระบบเศรษฐกิจในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคเศรษฐกิจบนฐานความรู  
(Knowledge Based Economy) 
                 3. การจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรูเปนเร่ืองคอนขางใหม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
คนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับการท่ีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ 
หรือตาย อันสงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง  และมีคําถามตอไปวาจะทํา
อยางไรใหองคกร ไดเรียนรูดวย ดังนั้นการบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเร่ือง องคกรแหงการ
เรียนรู  เปนอยางยิ่งหากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนจะตองบริหาร
จัดการความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเนื่อง   
 4. การจัดการความรูเปนการลงทุนในตนทุนมนุษย ในการพัฒนาความสามารถที่จะ          
แบงปนความรูท่ีไดเรียนรูมาใหกับคนอ่ืนๆในองคกรและนําความรูไปปรับใชกับงานท่ีทําอยูใหเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว
และดีข้ึน เพราะมีสารสนเทศ หรือแหลงความรูเฉพาะท่ีมีหลักการ เหตุผล และนาเช่ือถือ              
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  แปรรูปความรูใหเปนทุน  ซ่ึงเปนการสรางความทาทายใหองคกรผลิต
สินคาและบริการจากความรูท่ีมี เพื่อเพิ่มคุณคาและรายไดใหกับองคกร เปล่ียนวัฒนธรรมจาก               
วัฒนธรรมอํานาจ (แนวดิ่ง) สูวัฒนธรรมความรู (แนวราบ)  ความสามารถในการปรับตัวและ           
ความยืดหยุน การจัดการความรูชวยใหองคกรมีความเขาใจลูกคา แนวโนมของการตลาด ทําใหเพิ่ม
โอกาสในการแขงขัน การพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเปนการพัฒนาความสามารถขององคกรใน
การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาท่ีมีอยู การยกระดับผลิตภัณฑ การนําการจัดการความรู        
มาใช ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ  การบริหารลูกคา  การศึกษาความสนใจ และ
ความตองการของลูกคาจะเปนการสรางความพึงพอใจและเพ่ิมยอดการขาย และการสรางรายได 
 
ขอเสนอแนะ 

    ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
                 1)  ผูนําองคกร ตองเห็นความสําคัญ เห็นประโยชนของการจัดการความรู  ท้ังนี้ถาผูนํา
องคกรไมเห็นดวยแลว  การจัดการความรูก็จะไมประสบผลสําเร็จ 
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                  2)  องคกรท่ีมีองคความรู  (Know-how)  และมีนวัตกรรมใหม ๆ  (Innovation)  ควรจะมีการ
จัดการความรูเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้จะเห็นไดวา ถาเราไมมีการจัดเก็บความรูแลวเม่ือบุคลากร ลาออก    
หรือตาย ก็จะทําใหองคความรูหายไปจากองคกร  และขณะเดียวกันองคความรูใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนก็ไม
สามารถนํามาใชไดทันตามความตองการ ท้ังนี้เพราะยากตอการนําความรูมาใช  เนื่องจากไมรูวาจะ
นํามาจากท่ีไหน  เพราะทุกอยางกระจัดกระจายท่ัวองคกร 

 3)  การจัดทําความรูเปนส่ิงท่ีมีประโยชนสําหรับทุกองคกร  ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน ท้ังนี้
จะเห็นไดจากสังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู  เปนองคกรแหงการจัดการความรูเปน
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economic) ซ่ึงใหความสําคัญกับทรัพยสินท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาไม
สามารถจับตองได  นั่นก็คือความรู  ความสามารถในการทํางาน  ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู การทํางาน
สะสมมาเปนเวลานาน หรือประสบการณท่ีส่ังสมมา ความรูเหลานี้ตองทําการจัดการ  เพื่อใหเปน
ระบบ  นํามาใชไดทันตามความตองการ  และรูปแบบของการจัดการความรูมีหลายรูปแบบ (Model) 
ท้ังนี้  องคกรตองเลือกดูวารูปแบบ (Model)  ของใครเหมาะสมกับองคกรนั้นๆ มากท่ีสุด (บดินทร, 
2547 : 29) 

 
                 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
                 1)  ควรมีศึกษาการจัดการความรูทั้งองคกร ไมใชแคแผนกใด แผนกหนึ่ง ท้ังนี้โดยดูจาก 
SWOT Analysis ของบริษัท วามีจุดออน จุดแข็งอยางไร แลวนํามาวิเคราะห มาจัดการความรูใน
องคกร  และขณะเดียวกันกันก็ดูยุทธศาสตรขององคกรดวย 
 2) ควรเพิ่มผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการ และผูมีประสบการณทางดานการจัดการความรู
ของภาคเอกชน  เนื่องจากเราจะไดขอมูล  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญทั้งสองดานมาก
ข้ึน  ท้ังนี้เราจะไดประโยชนตองานวิจัยใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
  

บรรณานุกรม 
บดินทร วิจารณ.  2547.  การจัดการความรูสูปญญาปฏิบัต ิ(Knowledge Management inaction). 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรกมลการพิมพ. 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

ศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
A STUDY OF STATE OF GUIDANCE PERFORMANCE OF SCHOOLS UNDER  THE 

OFFICE OF PRACHINBURI  EDUCATIONAL SERVICE  AREA 
 

1) วิริยะ  ยิ้มสุข  2) ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล  2) ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 
1) Wiriya  Yimsook   2) Asst. Prof. Dr.Orasa  Kosalanantakul   2) Asst. Prof. Dr.Suwanna  Chotisukan 

 
 

บทคัดยอ   
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรียน   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยสอบถามครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี จํานวนท้ังส้ิน 333 คน วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชสถิติ ไดแก 
การแจกจงความถ่ี (Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสถิติ Independent Sample t-test (t-test) 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา  
1.  สภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีอยูในระดับปฏิบัติ
มาก ไดแก ดานงานศึกษาสํารวจขอมูล   ดานงานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ   สวนดานท่ีอยูใน
ระดับปฏิบัติปานกลาง ไดแก ดานงานสารสนเทศ ดานงานติดตามและประเมินผล   และดานงานให
คําปรึกษา   ตามลําดับ   

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีสภาพการดําเนินการแนะ
แนว ดานงานศึกษาสํารวจขอมูล   ดานงานสารสนเทศ   ดานงานใหคําปรึกษา ดานงานปองกัน  สงเสริม  
พัฒนา  ชวยเหลือ   และดานงานติดตาม ประเมินผล แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   
 

 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study state of guidance performance of schools 

under the Office of Educational Service Area and to compare them according to school sizes. 
The instrument used in this study was questionnaires. The sample consisted of 333 

teachers under the Office of Prachinburi Educational Service Area. The data was analyzed using a 
statistical program to generate frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The findings of the study were as follows : 
1) Overall, the guidance performance of the schools under the Office of Prachinburi 

Educational Service Area was at a moderate level. The guidance work regarding survey study, 
prevent, support, development and help was performed at a high level. On the other hand, the 
guidance work regarding information technology, follow up and evaluation and counsel was 
performed at a moderate level. 

2) The results of research hypothesis test revealed that schools with different sizes 
differently performed the guidance work regarding survey study, information technology, counsel, 
prevent, support, development, help, follow up and evaluation at a statistically significant level of  
0.05. 
 
ความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ของประเทศไทย
ในปจจุบันทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ทําใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มข้ึน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตคนไทย  ทําใหสภาพความเปนอยู  สภาพการดําเนินชีวิต
ของแตละบุคคลเปล่ียนแปลงไป  (สุมาลี สังขศรี, 2544 : 31) จากการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน
ทําใหเด็กไดรับการเรียนรูท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม  ไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการท่ีฉลาด         
ทําใหชีวิตไดรับความขมขื่นเปนทุกขแสนสาหัส  ตองเผชิญความขัดแยง  ความกดดันและไม
สามารถปรับตนใหทันกับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  (กรมสามัญศึกษา  หนวย
ศึกษานิเทศก,  2536 : 25)  

จากสภาพปญหาดังกลาว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 6 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงมีเจตนารมณท่ีเนนการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา 
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความเปนไทยและคุณภาพ
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ชีวิตท่ีดี  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ซ่ึงการจัดการศึกษาใน                
ยุคปจจุบันจึงตองเนนในการพัฒนาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  มุงหวังใหผูเรียนมีการพัฒนาการในทุก
ดานไปพรอมกันหรือแบบองครวม คือ เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  นับเปนส่ิงยากในสภาพ
สังคมปจจุบัน  ในขณะท่ีสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบโดยตรงและโดยทางออมตอการดําเนินชีวิตของคน             
ทุกเพศ ทุกชวงวัยของชีวิต  ผลกระทบอันเกิดจากบุคคลไมรูจักตนเองและสภาพแวดลอม                       
ขาดทักษะในการตัดสินใจ  และไมสามารถปรับตัวตามสถานการณได 

การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญาและมีความสุข  ทามกลางสภาพสังคมปจจุบัน
นับเปนส่ิงยากยิ่ง  เนื่องดวยสภาพปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ปญหาเหลานี้มีสาเหตุสําคัญคือ  บุคคลไม
รูจักตนเองและสภาพแวดลอมท่ีดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแกปญหา  และมาสามารถปรับตัว
ในสถานการณตาง ๆ ได  ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองใชกระบวนการแนะแนวมาเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกัน  ชวยเหลือ  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนต้ังแตเยาววัย  (กรมวิชาการ, 2545 : 2) 

งานแนะแนวเปนงานสงเสริมการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญและความ
จําเปนของการแนะแนว  จึงไดประกาศใชแผนพัฒนาการแนะแนวมาแลว 3 ฉบับ คือ แผนพัฒนา
งานแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2535-2539) แผนพัฒนาการแนะแนว  
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี  2  (พ.ศ. 2540-2544)  และไดจัดทําแผนพัฒนางานแนะแนว ระยะท่ี  3 
(พ.ศ. 2545-2549) เพื่อใหการแนะแนวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา         
พ.ศ. 2542 ท่ีมุงเนนใหการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุขและยึดหลักในการศึกษาตลอดชีวิต โดยใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมาจากระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงโรงเรียนท่ีสังกัดกรมสามัญเดิมจะมี
การดําเนินงานแนะแนวมาอยางตอเนื่องแลว สวนโรงเรียน สปช. เดิม นั้นสวนใหญเพิ่งเร่ิม
ดําเนินการ  ผูศึกษาจึงสนใจในการท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวตามของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีมีขนาดและจํานวนบุคลากรตางกันวามี
สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน อยางไรบาง  เพื่อเปนแนวทางการวางแผนพัฒนาตอไป 
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คําสําคัญ 
 การแนะแนว  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกนั  มีสภาพการดําเนนิการแนะแนวในโรงเรียนแตกตางกันอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปราจีนบุรี  
2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปราจีนบุรี 249 โรงเรียน จํานวน  2,493 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครู
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยการกําหนดขนาดของโรงเรียนกลุม
ตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ  (เครจซ่ีและมอรแกน 1970  : 608 – 609 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 
104)  

สุมตัวอยางโดยการแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน  
ไดกลุมตัวอยาง รวม 333  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสภาพการ

ดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน ตามแนวทางของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจงาน 
5 งาน  ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา(Rating Scales ) 5 ระดับ ตามวิธีของ              
ลิเคิรท  (Liker Scales) ไดแก ปฏิบัติมากท่ีสุด  ปฏิบัติมาก  ปฏิบัติปานกลาง  ปฏิบัตินอย  และ
ปฏิบัตินอยท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน 5 งาน ดังนี้ 

1. งานศึกษา สํารวจ ขอมูล 
2. งานสารสนเทศ 
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3. งานใหคําปรึกษา 
4. งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ 
5. งานติดตามและประเมินผล 
 

2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ทําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประเมินคาดัชนีความ

สอดคลอง ( IOC) ซ่ึงผูเช่ียวชาญตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโทข้ึนไป สาขาทางการศึกษา 
2.  เปนผูดํารงตําแหนงเกีย่วการบริหารการศึกษา  
3. เปนผูมีประสบการณเกีย่วกับการบริหารงานวิจยัการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 
4.  นําแบบประเมินแบบสอบถามมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) จากสูตร  

 

                                                              ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 
  ดัชนีความสอดคลอง ( IOC)   =      

                                                                     จํานวนของผูเช่ียวชาญ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ของแบบสอบถามฉบับนี้ มีคา  0.6 - 1 ข้ึนไป จึง
นําไปใชท้ังหมด  โดยมีรายละเอียดของคาดัชนีความสอดคลอง(IOC ) ดังนี ้

1.  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีมีคา          1.00     จํานวน  28  ขอ 
2.  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีมีคา          0.80     จํานวน  10  ขอ 
3.  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีมีคา          0.60     จํานวน    5  ขอ 

2.1.2  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha - Coefficient ) ของ ครอนบัช  (Cronbach) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  2543 : 312)    
ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.96 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันดังนี ้

สภาพการดําเนินการแนะแนว   (ภาพรวม)       ความนาเช่ือถือ     
งานศึกษา  สํารวจ  ขอมูล                                             0.8901         
งานสารสนเทศ         0.8862 
งานใหคําปรึกษา        0.9445 
งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ      0.7915 
งานติดตามและประเมินผล                                   0.8882 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
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3.1  ในการศึกษาสภาพการการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ผูศึกษาวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคาสถิติพื้นฐาน  คือ  คาสถิติ
พื้นฐาน  ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 

3.2  ในการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผูศึกษาวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  คือ  ทดสอบสมมติฐานระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
โดยการวิเคราะหคาที(t- test) แบบ Independent 

 
ผลการวิจัย   

1.  ระดับสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดานในทุกๆดาน มีระดับการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลางและมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ดานงานศึกษาสํารวจขอมูล ดานงาน
ปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ   ดานงานสารสนเทศ  ดานงานติดตามและประเมินผล และ
ดานงานใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ตามลําดับ  

2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีปราจีนบุรี พบวา ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีสภาพการดําเนินการแนะแนวของ
โรงเรียนในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   

3.  เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ งานศึกษาสํารวจขอมูล  
ดานงานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ  ดานงานสารสนเทศ  ดานงานติดตามและประเมินผล  
และดานงานใหคําปรึกษา  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ปราจีนบุรี  มีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 

1.  สภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีปราจีนบุรี  โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 6 กลาวไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
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ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซ่ึงสอดคลองกับจุดหมายของการจัด
การศึกษา  ท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ  เปนคนเกง  
คนดี  และคนมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 : 1-4)  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดใหโรงเรียนตองดําเนินการแนะแนว  ใหความสําคัญกับการแนะแนวและการใหบริการ  
หนวยงานตนสังกัดจึงไดจัดอบรมใหความรูแกครูในชวงท่ีผานมา ตลอดจนนโยบายของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมุงเนนใหครูมีสวนรวมในการใชกระบวนการแนะแนวเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน
ในแตละภาคเรียน จากภาวะดังกลาวทําใหครูตองขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่ม ครูจึงมีการ
ปฏิบัติการแนะแนวเพ่ิมข้ึนทําใหปญหาในการดําเนินงานตาง ๆ ลดลง สามารถปฏิบัติงานไดใน
ระดับหนึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สงบ  ลักษณะ (2540 : 6) กลาววาการท่ีงานแนะแนวไม
ไดผลเทาท่ีควรเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนไมไดในความสําคัญตอการดําเนินงานแนะแนวอยาง
เพียงพอ แตเม่ือผูบริหารใหความสําคัญ งานแนะแนวก็สามารถดําเนินงานดานการปฏิบัติเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย  แตหากพิจารณาในรายดานจะพบวา ในการปฏิบัติดานงานใหคําปรึกษาซ่ึงในความ
เปนจริงถือวาเปนงานสําคัญของการแนะแนวกลับมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แสดงวาการ
ดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จอยางแทจริง ท่ีผูรับผิดชอบตองนําไป
พิจารณาวาทําไมนักเรียนจึงไมไปขอรับคําปรึกษา แตกลับไปแสดงออกในสังคมในทางท่ีไม
เหมาะสม ดังท่ีเปนขาวอยูในปจจุบัน ขณะท่ี  สายสุดา  สาสุนทรา (2541) พบวาโรงเรียนท่ีมีขนาด
ตางกัน  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูประสานงานแนะแนวและครูผูสอนมีทัศนะตอการบริหารงานแนะ
แนวใน มีทัศนะคติตอปญหาการแนะแนวระดับปานกลางไมตางกัน 

2.    ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีปราจีนบุรี  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน   ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดตางกันมีสภาพ การ
ดําเนินการแนะแนวของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว   

เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีการดําเนินการแนะแนวแตกตางกันทุกดาน  ในดานศึกษา
สํารวจขอมูล (Χ  = 3.59 : 3.67)  ดานสารสนเทศ (Χ  = 3.42 : 3.57) ดานใหคําปรึกษา (Χ = 3.32 : 3.40)   
ดานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Χ  = 3.52 : 3.62) และดานติดตามประเมินผล (Χ  = 3.37 : 3.49)  
โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับปฏิบัตินอยกวาโรงเรียนขนาดใหญอาจเปนเพราะวาครูท่ีสอนในโรงเรียน
ท้ังขนาดเล็กและใหญมีภาระงานท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน จึงมีสภาพการดําเนินงานแนะแนว
แตกตางกัน  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการปฏิบัติงานแนะแนวอยูในระดับปานกลาง เพราะโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนครูมีนอยในขณะท่ีตองรับผิดชอบภาระงานหลายงาน ทําใหมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานแนะแนวนอยไป สวนใหญครูประจําช้ันทําหนาท่ีเปนครูแนะแนวควบคูไปดวย เพราะครู
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ประจําช้ันมีความสัมพันธใกลชิดกับนักเรียนและใชเวลาอยูกับนักเรียนมากท่ีสุด ทําใหสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลนักเรียนไดดี   

สวนโรงเรียนขนาดใหญมีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก   เพราะมีบุคลากรรับผิดชอบงาน
แนะแนวโดยเฉพาะ มีเวลาในการปฏิบัติงานแนนอน จํานวนครูมีมากพอจึงทําใหการปฏิบัติงาน
แนะแนวทําไดมากกวาและสะดวกกวา  สวนโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีครูรับผิดชอบงานแนะแนว
โดยตรง  จึงทําใหการดําเนินงานแนะแนวไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากกวา  สามารถเขาถึงผูเรียน
เปนรายบุคคลไดดี  และมีขอมูลท่ีจะนํามาใชพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม  สนองความตองการ  
ความถนัด  ความสนใจของผูเรียนแตละคน 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวพบวาผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางถึง
มากก็จริง แตหากพิจารณาอยางละเอียดแลวจะเห็นวา  ดานงานใหคําปรึกษามีคาเฉล่ียตํ่าสุดท้ังใน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ  อาจเปนเพราะวาในโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญผูบริหารไมเห็น
ความจําเปนในงานใหคําปรึกษามากนัก เนื่องจากนักเรียนระดับนี้ยังเปนเด็กระดับประถมศึกษา ยัง
ไมมีปญหาท่ีจะขอรับคําปรึกษาจากครู  และครูไมมีเวลาในการรวบรวมขอมูลเนื่องจากมีภาระงาน
อ่ืนท่ีตองรับผิดชอบมาก  ขาดเอกสารในการใหบริการและขาดคนที่มีความรูความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแกนักเรียน  สวนโรงเรียนขนาดใหญมีครูแนะแนวเพียงไมกี่คน  อีกท้ังจํานวนนักเรียน
ท่ีมาก  จึงทําใหครูแนะแนวดูแลใหคําปรึกษานักเรียนไดอยางไมท่ัวถึง  นักเรียนไมกลาขอ
คําปรึกษา  นักเรียนไมใหความสนใจในบริการ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรพบวาเด็กและเยาวชนมีปญหาตาง ๆ มากมาย ท้ัง ดานสุขภาพจิต  พบวามีเยาวชนอายุ
ตํ่ากวา 25 ป  พยายามฆาตัวตาย 60.06% ดานสังคม  พบวามีเด็กกระทําความ  กออาชญากรรมคิด
เปน 60.09 % และยังมีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปถูกละเมิดทางเพศคิดเปน 53.40% และพบวาเด็กประถม
และมัธยมถูกทํารายรางกายในโรงเรียน 28.5 % และ 11.5 % ตามลําดับ  นอกจากนี้ไดพบวา  สภาพ
ครอบครัวออนแอ  สังคมปจจุบันมีพื้นท่ีอบายมุขขาดการควบคุมอยูมาก  ตลอดจนกระแสบริโภค
และการใชชีวิตท่ีฟุมเฟอยฟุงเฟอ  กอใหเกิดปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเก่ียวกับการขู
กรรโชกทรัพย  การทํารายรางกาย  การพยายามฆาตัวตาย  ติดยาเสพติด  ลวงละเมิดทางเพศมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัในการศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของครู  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีปราจีนบุรี   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนํามาใชการดําเนินการแนะแนวดังนี ้

1.  ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญในการดําเนินการแนะแนวอยางจริงจัง และ
สนับสนุนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการดําเนินการแนะแนวแกครู ท้ังในเร่ืองการเก็บรวบรวม
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ขอมูล  การสัมมนาเชิงวิชาการ การสนับสนุนครูใหศึกษาตอหรือดูงาน การสนับสนุนงบประมาณ
ในการแนะแนว  

2.  ควรจัดต้ังคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง  เกี่ยวกับการดําเนินการ          
แนะแนว  มีการประเมินผลและติดตามการแนะแนวอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของ   เพื่อใหครูสามารถรวบรวมขอมูลนักเรียนและจัดใหบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.  ผูบริหารตองกําหนดทิศทางการแนะแนวของโรงเรียน และสงเสริมใหครูทุกคนมี
สวนรวมในการแนะแนว เพื่อสรางเครือขายการทํางาน เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดท่ี
หลากหลายมุมมอง สงผลใหเกิดการทํางานเปนทีมและนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงท่ีประสบอยู  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดวา
มาจากสาเหตุใด เพื่อนํามาพัฒนางานดานการใหคําปรึกษาใหสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ             
ลดปญหาของเด็กและเยาวชนใหเหลือนอยลง 

 2.  ควรศึกษาสภาพภาระงานท่ีรับผิดชอบกับการดําเนินการแนะแนวของครู  เพื่อใหทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของเขาใจในกระบวนการแนะแนว และมีสวนรวมในการดําเนินการแนะแนว เสริมสราง
กระบวนการกลุม การทํางานรวมกันเปนทีม ถือเปนรากฐานความสามัคคีในการทํากิจกรรมอ่ืน 
รวมกันใหประสบความสําเร็จ  

3.  ควรมีการติดตามผลการดําเนินการแนะแนวของครู จัดทําเปนรายงาน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานแนะแนวของครูอยางตอเนื่อง  

4.  ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอ่ืนๆ เทียบกับพื้นท่ีปราจีนบุรี เพื่อทราบถึงขอเท็จจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึน อันจะเปน
แนวทางในการดําเนินการแนะแนวใหบรรลุผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษา

ของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  และเพื่อ
เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ตามประสบการณทํางาน  
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ปการศึกษา  
2548  รวมท้ังส้ิน  จํานวน   351  คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ระดับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ            
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ในประเด็นของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพท้ัง 3  มาตรฐาน  
คือ  1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู  2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู) 3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  จํานวน 59  ขอ  มีคาความเช่ือม่ัน 
0.91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติการ
ทดสอบคาที t-test (Independent)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการวิจัยพบวา 

1.  ครูในจังหวัดสระแกว ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการ              

ปฏิบัติตน ( X = 4.03) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X = 3.89) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

( X =  3.86)    
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  ท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ท้ังในภาพรวม  และรายมาตรฐานไมแตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study state of work performance in accordance 
with teacher professional standard of elementary school teachers under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area and to compare their work performance according to their work 
experience. 

The sample of this study consisted of 351 teachers under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area in the academic year 2005, obtained from a simple random sampling. 
The instrument used to collect the data was 59 item-questionnaires with a reliability level of 0.91. 
The questionnaires focused on opinions of the respondents toward work performance in 
accordance with three teacher professional standards: 1) knowledge and teaching experience 
standard, 2) work performance standard (teacher professional standard), and 3) behavior standard 
(professional ethics). The data was analyzed using a statistical program to generate percentage, 
ean, standard deviation, and t-test. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, teachers in Sakaeo province performed their work in accordance with teacher 

professional standard at a high level. The range of the highest followed standard to the lowest one 
was as followed: behavior standard ( X = 4.03), work performance standard ( X = 3.89), and 
knowledge and teaching experience standard ( X = 3.86). 

2. The results of the comparison showed that work performance in accordance with 
teacher professional standard of teachers under the Office of Sakaeo Educational Service Area 
who had different teaching experience was not different either in each standard or overall. 
 
ความสําคัญของปญหา 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2543)  ไดกลาวไวใน  สาระสําคัญของนโยบายการจัดต้ังกองทุน
สงเสริมครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  วา  โดยภาพรวมประเทศไทยมีครูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกินความตองการ  แตก็พบวา  ขาดครูในบางวิชา  เชน  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  เปนตน  สวนในดานคุณภาพการเรียนการสอนกลับพบวามีคุณภาพ  การ
สอนลดลง  สาเหตุก็มาจาก  การพัฒนาผลผลิตและอบรมครูประจําการยังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  ซ่ึง
ปญหาสําคัญในการพัฒนาครูประจําการ  คือ  ขาดระบบการพัฒนาครูท่ีมีประสิทธิภาพ การอบรม 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

25 

พัฒนาครูท่ีไมท่ัวถึง  และไมตอเนื่อง  การอบรมพัฒนาครูไมตรงตามความตองการของครู  การอบรม
พัฒนาครูเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ  และการขาดการติดตามประเมินผลการพัฒนา     

ชนิตา  รักษพลเมือง และคณะ  (2547 : 2)  กลาวถึงปญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานวาการขาดแคลนอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาท้ังในภาพรวม  ในบางพื้นท่ี  และในวิชา
เฉพาะ  กําลังเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพการศึกษาของประเทศ  สาเหตุสําคัญมา
จากการขยายโอกาสทางการศึกษาซ่ึงทําใหมีจํานวนหองเรียนเพ่ิมข้ึน  การยุบเลิกอัตราครูเกษียนกอน
กําหนด  การไมสามารถจัดสรรอัตราครูเพิ่มอันเนื่องมาจากมาตรการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ  และการ
ส่ังใหชวยราชการ 

บทบาทของโรงเรียนเปนองคกรท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนไปตามเปาประสงค
ของชาติและสังคม  ประชากรของชาติท่ีมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะพัฒนาสังคมใหกาวทันตอ
เทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหรัฐมีหนาท่ี
จะตองจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสิบสองปใหอยางท่ัวถึงและตองมีครูอยางเพียงพอตอความตองการ  
ดังนั้นครูจึงเปนบุคลากรที่สําคัญและเปนกลไกในการพัฒนาเด็กใหเปน  ผูมีศักยภาพตามประสงคของ
สังคมและของประเทศชาติ  

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาครูประจําการนั้น  สาเหตุท่ีไมไดผล  เนื่องมาจาก
การพัฒนาท่ีไมตอเนื่อง และไมตรงตอความตองการของครู  และถาพูดถึงในเร่ืองการพัฒนาแลวในสวน
ของการศึกษา  องคกรท่ีเกี่ยวของโดยตรงก็คือ  คุรุสภา ซ่ึงปจจุบันคุรุสภาไดประกาศ ใชขอบังคับของ 
คุรุสภา  ท่ีเรียกวา  “มาตรฐานวิชาชีพ”  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  วา
ในเม่ือมีมาตรฐานวิชาชีพออกมาแลว  ครูไดมีการปฏิบัติหรือไม  มากนอยเพียงใด  และผูวิจัยหวังเปน
อยางยิ่งวา  ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตอไป 
 
คําสําคัญ   

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ครูท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

แตกตางกัน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูตาม

ประสบการณทํางานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีสระแกว  

ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2548 จํานวนท้ังส้ิน  3,833  คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา
คร้ังนี้ ไดแกครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี สระแกว จํานวน  351 คน  ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการใชตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and Morgan  อางใน  ยุทธ  ไกยวรรณ,  
2545 : 104)  การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบ

เลือกตอบ Check  List จํานวน 5  ขอ  ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิการศึกษา  
สถานภาพ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครู  ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกวมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  แบงออกเปน 5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  
Scales) ไดแก  นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว  จํานวน  59  ขอ   
ซ่ึงคลอบคลุมท้ัง  3  ดาน แตละดานมีจํานวนขอคําถามดังนี้ 

1.  มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
-  มาตรฐานความรู    จํานวน 23  ขอคือขอ     1-23 
-  มาตรฐานประสบการณวชิาชีพ   จํานวน 7    ขอคือขอ    24-30 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ) จํานวน 25  ขอคือขอ    31-55 
3.  มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) จํานวน  4   ขอ  คือขอ  56-59 
2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1.1   การหาคาความตรงเชิงเนื้อหา 
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(1)  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  
และเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 

(2)  ศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาท้ัง  3  ดาน (1)  มาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพ (2)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ)  (3) มาตรฐาน
การปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาคร้ังนี้ 

(3) รางแบบสอบถาม  และนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปเสนอตอ
ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบรายละเอียดของขอ
คําถามในดานภาษาและความถูกตอง 

(4)  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบและแกไขมาปรับปรุง  แลว
นําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อใหมีความตรงเชิงเนื้อหาและ
สอดคลองสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว  โดยใชวิธีหาคา Index of  Item  Objective  Congruence  
(IOC) 

2.2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)   
  หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว  เพื่อใหแบบสอบถาม

ชุดนี้มีคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try-Out)  กับบุคคลท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากประชากรท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง จากนั้น
นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สัมประสิทธ์ิ
อัลฟา  (α - Coefficient)  โดยหาคาความเช่ือม่ันไดดังนี้ 

(1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
-   มาตรฐานความรู  ไดคาความเช่ือม่ัน  .94 
-   มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ไดคาความเช่ือม่ัน  .91 
 รวมมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   ไดคาความเช่ือม่ัน  .96 
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ)  ไดคาความเช่ือม่ัน  .95 
 (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  ไดคาความเช่ือม่ัน  .88 
 รวมท้ังฉบับ  ไดคาความเช่ือม่ัน  .97 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1  การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการ

หาคาเฉล่ีย  ( X )   และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) โดยรวมรายดาน และรายขอ และนําเสนอในรูป
ของตารางประกอบความเรียง   
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3.2  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูตาม
ประสบการณทํางานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว ใชการ
วิเคราะหคาที (t-test) แบบIndependent 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู  ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  พบวา  ครูในจังหวัดสระแกว  มีระดับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ในภาพรวม  อยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ   

ผลการเปรียบเทียบ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สระแกว  ท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ท้ังในภาพรวม และรายมาตรฐานไมแตกตางกัน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

1.  จากผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู  ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  พบวา  ครูในจังหวัดสระแกว  
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  อยูในระดับมาก  แสดงวาครูตระหนักถึงความสําคัญของ
วิชาชีพของตนเอง  และมีความกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือใหวิชาชีพครูสมกับเปนวิชาชีพช้ันสูง  

2.  เม่ือพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวา ประสบการณทํางานไมมีผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ของครูในจังหวัดสระแกวเลย ซ่ึงก็เปนนิมิตหมายท่ีดีท่ีสามรถบอกไดวาครูใน
จังหวัดสระแกว  ไมวาจะทํางานมาไมถึง 10 ป หรือครูท่ีทํางานต้ังแต 11 ปข้ึนไป มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ  

3.  เม่ือพิจารณาเปนรายขอจะเห็นไดวา บางคร้ังประสบการณทํางานก็มีสวนสําคัญใน
การทํางาน  เชน  การดูแลนักเรียน  ครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา สามารถทําไดดีกวาครูท่ีมี
ประสบการณทํางานนอยกวา อาจเปนเพราะ  ครูท่ีมีประสบการณมากกวา  มีประสบการณในการ
พบเจอนักเรียนแตละรุน ๆ  มามากกวา  ทําใหสามารถเขาถึง  เขาใจ  และดูแลนักเรียน โดยใช
ประสบการณท่ีผานมา ทําความเขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล และชวยแกปญหาไดดีกวาครูท่ีมี
ประสบการณทํางานนอยกวา  แตในเร่ืองของเทคโนโลยี  จะเห็นไดวา  ครูท่ีมีประสบการณทํางาน
นอยกวาสามารถทําไดดีกวา  ซ่ึงก็อาจเปนเพราะครูท่ีมีประสบการณนอยกวา จะไดเรียนในเร่ือง
ของเทคโนโลยี  ในหลักสูตรดวย  และสภาพสังคมปจจุบันก็เปนยุคของเทคโนโลยี  จึงทําใหครูท่ีมี
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ประสบการณนอยกวาไดสัมผัสกับเทคโนโลยี โดยตรงจึงมีความชํานาญในเร่ืองเทคโนโลยีมากกวา  
แตไมไดหมายความวาครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวาจะใชเทคโนโลยีไมเปน  ถาดูจาก
ผลการวิจัยจะเห็นวาครูท่ีมีประสบการณทํางานมากกวาก็สามารถใชเทคโนโลยีไดเชนเดียวกัน
เพียงแตไมชํานาญเทาครูท่ีมีประสบการณนอยกวา 

4.  แมการศึกษาสภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู ในสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สระแกว  จะพบวา  ครูในจังหวัดสระแกว  ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  อยูในระดับมาก  แตมีอยูขอหนึ่ง คือ  การส่ือสารกับชาวตางประเทศ   
อยูในระดับปานกลาง  อาจเปนเพราะครูไมคอยไดมีโอกาสพบกับชาวตางประเทศ  ทําใหไมคอยไดใช
ภาษาอังกฤษ  จึงทําใหไมคอยใหความสนใจกับการใชภาษาอังกฤษ  ท้ังท่ีในปจจุบันภาษาอังกฤษถือวา
เปนภาษากลางท่ีสําคัญมาก 

5. จากการวิจัยคร้ังนี้จะเห็นไดวา  ครูท่ีมีประสบการณทํางานแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน  ซ่ึงนับเปนขอดี  เพราะสามารถเห็นไดวา  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา  และสามารถบอกไดวาครูมีความตระหนักในมาตรฐานวิชาชีพของตน  ท้ังนี้ก็เปนเพราะวา 
ในปจจุบันมีการใหความสําคัญกับวิชาชีพครูมากข้ึน  โดยสังเกตไดจากพระราชบัญญัติการศึกษา      
พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ  ท่ีกลาวถึงเร่ืองโครงสรางและกระบวนการ
จัดการศึกษาวา  ใหมีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเนื่อง   รวมทั้งการท่ีคุรุสภา  ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา  ตองการใหครู  
เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ  ทําใหครูมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพื่อใหทันตอกระแสโลก  
ตลอดจนคุรุสภา  ไดกําหนดขอบังคับวาดวยเร่ืองของ  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  วาครูจะตองมี
คุณสมบัติตาง ๆ ตามที่คุรุสภากําหนด  เพื่อใหวิชาชีพครู  เปนวิชาชีพช้ันสูงและไดรับการยอมรับจาก
สังคม 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1  หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานทางการศึกษาตนสังกัดในระดับจังหวัด  หรือ

เขตพื้นท่ีการศึกษาควรชวยสงเสริมครู  ในเร่ืองของการอบรม  การศึกษาดูงาน  รวมท้ังสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองของการใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษเพราะ
ในปจจุบันภาษาอังกฤษนับวามีความถึงสําคัญมากตอการส่ือสาร  รวมถึงในเร่ืองของเทคโนโลยี 
ก็ลวนแตใชภาษาอังกฤษ 
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1.2  นําผลการวิจัยเสนอตอผูเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางปรับปรุง แนะนําและสงเสริม
ครูในเร่ืองของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อใหวิชาชีพครูสมเปนวิชาชีพช้ันสูง ท่ีตองสราง
บุคคลากรเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศตอไป     
 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรทําวิจัยเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองและวิธีการพัฒนาในการใชภาษา 

ตางประเทศของครู  เพื่อท่ีมีอายุและประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน 
2.2   ควรทําวิจัยเกี่ยวกับอุปสรรคและปญหาในการใชเทคโนโลยีของครู ท่ีมีอายุและ

ประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาปญหาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานดานการบริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีและเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการ
บริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
 กลุมตัวยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี จํานวน 11 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูป ใชวิธีการสุมอยางงายตามสัดสวนของบุคลากรท่ีมีอยูในโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 306 
คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช
ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว 

ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                     
ดานการบริหารทั่วไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีพบวาโดยรวมมีปญหา 
อยูในระดับปานกลาง 

2.  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน                  
ดานการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวา โดยรวมมีปญหา
อยูในระดับปานกลาง 
 
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                            
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                              
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 3. ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เปนรายดาน คือ การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การ
ตรวจสอบและความโปรงใส พบวา แตละดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาในการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี
โดยรวมพบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานดานการบริหารทั่วไปอยางมีนัยสําคัญของสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปน รายดาน คือ การ
กระจายอํานาจ การมีสวนรวมการตรวจสอบและความโปรงใสในแตละดานผูบริหารมีความคิดเห็น
แตกตางจากครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the problems of school management by the use of 
school – based management among schools in Pathumthanee’s Education Areas and to compare the 
administrators’ and teachers’ opinion about the problem. 

            The sample groups were school abministrators and teachers from 11 schools in 
Pathumthanee. The size of sample groups was specified by processed schedule. The simple sampling 
per proportion of schools’ personnel was used. There were 306 people In the whole sampling group. 
The research tool was a five – scale questionnaire and the statistics used were an average, a percentile, 
a variation standard, T – test and an analysis of one – way uncertainty. The results of this study were 
as follows: 
 1.  The school abministrators’ opinion about the degree of problems of school management 
was at moderate level. 
 2.  The teachers’ opinion about the degree of problems of school management was at  
moderate level. 
 3.  The problems of school management in Pathumthanee’s Education Areas, when 
considered in 3 points – decentralization, participation, inspection and clarification were at moderate 
level. 
 4. The compare of education administrators’ and teachers’ opinions about the problems of 
school management among school in Pathumthanee’s Education Areas appeared that the statistical 
difference between the two groups’ opinion was at .05. When considered in 3 points-decentralization, 
participation, inspection and clarification, the difference between the administrators’ and teachers’ 
opinion about the problem of school management by school-based management was at .05.  
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ความสําคัญของปญหา 
ในสถานการณท่ีโลกเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบการศึกษาของไทย จําเปนตองปรับตัวให

ทันการเปล่ียนแปลง  ท้ั งทางด านเศรษฐกิจ  สั งคม  การเมือง  วัฒนธรรม  และการศึกษา                     
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูประบบการบริหาร พระราชบัญญัติ         
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาข้ึนใหม เพื่อนําไปสู “ความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม” ท้ังนี้ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ัง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง (มาตรา 39) 

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายดังกลาวนั้นข้ึนอยูกับ
คุณภาพและความสามารถในการจัดการศึกษาท่ีทําใหการศึกษา เปนการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 
การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองเปนไปเพื่อคนท้ังมวลอยางหลากหลาย และสอดคลองกับกลุมตาง ๆ และ
คนท้ังมวลในสังคมตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการศึกษา 

การจัดการศึกษาเปนการบริการสารธารณะ ในอดีต การจัดการศึกษาของประเทศไทยเร่ิมแรก
จัดระบบบริหารการศึกษาไวท่ีสวนกลางในรูปของการรวมอํานาจการบริหาร เม่ือมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน
เกิดความตองการของการรับบริการทางการศึกษาเพิ่มข้ึนสงผลใหการบริหารจัดการศึกษามีความ
สลับซับซอนมาก การบริหารแบบรวมศูนยอํานาจจึงไมสามารถสนองตอบตอการแกปญหา สถานศึกษา
เปนหนวยงานสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญา เพราะใกลชิดกับผูเรียน ชุมชน และ
ผูรับบริการการศึกษา ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือกอเกิดการเรียนรูเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา แตอํานาจ
ในการตัดสินใจกลับมีบทบาทนอยท่ีสุด ในอดีตมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารมุงเนนไปท่ี
หนวยบริหารสวนกลางท้ังในสวนกลางและท่ีต้ังอยูในจังหวัดและอําเภอ ไมไดกอใหเกิดประสิทธิภาท้ัง
ในสวนกลางและท่ีต้ังอยูในจังหวัดและอําเภอนั้นยังไมมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนดวย (วันชัย  ดนัย
ตโมนุท และ ไกร เกษทัน, 2543 : 22) 

จากท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงสนใจวาสถานศึกษาของจังหวัดปทุมธานีมีปญหาการบริหารงานโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีปญหาการบริหารงานโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไปแตกตางกันหรือไม และสถานภาพทางตําแหนงของบุคลากร
ในสถานศึกษาแตกตางกันมีสภาพการดําเนินงานในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานบริหาร
ท่ัวไปแตกตางกันหรือไม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปน
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ฐานดานการบริหารท่ัวไป เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุนใหสถานศึกษาได
จัดการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานตอไป 
 

คําสําคัญ 
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   การบริหารทั่วไป 

 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของการบริหารโดยใชโรงเรียน         

เปนฐานดานการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีแตกตางกัน
หรือไมอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพปญหาการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และครูผูสอนในโรงเรียน  สังกัด           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีจริง ในปการศึกษา 2548 
จํานวน 22 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 1,528 คน 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร
ท่ัวไป หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานีท่ีดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีจริง ในปการศึกษา 2548 จํานวน 11 โรง กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ แครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan อางถึงใน 
พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 303) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 306 คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม              

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง จากกรอบแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  แบงออกเปน 2 ตอนคือ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

35 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาของสถานศึกษาในการบริหารงานโดยใช           
โรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ในจังหวัดปทุมธานี 6 งาน  ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) ไดแก สภาพ
ปญหามากท่ีสุด ระดับ 5 สภาพปญหามาก ระดับ 4สภาพปญหาปานกลาง ระดับ 3 สภาพปญหานอย 
ระดับ 2  และสภาพปญหานอยท่ีสุด ระดับ 1 และแบบปลายเปด แบบสอบถามมีขอคําถามแบง       
ตามงาน 6 งาน ดังนี้ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษารวมท้ังความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

 2.  ดําเนินการและกํากับติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของ             
สถานศึกษา 

 3.  ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา รวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษาใช และจัดหา            
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 4. ออกระเบียบขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงาน ดานตางๆ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 

 5.  สงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืนๆในชุมชน
และทองถ่ิน 

 6.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือนําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืน ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
พรอมนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ  ดังนี้ 
 การจัดทําขอมูล ของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาจัดกระทําโดยแบงออก เปน 2 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยแจก
แจงความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาของการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดนบริหาร 
ท่ัวไป สวนคําถามปลายเปด วิเคราะหปญหาโดยเรียงลําดับความถ่ีและหาคารอยละ แลวนําสรุป            
ในรูปตารางและความเรียง ตรวจใหคะแนนสอบถามตอนท่ี 2 ตามเกณฑตอไปนี้ 
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 การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การศึกษาสภาพปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารท่ัวไป 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี คาสถิติพื้นฐาน   ไดแก   คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  และ  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชวิธีการ
ดังนี้   
   1.1  หาคาความถ่ีและคารอยละจากขอมูลในแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 
   1.2  หาคาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 
การแปรความหมายคะแนน  ใหกําหนดเกณฑความหมายของคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของ  Best  
(1978 : 246)   
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอน เกี่ยวกับสภาพปญหาการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานการบริหารทั่วไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี  สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมตัวอยางโดยใช
คา  t-test  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (independent samples) 
 
ผลการวิจัย 

 1.  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานดานบริหารทั่วไป  
  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน ดานบริหารท่ัวไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวา                    
ผูบริหารและครุผูสอนมีความคิดเห็นวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารทั่วไป
โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน คือ การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การตรวจสอบและ
ความโปรงใส  พบวา  แตละดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารทั่วไป ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปทุมธานีโดยรวมพบวา  ผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหาร   
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารท่ัวไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน คือ การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การตรวจสอบและความโปรงใส ในแตละดาน               
ผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ดานบริหารทั่วไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน  
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อภิปรายผล  
 1.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ดานบริหารท่ัวไป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี               
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก การกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม  การตรวจสอบ
และความโปรงใส ตามลําดับ  ซ่ึงแตละดานนั้น ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะอภิปรายจากผลการวิจัย ดังนี้ 
 1.1  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดาน
บริหารทั่วไป : ดานการกระจายอํานาจ  พบวา  ขอท่ีเปนปญหาอันดับแรก ไดแก นโยบายและแผนการ
ศึกษาของโรงเรียนของทานมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดเปนอยางดี ซ่ึง
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูไมแตกตางกันเลย  
  1.2  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ดานการบริหารทั่วไป : ดานการมีสวนรวมพบวา ขอท่ีเปนปญหาไดแก คณะกรรมการผูกํากับ
ติดตามการประเมินผลงานมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเปนอยางดี ผูบริหาร  
และครูผูสอนเช่ือวา คณะกรรมการผูประเมินผลงานยังมีความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานไมดีพอ 
  1.3  ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ดานการบริหารท่ัวไป : ดานการตรวจสอบและความโปรงใส พบวาขอท่ีเปนปญหา ไดแก               
การระดมทรัพยากรของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน             
นาจะเปนผลจากความเช่ือท่ีวาทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานไมมีความสําคัญมากกวาความรู
ความสามารถและความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1.  โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
ใหมๆท่ีจะเกิดข้ึน 
 2.  โรงเรียนควรพัฒนาความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ใหกับผูท่ีมีสวนรวมในการพฒันาโรงเรียนทุกคน 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาควรพัฒนาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงานใหมี
ความรูความสามารถ ความนาเช่ือถือ 

 4.  สถานศึกษาควรระดมทุนเพื่อพัฒนาทางดานกายภาพเทานั้น สวนการพัฒนาคุณภาพ 
ของบุคลากรนั้น ตองมีการพฒันาความรูความเขาใจในการนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีผลตอการบริหารโดยใชโรงเรียน            

เปนฐานในทุกๆดานคือ งบประมาณ วิชาการ งานบุคลากร และการบริหารท่ัวไปในโรงเรียนส่ังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกชวงช้ัน 
 2.  ควรนําผลการวิจยัดานการบริหารทั่วไปไปพัฒนาสถานศึกษาและมีการวิจยัอีกคร้ัง  
เพื่อการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู

วิชาการในเร่ืองการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกวและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเร่ืองการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว 
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เปนแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา โดยใชเกณฑมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  จํานวนท้ังหมด 40  ขอ ประกอบดวยการบริหารแผนปฏิบัติการประจําป  ดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการและ
ดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และหาคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐานท่ีเปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ประจําปการศึกษา 
2548 จํานวน 156 คน และ 78 คน ตามลําดับ ซ่ึงไดมาโดยใชตารางการคํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ี
และมอรแกน  ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
___________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ              
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3)อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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1) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่องกับการบริหารแผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป ดานการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเร่ืองการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 สูงกวาเขต 2  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป     อยูใน
ระดับปานกลางและดานท่ีมีคาเฉล่ียรองลงมา คือ ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปและ
ดานท่ีมีคาเฉล่ียเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปแตอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน 

2) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ ครู
วิชาการในเร่ืองการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และ เขต 2 ในเร่ืองการ
บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว พิจารณาโดยรวมทุกดาน ท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  ดานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิด
ข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน โดยเฉพาะดานคุณภาพที่เกิดข้ึนกับผูท่ี
เกี่ยวของแตกตางกันมากท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were : (1) to study the opinions of the school administrators and  

the academic teachers towards the annual action plan of the basic education school under the jurisdiction of 
the Sa-kaeo Educational Service Area and (2) to compare the state opinions. The sample included 156 
school administrators and 78 academic teachers of the academics year 2006, selected by stratified random 
sampling The instrument was a two – part questionnaires constructed by the researcher 

It consisted of the status of the informants and their opinions towards the annual action plan of 
the basic education schools under the jurisdiction of the Sa-kaeo Educational Service  Area.  The reliability 
was 0.89. The statistical analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test 
independent. 

The results of the study were as follows : 
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1)  Overall the opinions forwards the annual action plan of the basic education schools under the 
jurisdiction of the Sa-kaeo Educational Service Area were at a medium level. The four aspects were 
constructing action plan, implementing action plan, evaluating action plan and quality of the related 
personnel. The highest aspect were constructing action plan. 

2)  Upon the comparison of the opinions of the school administrators and academic teachers, it 
was found that their opinions categorized by area, area 1 and 2, were different as a whole . Considering each 
aspect, They were different in all aspects, especially the quality of the related personal 
 

ความสําคัญของปญหา 
จากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน ถึงแมวาการวางแผนเปนพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีสําคัญมาก

ผูบริหารสถานศึกษาตองวางแผนท่ีรัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของแตละโรงเรียนจาก
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และจากการสํารวจสภาพปญหา การวางแผน
การศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษาพบวา  บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจและขาด
ทักษะในเร่ืองการวางแผน ขาดขอมูลและขาวสารที่ดีสําหรับการนําไปใชในการวางแผน  ผูบริหาร
ไมใหความสําคัญกับการวางแผน ทําใหการวางแผนขาดคุณภาพ (สมบูรณ สรอยสน,  2546 : 78) และ
จากการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินการวางแผนปฏิบัติการประจําปของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดกรมสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดอางทอง ตามทัศนะของผูบริหารและครูอาจารยของ ยงยุทธ  
แตงหอม  (2546)  พบวา  ผูบริหารและครูอาจารยมีปญหาในการจัดทําแผนการปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลแผนงาน  อยูในระดับปานกลาง  เชนเดียวกับท่ี  สุรพล  สืบพรหม (2543) ไดศึกษาการ
บริหารแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและหัวหนาแผนงานโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี  พบวาในดานการเตรียมการวางแผน ดาน
การวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผนและดานการประเมินผลมีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน และ
หัวหนาแผนงานโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน  ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีทัศนะตอ
ปญหาการดําเนินงานการวางแผนปฏิบัติการในดานการประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลาว
โดยสรุปคือ  บุคลากรขาดความรูเร่ืองการวางแผน งบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับมีจํานวนจํากัด
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไมมีเวลาปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายและขาดการประเมินท่ีตอเนื่อง   
นอกจากนี้  พีระพันธ  มะรัตน  (2543)  ยังไดศึกษาเร่ือง  การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดหนองบัวลําภู  โดยถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู  พบวา  โรงเรียนประถมศึกษาสวนมากมีการจัดต้ังคณะกรรมการประเมินแผน  การ
ประเมินไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการและหลัง
ดําเนินการ  การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ท้ังดานการวางแผนการ
ดําเนินการ การรายงานผลและการใช  ผูบริหารและครูมีความตองการในการประเมินแผนปฏิบัติการ
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ประจําปอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูเสนอใหโรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินแผนของโรงเรียน 
ซ่ึงควรประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบโครงการและหัวหนาโครงการ 

สําหรับการศึกษาการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว  หลังจากท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
การปฏิรูประบบราชการและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเปนตนมา เทาท่ีไดศึกษายังไมมี
ผลงานการวิจัยในเร่ืองนี้ทําใหไมทราบวาการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวนั้นมีผลการดําเนินงานเปนเชนไร มีปญหาอุปสรรค ท่ี
สําคัญอยางไรบาง ผูวิจัยซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว จึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในเร่ือง การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผน ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอผูบริหาร ครูอาจารย ตลอดจน
ผูบริหารระดับสูง ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 

 

คําสําคัญ 
ความคิดเหน็,  แผนปฏิบัติการประจําป 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกวเขต  1 และเขต  2   เกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่องการบริหาร

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่องการ

บริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกวจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว 
ประจําปการศึกษา  2548  จํานวนท้ังส้ิน  600  คน จาก  300  สถานศึกษา 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

43 

1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการของ
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนสถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว ประจําปการศึกษา 2548 จํานวน 234 คน ซ่ึงจํานวนนี้ไดมาโดยใชตารางการคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified  Random  Sampling) 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  โดยแบงเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ  (Check list)  จํานวน  1  ขอ 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําป

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวโดยใชลักษณะแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (1967) จํานวนท้ังหมด 40 ขอ   

2.1  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1.1  การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน (ตามรายช่ือ 
ในภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และพิจารณาส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งข้ึนแลวนําผลการพิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความเท่ียงตรง
โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ หรือการหาคา IOC  

2.1.2  การหาความเช่ือม่ัน 
นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try – Out) กับประชากร             

ในการวิจัยแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30  คน เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดย
การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coeffcient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204) ไดคา
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  มีคาเทากับ 0.86 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1 ในการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเร่ืองการบริหาร

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โดย
การหาคาเฉล่ีย (Mean)  และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.2 ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในเรื่อง
การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกวจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยการหาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent) 

   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

44 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  สรุปไดดังนี้ 
ครูที่เปนกลุมตัวอยาง สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 คิดเปนรอยละ 53.0  

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2  คิดเปนรอยละ 47.0  ตําแหนงหนาท่ีท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติ
สวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษารอยละ 47.0  และ รอยละ เปนครูผูสอน  รอยละ  เปนครูวิชาการ 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวากิจกรรมท่ี
ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  3  อันดับแรก  ไดแก    

-  การประชุมช้ีแจงเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   
-   การกําหนดความตองการจําเปนเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป    
- การศึกษาขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

และการดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของอยางละเอียดกอนนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวากิจกรรม
ท่ีผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดอูในระดับมาก 3 อันดับแรก  ไดแก  

-  การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
- การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปโดยเริ่มจากแผนงาน/โครงการ ที่มีความ

จําเปนกอน 
- การจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการแกผูรวมงานใหมีความ

เขาใจตรงกัน 
ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวา
กิจกรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดเห็นวามีผลเกิดขึ้นกับนักเรียน
และชุมชนในเร่ืองการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนและการประเมินผลแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในระดับมาก  ไดแก  

- นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี   
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
- นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   
- ชุมชนไดรับการพัฒนามากข้ึน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ดานการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผู
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ท่ีเกี่ยวของนั้น  สวนใหญอยูในระดับปานกลางและผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการที่
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติ
การประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ท้ัง  3  ดานตางกัน 
 
อภิปรายผล 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปรากฏวา
กิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการมีความคิดอูในระดับมาก 3 อันดับแรก  
ไดแก การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปโดยเร่ิมจากแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความจําเปนกอนและการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการแกผูรวมงานใหมีความเขาใจตรงกัน พบวา การที่ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการเปนเชนนี้อาจเปนเพราะขอจํากัดของโรงเรียนแตละ
โรงเรียนไมเหมือนกัน โดยเฉพาะในดานงบประมาณจึงจําเปนตองดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปโดยเร่ิมจากแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความจําเปนกอนและมีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการแกผูรวมงาน ใหมีความเขาใจตรงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุเรง  
ภิรมยศรี (2536) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวางแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และไดใหแนวคิดในการปรับปรุงระบบการวางแผนไววา  
ดานการนําแผนไปปฏิบัติควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจงเผยแพรประชาสัมพันธแผนใหแกผูท่ีจะนํา
แผนไปปฏิบัติเขาใจแนวทาง จัดใหมีการนิเทศใหคําแนะนําชวยเหลือในการแกปญหาอุปสรรคและ
ใหความสําคัญตอการนําแผนไปปฏิบัติอยางจริงจัง และสอดคลองกับมนตรี  วีระพงษ  (2532)  และ
มานิตย สิทธิราช (2532) ท่ีไดศึกษาสภาพปญหาการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปใชในโรงเรียน  
ผลการศึกษาพบวา สภาพการนําแผนปฏิบัติการประจําปไปใช สวนใหญโรงเรียนไดจัดใหมีการ
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในระดับโรงเรียนและฝาย มีการมอบหมายงานในหมวดวิชาและฝาย โดย
ระบุช่ือไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบถึงแผน มีการเตรียมบุคลากร
โดยช้ีแจงใหเขาใจการปฏิบัติงานตามแผนและผูชวยผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชา  มีสวนรวมในการ
กําหนดงาน/โครงการ และการประเมินผล มีการเตรียมงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และจัดเวลาให
บุคลากรปฏิบัติงานรวมกันและมีการประสานงานใหผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเม่ือถึงกําหนดเวลา   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวดานการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ดานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  ดานการประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปและดานคุณภาพท่ีเกิดข้ึนกับผู
ท่ีเกี่ยวของนั้น สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์ชัย  ปญหา  (2528)  
ท่ีไดศึกษาเร่ือง กระบวนการวางแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 6 ลการศึกษาพบวา  ขาราชการครูโดยสวนรวมเม่ือจําแนกตามวุฒิ  ประสบการณ  ขนาด
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ของโรงเรียน มีความเห็นวาโรงเรียนดําเนินการตามกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการของโรงเรียน   
3 ดาน คือ ดานการจัดทําแผน ดานการปฏิบัติตามแผนและดานการประเมินผลแผนอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับสมพงษ พลบูรณ (2539) และเชาวฤทธ์ิ ใจม่ัน (2537) ท่ีไดศึกษาการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคาดหวังใหมีการปฏิบัติในการวางแผนปฏิบัติการประจําปในภาพรวม
ท้ังกระบวนการอยูในระดับ “มาก” ในข้ันตอนของการวางแผน รวมถึงการจัดปจจัยเบ้ืองตนในการ
วางแผนอยูในระดับ “มาก” ทุกขั้นตอน สวนการปฏิบัติจริงในการวางแผนปฏิบัติการประจําป
พบวา มีการปฏิบัติจริง ในภาพรวมทั้งกระบวนการอยูในระดับ “มาก” แตเมื่อพิจารณาในราย
ข้ันตอนพบวา ข้ันการเตรียมการจัดทําแผน ข้ันการวางแผนและข้ันการนําแผนไปปฏิบัติอยูในระดับ 
“มาก” ข้ันการติดตามผลและประเมินผลและการจัดปจจัยเบ้ืองตนในการวางแผนอยูในระดับ  
“ปานกลาง” และสอดคลองกับทรงเกียรติ พืชมงคล (2533) ท่ีพบวา ผูบริหารและครูอาจารยมีปญหา
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลแผนงาน  อยูในระดับปานกลาง   

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและครูวิชาการในเรื่อง
การบริหารแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา แตกตางกันอาจเปนเพราะในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 และเขต 2  มีบุคลากรท่ีมีความแตกตางกันท้ังอายุ วุฒิการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน
ประสบการณในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประสบการณในการอบรมเร่ืองกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ตางกันจึงทําใหมีความคิดเห็นตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของศักดิ์ชัย ปญหา (2528) ท่ีไดศึกษาเร่ือง กระบวนการวางแผนปฏิบัติการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  ผลการศึกษาพบวา  ขาราชการครูโดยสวนรวมเม่ือจําแนก
ตามวุฒิ ประสบการณ ขนาดของโรงเรียน มีความเห็นวาโรงเรียนดําเนินการตามกระบวนการ
บริหารแผนปฏิบัติการของโรงเรียน3 ดาน คือ ดานการจัดทําแผน ดานการปฏิบัติตามแผนและดาน
การประเมินผลแผนอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารโรงเรียนกับผูสอน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอกระบวนการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนขาราชการครูมีความคิดเห็นตอกระบวนการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับสําเร็จ  เมฆประสิทธ์ิ (2531) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความรู
เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง  
ผลการศึกษาพบวาความรูดานการวางแผนโรงเรียนของผูบริหารสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดตรังสวนใหญ (รอยละ 54.87) อยูในระดับควรปรับปรุงโดยเนื้อหาท่ีผูบริหารโรงเรียนควร
ปรับปรุงมากท่ีสุดคือ เร่ืองการประเมินการบริหารโรงเรียนและเร่ืองแนวคิดในการบริหารโรงเรียน
โดยท่ัวไปสําหรับกลุมผูบริหารโรงเรียนท่ีอยู ในเกณฑควรปรับปรุง ไดแก ผูท่ีอยูในตําแหนงครูใหญ  
ผูมีอายุ 51 – 60 ป  ผูมีอายุราชการมากกวา  25  ป  ผูซ่ึงมีประสบการณในตําแหนงบริหารมากกวา 
25 ป ผูที่มีความรูตํ่ากวาปริญญาตรี ผูที่ไมเคยเรียนวิชาการวางแผนในสถาบันการศึกษามากอน
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และบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับศักดิ์ชัย ปญหา (2528) ท่ีพบวาผูบริหารโรงเรียนกับ
ผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอกระบวนการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนขาราชการครูมีความคิดเห็นตอกระบวนการ
วางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป  
1)  ควรมีการศึกษาแนวโนมของงบประมาณที่คาดวาจะไดรับ โดยประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
2)  ควรจัดสรรงบประมาณไวใช ในการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปโดย เฉพาะ  
3)  ควรมีระบบบัญชีควบคุมการใชและเบิกจาย วัสดุ ครุภัณฑ งบประมาณให ชัดเจน 

โดยใหมีเจาหนาท่ีโดยเฉพาะควบคุมการใชและเบิกจายใหเปนไปตาม โครงการอยางมีประสิทธิภาพ  
4)  ควรจัดสรรงบประมาณ ในเร่ืองของการติดตาม และประเมินผลอยางเพียง พอ  
5)  ควรมีการติดตามและประเมินผล การใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนเคร่ือง มือใน

การบริหารโรงเรียนอยางจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการใช
แผนเปนเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียน  

6)  ควรศึกษาดูวาโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ ทําไมมีปญหาแตกตางกนั
ในเร่ือง การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายไมสอดคลองกับนโยบาย ตนสังกัด  

7.  ควรศึกษาดูวาโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ ทําไมมีปญหาแตกตาง กัน 
ในเร่ืองการประสานงานการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะ กรรมการกลุม  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
1.  ควรมีการวิจัยในลักษณะน้ี ในเขตการศึกษาอ่ืน เพื่อจะไดผลจากการวิจัย ครอบ 

คลุมกวางขวางยิ่งข้ึน  
2.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหาในการวางแผนปฏิบัติการประจําปในแตละแผนงาน 

หรือแตละข้ันตอนของกระบวนการวางแผนเพ่ือใชเปนแนวทางในการแก ปญหาในแตละแผนงาน
หรือ แตละข้ันตอนของกระบวนการวางแผน  

3.  ควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใหการวางแผนปฏิบัติการไดผลสมบูรณ ยิ่งข้ึน  

4.  ควรวิจัยเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการวางแผนปฏิบัติการประจําปตาม
ความคิดเปนของคณะกรรมการในการวางแผนและครูผูสอน เพื่อถามความคิด เห็นของผูจัดทําแผน 
และปฏิบัติตามแผน 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ ครูท่ีมี

ตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี ้ 
เปนครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท่ีดําเนินงาน  ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 348 คน ไดมาจากการสุม โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ  เก็บขอมูลในเร่ืองการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน คือ  ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการปองกันและแกไขปญหา
และดานการสงตอนักเรียน  สถิติท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย (Χ )  และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที  (t – test -Independent) 

ผลการวิจัย พบวา  ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  5  ดานอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล   ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียนและดานการปองกันและแกไขปญหา  
สวนความคิดเห็นของครูท่ีมีตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2  ท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสูงกวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวดานการสงตอนักเรียน พบวา คาเฉล่ียรวมของความคิดเห็น
ของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในมาก   
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3)อาจารยประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงาน                
ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  จําแนก                      
ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบวา  คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 และเขต 2  ท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  พิจารณาโดยรวม
ทุกดาน  ท้ังดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน  
ดานการปองกันและแกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ทุกดาน  
โดยเฉพาะดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันมากท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
This study was a suvey research aiming to study and to compam the opinions of the 

teachers to wards the advising and helping system in the school under the Jurisdiction of the 
Sakaeo Educational Service Area 1 and 2 . The sample included 348 teachers who acted in 
advising and helping system in the schools under the Jurisdiction of the Sakaeo Educational 
Service. Area 1 and 2 in the academic year 2006, selected by stratified random sampling. The 
instrument used in this study was a five – point rating scale questionnaim , consisting of 5 parts : 
knowing individual students, screening students, supporting students, preventing and solving 
problems, and transfer system. The statistical analysis included percentage, mean, standard 
deviation and t – test independent  

The results of the study were as follows : 
The opinions of the teachers towards the advising and helping system in schools under 

the Jurisdiction of the Sakaeo Educational Service Area in the 4 aspects, knowing individual 
students, screening students, supporting students, and preventing and solving problems,wem at a 
medium level. However, one aspect, transfer system, was at a high level. In addition , it was 
found that the mean of the opinions of the teachers under the Jurisdiction of the Sakaeo 
Educational Service Area 2 was higher than those in Area 1 

Upon the comparision of the opinions of the teachers towards the advising and helping 
system in schools under the Jurisdiction of the Sakaeo Educational . Service Area 1 and 2 as a 
whole, it was found That there was significant difference at the .05 level in knowing individual 
students, screening  students, supporting students, preventing and solving problems and transfer 
system. Considering each aspect, There was sigmficant difference in 3 aspects : screening 
students, Supporting students and transfer system. As for the 2 aspects : knowing individual 
students and preventing and salving problems, there was no significant difference.  
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ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการพฒันาไปอยางรวดเร็ว และมีผลกระทบตอนักเรียนซ่ึงอยูใน

วัยท่ีขาดประสบการณ ดังท่ีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดกลาวไววา เนื่องมาจากผลของ
ความเจริญกาวหนา หรือการเปล่ียนแปลง ทางดานเทคโนโลยีและนวตักรรม ขอมูล ขาวสารและ
การคมนาคม การรับเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ เขามา ทําใหบุคคลตองปรับตัวใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงสังคมโดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยูในวัยรุน ซ่ึงเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางรางกาย
และจิตใจ วัยของความอยากรูอยากลอง อาจประพฤติตนไมเหมาะสม โดยไมไดไตรตรองวาถูก
หรือผิด ดีหรือไมดีตอตนเอง ตอผูอ่ืน และสังคมอยางไรบาง จึงเปนวัยท่ีเส่ียงตอการแสดง
พฤติกรรมที่มีปญหา (กรมสุขภาพจิต, 2544 ข : 11) และผลของการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบตอ
นักเรียนซ่ึงอยูในชวงของวยัรุนหรือชวงหวัเล้ียวหวัตอนัน้มีมาก ดังขอความตอนหนึง่ท่ีกรมพลศึกษา
ไดเสนอไววา โดยเฉพาะอยางยิ่งนกัเรียนซ่ึงอยูในชวงวยัรุน มีแนวโนมท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางท่ีไมเหมาะสม  ทวีความรุนแรงข้ึนจาํเปนตองรณรงค ปองกันแกไขปญหา ชวยเหลือนักเรียน
เหลาน้ันใหมีความประพฤติไปในทางท่ีเหมาะสม สรางความเจริญทางปญญา ความคิด จิตใจ        
และคุณธรรมใหเปนอนาคตท่ีแจมใสของชาติ สมกับท่ีเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคายิ่งของสังคม 
(กรมพลศึกษา, 2537 : บทนํา) 

ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน เปนกระบวนการทางการศึกษาของโรงเรียน ท่ีเกี่ยวกบัการ
สงเสริมการปองกัน แกไขปญหาท่ีมุงเนนสงเสริมใหนักเรียนทุกคน มีคุณภาพตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล คนพบ และพัฒนาศักยภาพของตนใหมีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ 
มีคุณธรรมจริยธรรม รูจักคิดตัดสินใจและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตลอดจนปองกนั 
และแกไขปญหานกัเรียนไมใหกลายเปนปญหาของสังคม โดยมีกระบวนการดําเนนิการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีข้ันตอน ดวยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานอยางชัดเจนมีครูท่ีปรึกษาเปนหลักสําคัญ
ในการดําเนินการมีการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครูและผูเกี่ยวของหรือชุมชน รวมท้ัง
การสนับสนนุสงเสริมจากโรงเรียน เพื่อใหการดําเนินการงานพัฒนาคุณภาพนกัเรียนใหมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ข : 5)  

ผูวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลในการ
วางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศกึษาสระแกวใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

คําสําคัญ 
ความคิดเหน็ของครู  ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ครูในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว เขต 1 กบัครูในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกวเขต 2 มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานในระบบดูชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยครูท่ีดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังเขต 1 และเขต 2 ประจําปการศกึษา 
2549  จํานวนท้ังส้ิน  3,824  คน   

2.  กลุมตัวอยาง   
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย ผูวิจยัไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางการ

คํานวณกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and  Morgan, 1970) กําหนดสัดสวนจาก
ประชากรทั้งหมดมาจัดเรียงลําดับแลวทําการสุม โดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  
Sampling) จากโรงเรียนในแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแยกตามอําเภอ ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 348 คน 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยไดใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูล  ลักษณะของแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณในการดําเนนิงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาของครูเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนนิงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3  เปนขอเสนอแนะ 
4.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 

4.1 สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยใหครอบคลุมขอบเขตของการวิจัยเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และนําแบบสอบถามที่สราง
เสนอกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน  
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ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยหรือคา IOC (Index of item- 
Objective Congruence)   

4.2  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงเรียบรอยไปทดลองใช  (try-out) กับครูในโรงเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใชไป
คํานวณหาความเช่ือม่ัน (reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a - Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค  (Cronbach , 1970 : 161)  ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.69 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังเขต 1 และ เขต 2 เพื่อขอความ
รวมมือกับโรงเรียนท่ีมีครูเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

5.2  ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท้ังเขต 1 และ เขต 2 ไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีครูเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 

5.3  ผูวิจัยนําแบบสอบถามพรอมหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกวท้ังเขต 1  และ เขต 2  ไปยังครูท่ีเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

6.  การวิเคราะหขอมูล 
6.1 ในการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  โดยหาคาเฉล่ีย (Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

6.2 ในการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยใชสถิติ t-test (Independent) แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวาครูท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 41 – 50 ป มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และมีประสบการณในการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 – 10 ป และ
สวนใหญเปนครูท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต  1   

ความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและ
แกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียน พบวา ระดับความคิดเหน็ของครูในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ท้ัง 4  ดาน  คือ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน  ดานการปองกนัและแกไขปญหาอยูในระดับ
ปานกลางเชนเดียวกัน  สวนดานการสงตอนักเรียนพบวาระดับความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก   
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการดําเนินงานใน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พบวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 พิจารณาโดยรวมทุกดานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  ทุกดาน 
 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคลในดานความสามารถอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก  โรงเรียนจัดทําแฟม
สะสมงานของนักเรียน การสอบถามขอมูลของนักเรียนจากครูผูสอน วิชาตางๆ ท่ีนักเรียนเรียน  
โรงเรียนจัดทําทะเบียนสะสมของนักเรียน โรงเรียนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพรอมบันทึก
พฤติกรรม   อาจเปนเพราะวาเปนหนาท่ีหลักของโรงเรียนท่ีตองมีการบันทึกกิจกรรมตางๆ ไวเปน
หลักฐาน  สอดคลองกับงานวิจัยของทะเล เจริญผล (2547) ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาวิธีการและแกปญหา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมี
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการและปญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 
320 คน  ไดจากการสุมแบบสัดสวนและการสุมตัวอยางงายจากครูท่ีปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา วิธีการ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จัดทํา
ระเบียนสะสม ใชเกณฑของกรมสามัญศึกษาเพื่อคัดกรองนักเรียน จัดใหมีการประชุมผูปกครองภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  และมีการสงตอนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลในดานสุขภาพ ท่ีมีอยูในระดับมาก ไดแก  การสอบถามครูพยาบาล หรือครูผูทํา
หนาท่ีครูพยาบาล การบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียนและระเบียนสุขภาพ สวนประเด็นท่ีเหลืออยู
ในระดับปานกลางทุกประเด็น การดําเนินการใหนักเรียนตอบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การ
ดําเนินงานสัมภาษณนักเรียนพรอมบันทึกการสัมภาษณ การดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียนพรอมการ
บันทึกการ เยี่ยมบานตามแบบบันทึก  อยูในระดับปานกลางเพราะเปนการปฏิบัติท่ียุงยาก  ผูประเมิน
ตองมีความรูเกี่ยวกับแบบสอบวัด ดังกลาวอยางเพียงพอจึงจะทําใหผลท่ีได มีประสิทธิภาพ  สอดคลอง
กับงานวิจัยของทะเล   เจริญผล (2547)  ท่ีพบวา ปญหาการปฏิบัติงาน คือ ครูท่ีปรึกษาไมสะดวกในการ
ท่ีเยี่ยมบานนักเรียนท่ีปรึกษาและดูแลรับผิดชอบจํานวนนักเรียนมากเกินไป ผูปกครองและนักเรียน
ไมใหความรวมมือในการสงตอและขาดความตอเนื่อง ในการติดตามผล  และมีขอเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย วาควรใหมีการสนับสนุนการไปเยี่ยมบานนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในทุก ๆ ดาน  เชน ขอรับ
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การสนับสนุนอัตราครูเพิ่ม  จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนและใหผูปกครองมีสวนรวมในระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลในดานครอบครัวท่ีอยูในระดับมาก 3  อันดับแรก ไดแก  การสัมภาษณนักเรียน
พรอมบันทึกการสัมภาษณ  การสอบถามขอมูลจากเพื่อนของนักเรียน  การดําเนินการดวยการจัด
ระเบียนสะสม  การเยี่ยมบานนักเรียนพรอมบันทึกการเยี่ยมตามแบบบันทึก  สวนประเด็นท่ีเหลืออยูใน
ระดับปานกลางทุกประเด็น  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน  การ
ใหนักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับ  “ครอบครัวของขาพเจา”  การสัมภาษณผูปกครองพรอมบันทึกการ
สัมภาษณ  สอดคลองกับงานวิจัยของสุรพล   เพ็ญแจม (2545) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  พบวา ผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกนั
และแกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดาน
การคัดกรองนักเรียนอยูในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก โรงเรียนกําหนดเกณฑทําการคัดกรองนักเรียน  
โรงเรียนแตงต้ังครูท้ังโรงเรียนรวมกันจัดทําเกณฑการคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนใชเกณฑของกรม
สุขภาพจิตเพื่อคัดกรองนักเรียน ระเบียนสะสมของนักเรียน โชวนันต มารุตวงศ  (2546) ไดศึกษาเร่ือง
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาในข้ัน
เตรียมการวางแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานอยูใน ระดับมากและรายการ ท่ีมีอันดับสูงสุด คือ มี
การแตงต้ังคณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ข้ันปฏิบัติการแผนการดําเนินงาน มีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก และรายการที่มีอันดับสูงสุด คือ มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอยางสม่ําเสมอ ข้ัน
กํากับติดตาม ประเมินและรายงานมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก และรายงานท่ีมีอันดับสูงสุด คือ  มี
การจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ 2) ปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ ข้ันเตรียมการและวาง
แผนการดําเนินงานมีปญหาอยูในระดับปานกลางและรายการท่ีมีปญหาอันดับสูงสุด คือ การวิเคราะห
สภาพความพรอมของโรงเรียนในการดําเนินงาน ข้ันปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานมีปญหาอยูในระดับ
ปานกลางและรายงานท่ีมีปญหาอันดับสูงสุด คือ การตรวจเยี่ยมบานนักเรียน ข้ันกํากับติดตาม ประเมิน
และรายงานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง   

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลในดานการสงเสริมนักเรียนท่ีอยูในระดับมาก ไดแก หัวหนาระดับช้ันกําหนด
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หัวขอการจัดกิจกรรมโฮมรูม คณะกรรมการฝายปกครองของโรงเรียนเปนผูกําหนดหัวขอการจัด
กิจกรรมโฮมรูม  ครูแนะแนวกําหนดแผนและหัวขอในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  สวนประเด็นท่ีเหลืออยู
ในระดับปานกลางทุกประเด็นใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโฮมรูมมีการผสมผสานความ
ตองการของนักเรียนกับแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมของโรงเรียนและการจัดกิจกรรมโฮมรูมหลัง
กิจกรรมหนาเสาธงนั้นสอดคลองกับพรทิพย  จุลวงศ  (2546) ท่ีไดศึกษาเร่ืองสภาพปญหาการ
ดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
กระบ่ี   ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี มีการดําเนินงานใน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกโรงท้ัง 5 องคประกอบ คือ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มี
การดําเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐานในรายอาชีพ และรายไดของบิดา มารดา  ผูปกครอง  และ
พบปญหาดานขอมูล  ดานการคัดกรองนักเรียน  มีการดําเนินงานมากในเร่ืองการบันทึกหลักฐานดาน
ความสามารถ  ในการเรียน และพบปญหาดานขอมูล  ดานการสงเสริมนักเรียน  มีการดําเนินงานมากใน
เร่ือง  การประชุมช้ีแจงทําความเขาใจในการประชุมผูปกครองช้ันเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
และพบปญหาในดานการดําเนินงาน  เปนตน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะชวยใหระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพไดมากข้ึน 

   สวนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ครูใหคําปรึกษากลุมท่ีมีปญหาพฤติกรรมสวนตัว  ครู
ตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการกอนใหคําปรึกษา ครูตองศึกษาและฝกอบรม
ความรูและวิธีการดูแลชวยเหลือนักเรียนกอนใหคําปรึกษา ซ่ึงเปนไปตามหลักการของการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยูแลว  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  อุดม  มาสแสง (2545) ท่ีไดศึกษาภาวะ
ความเครียด ความรู เจตคติและการปฏิบัติตอระบบการดุแลชวยเหลือนักเรียน ปจจัยท่ีเกี่ยวของ และ
ความสัมพันธระหวางความรู  เจตคติและการปฏิบัติตอภาวะความเครียดของครูท่ีปรึกษา ผลการวิจัย
พบวา ครูท่ีปรึกษามีภาวะความเครียดรอยละ 39.7 ระดับความรู เจตคติและการปฏิบัติตอระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง   แสดงวาครูท่ีจะใหคําปรึกษากับนักเรียนไดตองมี
ความรูเพียงพอ ครูตองมีการศึกษาอบรมในเร่ือง การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  สวน
ประเด็นท่ีอยูในระดับปานกลางนั้น เชน การใหคําปรึกษาแกนักเรียนในชวงพักกลางวัน  ในชวงเวลา
แนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักเรียนในคาบโฮมรูมนั้นเปนชวงเวลาท่ีครูจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี  
ไมตองกังวลกับหนาท่ีประจําท่ีปฏิบัติอยู 

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการสงตอ
นักเรียนท่ีอยูในระดับมาก  ไดแก กรณีนักเรียนมีปญหาดานจิตใจท่ีซับซอนโรงเรียนสงตอใหผูมีความรู
เฉพาะทางบําบัดรักษาทางจิต โรงเรียนติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
ตางๆ เพื่อสงตอเด็ก กรณีนักเรียนมีปญหาดานสุขภาพกายท่ียากตอการชวยเหลือโรงเรียนสงตอให
โรงพยาบาล ดูแลชวยเหลือ ซ่ึงกรณีดังกลาวนั้นโรงเรียนไมมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีจะดูแล
ไดอยูแลว  จึงจําเปนตองสงตอไปในท่ีท่ีนักเรียนจะปลอดภัย  สวนประเด็น   ท่ีเหลืออยูในระดับปาน
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กลางทุกประเด็น เชน โรงเรียนติดตามนักเรียนท่ีถูกสงตอภายนอกทุกกรณี และรายงานใหผูปกครอง
ทราบ กรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการเรียนอาจารยท่ีปรึกษาสงตอนักเรียนใหครูผูสอนในแตละวิชา 
กรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับจิตใจอารมณท่ีปรึกษาสงตอนักเรียนใหครูแนะแนว  ซ่ึงสอดคลองกับ
เสาวนีย  พัฒนอมร (2544 : 28) ท่ีกลาวถึงกระบวนการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหานักเรียนของครูแนะ
แนว/ฝายปกครอง วาการสงตอนักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาอาจ
มีบางกรณีท่ีมีปญหามีความยากจนการชวยเหลือ ก็ควรจะดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ตอไปเพื่อใหปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน การสงตอนักเรียนแบง  
เปน 2 แบบ คือการสงตอภายใน ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูท่ีสามารถใหการชวยเหลือนักเรียน ไดท้ังนี้
ข้ึนอยูกับลักษณะปญหา เชน นักเรียนท่ีมีปญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรูสึก ปญหา พฤติกรรมท่ีซับซอน
หรือรุนแรง  ควรสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครอง นักเรียนท่ีมีปญหา   ดานสุขภาพทางกาย  
อาจสงตอ ไปยังครูพยาบาล หรือนักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียนอาจสงตอไปยังครูประจําวิชา ครูท่ีรับ
ตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบและประสานการทํางานกับผูเกี่ยวของ เพื่อการชวยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ การสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญ
ภายนอก 

สําหรับผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว
จําแนกตามเขตพื้นท่ีการศึกษา พบวาคาเฉล่ียความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกวเขต 1 และเขต 2 เกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พิจารณาโดยรวมทุก
ดานท้ังดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ดานการคัดกรองนักเรียน  ดานการสงเสริมนักเรียน  ดาน
การปองกันและแกไขปญหาและดานการสงตอนักเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกดาน  โดยเฉพาะ
ดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบัญชา จันทรรักษา (2540) 
ท่ีไดศึกษา เร่ือง ทัศนะของผูปกครองนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความเห็นวา การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี จัดการศึกษามีคุณภาพอยูในระดับปาน
กลางท้ังภาพรวม และในแตละงาน ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษา เขตท่ีอยูอาศัยและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการศึกษาในทุกงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงผูปกครองบางคนไดปฏิบัติหนาท่ีเปนครูอยูดวย และสอดคลองกับการสนับสนุน
และสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เพราะเปนหนวยงานท่ีประสานติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานจึงมีบทบาทหนาท่ีและ
แนวทางดําเนินงาน หลายกระบวนการเชน จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการดูแลชวยเหลือและ
ปญหาพฤติกรรม จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชเปนเครือขายใหคําปรึกษาตามสภาพปญหา
และความตองการของนักเรียนและบริการแกผูสนใจจัดใหมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนในระดับพื้นท่ี มีการนิเทศ ติดตามผล รายงานความกาวหนา การดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป  
1) ควรนําผลจากการวิจยันําเสนอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว เพื่อนําไป

เปนขอมูลในการสงเสริมใหมีการพัฒนาการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ผลจากการวิจยัจะเปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาสระแกวไดนําไปพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท่ีรับผิดชอบใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) ผลจากการวิจยัจะใชเปนขอมูลในการสรางความสัมพันธอันดีท่ีจะนําไปสูการ
รวมมือกันระหวางครูกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
1) ควรมีการวิจยัระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในเขตการศึกษาอ่ืน เพื่อจะไดผลจาก

การวิจยั ครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึน  
2) ควรวิจยัเกีย่วกบัรูปแบบการติดตามและประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เพื่อใหการวางแผนไดผลสมบูรณ ยิ่งข้ึน  
3) ควรวิจยัเกีย่วกบัปญหาและความตองการในการวางแผนระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและผูปกครองและกรรมการสถานศึกษา 
4) ควรมีการวิจยัดูวาโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ มีปญหาแตก ตางกัน

ในเร่ือง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือไม 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา 
ความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรู
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม  ท่ีไดจากการสุมอยางงาย 2 หองเรียน จาก
ประชากรทั้งหมด 3 หองเรียน จํานวน 51 คนแลวนํา 2 หองเรียนมาจับฉลากเปนกลุมทดลอง 17 คน 
จัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกลุมควบคุม 17 คน จัดการ
เรียนรูแบบปกติ นํานักเรียนท้ัง 2 หองมาทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู
ความจํา  ความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา t – 
test  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
แผนการจัดการเรียนรูใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แผนการจัดการเรียนรู
แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  ในพระบรมราชปูถัมภ 
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 ผลการวิจัยสรุปไดวา  
 1.  นักเรียนท่ีไดรับจัดการเรียนรูโดยใชชุดกจิกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจสูงกวานักเรียนท่ีไดรับจัดการเรียนรูแบบ
ปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ       
ทางวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับจัดการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   

ABSTRACT 
 The main purpose of this research was to compare learning achievement on scientific 
knowledge, understanding, and process skill of Pratomsuksa I students who received scientific process 
skill activities and traditional instruction.  
 The sample used in this research included Pratomsuksa I students who were studying in the 
first semester in the academic year of 2006 at Prachantakam Kindergarten School. Two classrooms were 
selected by simple random sampling from three classrooms with the total of 51 population. The students 
of the selected two classrooms were randomly assigned to the experimental and control groups with 17 
students each. The experimental group received instruction using the scientific process skill activities 
while the control group received the traditional instruction. The two groups were pre-tested, using the test 
constructed by the researcher, for their learning achievement on scientific knowledge, understanding and 
process skill.  
 The data were statistically analyzed using mean, standard deviation, and t-test. 
 The research instruments included scientific process skill activities; instructional plans using 
scientific process skill activities; instructional plans using traditional instruction; learning achievement 
test on scientific knowledge, understanding, and process skill.  
 The research results were revealed. 
 1. The students who received the instruction using the scientific process skill activities 
showed their learning achievement on scientific knowledge and understanding significantly higher than 
those received the traditional instruction at the .05 level. 
 2. The students who received the instruction using the scientific process skill activities  
showed their learning achievement on scientific process skill significantly higher than those received the 
traditional instruction at the .05 level.  
 

ความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันนี้ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของ
มนุษยมากข้ึน วิทยาศาสตรมีความสําคัญกับทุกคนท้ังในปจจุบันและอนาคต ทุกคนตองเรียนรู
วิทยาศาสตร ซ่ึงสามารถเรียนรูไดท้ังในระบบ    นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อใหมีความรู ทักษะ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

63 

กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความสุขและปลอดภัย      ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการใชเคร่ืองอํานวยความสะดวก ผลิตภัณฑตางๆ  ทางวิทยาศาสตร  และ
การทํางานท่ีตองใชเคร่ืองมือท่ีเปนเทคโนโลยี วิทยาศาสตรทําใหรูจักคิด สงผลใหสังคมและ 
ส่ิงแวดลอมดี ประเทศชาติพัฒนา สังคมโลกมีความสุข (กรมวิชาการ, 2546 : 1-2)  
 จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ส.ก.ศ) พบวาผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของไทยในปการศึกษา 2545 ในวิชาวิทยาศาสตรประเทศไทยไดคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาเกือบทุก
ประเทศในเอเชีย ยกเวนอินโดนีเซียและฟลิปปนส นักเรียนไทย มีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร 482 
คะแนนซ่ึงประเทศอื่นๆ ในเอเชีย มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาไทย คือ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 500 คะแนน  
(สมบัติ  นพรัก, ม.ป.ป. : 2) และจากรายงานของกลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุมนิเทศติดตาม
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี (2546 : 25-30) ในป
การศึกษา 2546 มีการประเมินคุณภาพระดับชาติ โดยมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิท่ัวไปของผูเรียน ดาน
ความรู ความเขาใจและทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ เขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  อําเภอประจันตคามและโรงเรียนวัดประดิษฐาราม  ท่ีผูวิจัยสอนอยู มีคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 คือระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี6 มีคะแนนความรู ความเขาใจและทักษะ
กระบวนการรอยละ 42.41 เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีคะแนนความรูความเขาใจ ช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3 รอยละ 38.10  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 38.80 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 35.47 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 43.41 อําเภอประจันตคาม มีคะแนน
ความรูความเขาใจ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 32.50 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 36.58 ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 34.20 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 34.30 
โรงเรียนวัดประดิษฐารามท่ีผูวิจัยสอนอยู มีคะแนนความรู  ความเขาใจ  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 
37.66 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 36.35  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
รอยละ 38.35 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 37.60  ปญหาสําคัญท่ีผูวิจัยพบ  คือ ผูเรียนท่ีอยูในระบบ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู ความเขาใจและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรตํ่า 
 ปจจัยท่ีสงผลโดยตรงและสงผลโดยออมท่ีสําคัญมากอันดับแรกคือ การเรียนการสอนและ
การวัดผลประเมินผล รองลงมาคือหลักสูตร เทคโนโลยีและตัวผูเรียน (สมบัติ  นพรัก, ม.ป.ป. : 2)  
 จากขอความขางตน สรุปไดวา การจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรนั้น ตองพัฒนาดานการเรียนการสอนเปนอันดับแรก ซ่ึงตองเนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  โดยเร่ิมฝกทักษะท่ีงายๆ  ไปหายากและเนนใหนักเรียน ลงมือปฏิบัติจริงมีการวัดผล
ประเมินผลซ่ึงรูปแบบการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีหลายรูปแบบ  จากการศึกษา
ความสําคัญของวิทยาศาสตร ปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดานความรู ความเขาใจและทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนตํ่า ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผล โดยตรงตอ คุณภาพการศึกษา 
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีกลาวมา ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู
ความจํา ความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ดวยการจัดการจัดการเรียนรูโดยใชชุด
กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเลือกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ัน
พื้นฐาน 6 ทักษะมาฝกไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข ทักษะ
การจําแนก ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทํา
และส่ือความหมาย จากขอมูลเพราะเปนทักษะท่ีงาย ไมซับซอน เหมาะสมกับระดับสติปญญาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 

คําสําคัญ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความรู ความจํา ความเขาใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
  1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจดัการ
เรียนรูแบบปกติหรือไม 
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติหรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจของนักเรียน         
ช้ันประถมศึกษาปที 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1  
ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ    

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล
ประจันตคาม สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  3  
หองเรียน มีนักเรียนจํานวน  51  คน รวมประชากรท้ังส้ิน 51 คน ซ่ึงการจัดนักเรียนเขาหองเรียนท้ัง  
3 หองใชวิธีคละกันทําใหนักเรียนแตละหองมีท้ังเกง ปานกลางและออน 
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  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลประจันตคามท่ีกําลัง
เรียนอยูภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน ใชวิธีการสุมแบบงายดวยการจับฉลาก  
(Purposive Sampling) ไดมา จํานวน 2 หองเรียน คือ หอง 1/2 และหอง 1/3 แลวสุมอยางงายโดยการจับ
ฉลากเปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน คือ หอง 1/3 และกลุมควบคุมจํานวน 1 หองเรียน คือ  หอง 
1/2 ดังนี้ 1) กลุมทดลอง (Experimental Group) ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จํานวน 9 ชุด ใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน17 คน  
2) กลุมควบคุม (Control Group) ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 9 แผนใชสอนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 17 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 

1.  แผนการสอนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                    
    2.  การสรางชุดกิจเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  3.  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  4.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท้ังฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2536  : 169)  
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1.  การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
              2. การคํานวณหาคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
                   3.  การหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา
ความเขาใจและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท้ังฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ 
Kuder-Richardson (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2536  : 169) 
 3.  การวิเคราะหขอมูล  
       การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจ  และการ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดย
ใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบปกติสถิติท่ีใชคือ 
คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t – test) 
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ผลการวิจัย 
 1. หลังการทดลอง นักเรียนท่ีได รับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจสูงกวา          
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. หลังการทดลองนักเรียนท่ีได รับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับของสมมติฐานได ดังตอไปนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจ สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานนั่นคือ นักเรียนท่ีไดรับ 
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ  
                   การท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความจํา ความเขาใจของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมสืบเนื่องจากเหตุผล  ดังนี้ 
  1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการเรียนรูโดยใชชุด              
กิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี เอ้ือตอ               
การพัฒนาความรูความจํา ความเขาใจมากกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยการจัดการเรียนรู           
โดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มี
ความรูเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝกทักษะและนําทักษะไปใชเปนเคร่ืองมือแสวงหา
ความรูท่ีเปนเนื้อหาท่ีเรียน มีการจัดกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนอยางตอเนื่อง ต้ังแตข้ันนําหรือทบทวน 
ข้ันกิจกรรมและข้ันสรุป ข้ันสรุปจะสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะท่ีใชในการหา ความรูในเร่ืองนั้นๆ 
นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดฝกทักษะในข้ันกิจกรรมฝก
ทักษะแลวฝกกิจกรรมซํ้าในข้ันทําแบบฝกทักษะอีกคร้ังหลังจากไดเรียนรูมาบางแลวในข้ันกิจกรรมฝก
ทักษะ ดวยการทํากิจกรรมท่ีเปนแบบฝกเปนกลุม ลักษณะกิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ
กระทํา (Learning by Doing) หลังจากท่ีไดเรียนรูเร่ืองนั้นจากครูมาบางแลวทําให เขาใจเนื้อหาและจดจํา



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

67 

ไดดี เปนการสรางองคความรูดวยตัวเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมท่ีตอเนื่องและเปนระบบ มีการวัดผล
ประเมินผล ท้ังระหวางเรียนและหลังเรียน คือหลังเรียนผูเรียนไดทํา แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรท่ีเรียนในแตละชุด 
 การจัดการเรียนรูแบบปกติ ผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนอยขั้นนํา
นักเรียนจะไดทบทวนความรู เดิม ไมไดทบทวนและเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร              
กิจกรรมฝกทักษะ นักเรียนไดฝกนอย ข้ันสรุปเนนเนื้อหามากกวาทักษะกระบวนการ มีการประเมินผล
ระหวางเรียน ไมมีการประเมินผลหลังเรียน   
  1.2  ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผูวิจัยไดสรางข้ึนตามหลัก           
จิตวิทยาและหลักการการสรางแบบฝก ดังนี้ 
  -  ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีซํ้าเพื่อชวยสรางความแมนยําและชํานาญ 
  -  ผูเรียนไดทราบผลการกระทําของตนเองเพื่อสรางความพอใจ  เชน  การทราบผล
การทําแบบฝก การทําแบบทดสอบ 
  -  แรงจูงใจ คือสอนจากทักษะงายไปยาก 
  -  ผูเรียนไดแสดงออกทางความสามารถในการทําแบบฝก 
  -  แบบฝก ฝกเกี่ยวกับเร่ืองท่ีเรียนมาบางแลว 
  1.3  ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยสรางข้ึนตามจิตวิทยาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรคือ ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย และทฤษฎีพัฒนาทางเชานปญญาของเพียเจต 
คือ ใชวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เปนรูปธรรมมากท่ีสุดผูเรียนไดสัมผัสจับตอง
วัสดุ อุปกรณการเรียน ซ่ึงเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถและความสนใจ 
 2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรู              
แบบปกติ นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี           
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน นั่นคือ นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคะแนนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เฉล่ีย สูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  
 การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลอง 
สูงกวากลุมควบคุม สืบเนื่องจากเหตุผล  ดังนี้ 
  2.1 นักเรียนกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ
ทาวิทยาศาสตร มีรูปแบบกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร  ทุก
ข้ันตอน ต้ังแตข้ันนํา ข้ันกิจกรรม ข้ันสรุป การวัดผลประเมินผลมีท้ังขณะเรียน  หลังเรียน นักเรียนได
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ทําแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนจบแตละชุดทุกชุดกิจกรรมฝกมีการฝกย้ํา
เกี่ยวกับทักษะท่ีเรียนมาแลว ซํ้าๆ กันทุก ๆ ชุด ทําใหผูเรียนมีความแมนยําและชํานาญมากกวากลุม
ควบคุม สวนการจัดการเรียนรูแบบปกติ รูปแบบไมเนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเดนชัด
และลึกซ้ึง  ทําใหผูเรียนขาดความแมนยําและชํานาญ 
  2.2 นักเรียนกลุมทดลองไดฝกทักษะในข้ันกิจกรรมฝกทักษะแลวฝกกิจกรรมซํ้าในข้ันทํา
แบบฝกทักษะอีกคร้ัง หลังจากไดเรียนรูมาบางแลวในข้ันกิจกรรมฝกทักษะดวยการทํากิจกรรมที่ฝก
ทักษะเปนกลุม ลักษณะกิจกรรมนักเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือกระทํา (Learning by Doing) หลังจากท่ี
ไดเรียนรูเร่ืองนั้นจากครูมาบางแลวทําใหเขาใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจดจําไดดี ใน
การใชทักษะแสวงหาความรูท่ีเรียนท่ีตอเนื่องและเปนระบบ มีการวัดผลประเมินผล ท้ังระหวางเรียน
และหลังเรียน คือหลังเรียนผูเรียนไดทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนจากงานวิจัย 
      1.1 จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา การสอนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สงผลดีตอนักเรียน ทําใหนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรูความเขาใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดี
ข้ึน  จึงเปนแนวทางหนึ่งในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
  1.2  นําผลการศึกษาเปรียบเทียบมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน สรางและ
พัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหดียิ่งข้ึนตอไป  
  2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยการสอนดวยชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ 
  2.2   ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานอ่ืนๆ เชน การนําไปใช การวิเคราะห  การสังเคราะห 
และการประเมินคา 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การบริหาร              

จัดการเวลา สําหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขต
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   ซ่ึงแยกวัตถุประสงคยอยได คือ (1)  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (2) เพื่อยก
รางเอกสารหลักสูตร  (3)  เพื่อหาคาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ไดแก  นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ป การศึกษา 2549 จํานวน 80 คนอาจารยท่ีสอน
นักศึกษาพยาบาล   จํานวน 10  คน นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ระยะท่ี 2 ไดแก คณะกรรมการ
ภายในวิทยาลัย  จํานวน 10 คน ระยะท่ี 3 ไดแก ผูทรงคุณวุฒิภายในวิทยาลัย จํานวน 10 คน และ
จากผูทรงคุณวุฒิภายภายนอกวิทยาลัย จํานวน 10 คน  การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะท่ี 1 โดยการเก็บ
ขอมูลดวยตัวเอง เปนแบบสอบถามและการสัมภาษณ  ระยะท่ี 2 จากบันทึกการวิพากษท้ัง 3 คร้ัง 
ระยะท่ี 3  โดยการไปเก็บขอมูลดวยตนเองคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2   วิเคราะหขอมูล ระยะท่ี  1 
แบบสอบถามปลายปดโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน    แบบสอบถามปลายเปดวิเคราะหขอมูลออกมาเปนความเรียง  ระยะท่ี 2  การ
วิเคราะหขอมูลใชมติในการออกเสียงโดยการคิดจํานวนเสียงขางมาก ระยะท่ี 3 การหาประสิทธิภาพ
ของเอกสารหลักสูตรใชวิธีการ Focus Group 2 คร้ัง หาคาความเท่ียงตรงและความสอดคลอง ( IOC) 

ผลการวิจัย ระยะท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดานบริบทจากนักศึกษาพยาบาลท่ีผานการ
ฝกอบรมพบวา มีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก รอยละ 70 
นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 พบวา มีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก 
รอยละ 56.3 ปญหานักศึกษาสวนใหญใชเวลาไปกับการกับการพูดคุยโทรศัพทหรือพูดคุยกับเพื่อน  
. 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ                                            
  ในพระบรมราชปูถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ    
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ทําเกือบทุกคร้ังอยูในระดับมาก รอยละ 47.5  ปญหาการใชเวลาไมเหมาะสมทําใหเกิดความเครียด 
อยูในระดับมากรอยละ 51.3 และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1  พบวา  มีความตองการ
และความจําเปนในการฝกอบรม  อยูในระดับมาก  รอยละ 100  ผลท่ีไดในระยะท่ี 1 รูปญหา ความ
ตองการและความจําเปนในการฝกอบรม 

ระยะท่ี  2  ยกรางหลักสูตร ไดแกการวิพากษหลักสูตร 3 คร้ัง ผลท่ีไดจากการวิพากษ  
คร้ังท่ี 1 ไดหัวขอในการฝกอบรมและหัวขอยอย 3 หมวดวิชา วิพากษคร้ังท่ี 2 ผลท่ีไดคือ วัตถุประสงค
ของหัวขอวิชาแนวการอบรม เทคนิคการฝกอบรม การประเมินผล วิพากษคร้ังท่ี 3 ผลท่ีได เอกสาร
หลักสูตรฝกอบรม และคูมือเอกสารหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการภายในจํานวน 10 คน ผล
วิพากษท้ัง 3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 98   ผลท่ีไดในระยะท่ี 2  ไดรางเอกสารหลักสูตร 

 ระยะท่ี 3 หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ 2 กลุม คือ กลุมท่ี
หาประสิทธิภาพความเหมาะสม และหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงและความสอดคลองของเอกสาร
หลักสูตร โดยวิธี Focus Group คร้ังท่ี 1 มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะลําดับแรกคือควรมีการแกไข
สํานวนภาษาระยะเวลาในการฝกอบรมและงบประมาณในการอบรม Focus Group  คร้ังท่ี 2 พบวา 
เอกสารมีความเหมาะสมมาก และหาคาประสิทธิภาพของความเท่ียงตรงและความสอดคลองของเอกสาร
หลักสูตร ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจากคณะกรรมการภายนอกจํานวน 5  คน ผลของความ
เท่ียงตรงและความสอดคลอง อยูในระดับมาก ต้ังแต .05 ดังนั้นจึงไดเอกสารหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง
การบริหารจัดการเวลา สําหรับนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตรวิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขต
มวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to the Development of Training Curriculum of Time 
Management for Nursing Student of Mission College, MaukLek Campus, Saraburi Province.   
The objective of this research was : (1) To study the needs for the training curriculum (2) To design 
the curriculum (3) To evaluate and assesses curriculum document.  The population used in this study 
in three phases for study the needs, Phase 1. The base information for 75 of 1st nursingstudents of the 
school year (2003-2005) that had the training, 10 faculties who taught 1st year nursing student. Data 
were collected and statistically analyzed to look for percentage, mean, and standard deviation  Phase 2. 
The populations for curriculum design are 10 specialists. The analysis of data was through majority 
vote Phase 3. The populations for assessment and evaluation of curriculum by a committee of 10 that 
include 5 extenders and 5 internal examine. To analyze the validity and accurate (IOC) of the 
curriculum. The population instruments included questionnaires which designed to 5 levels of 
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assessment for 1st first year nursing students who didn’t attend the training. The researcher collect and 
analyzed data through statistic program to look for percentage mean and standard deviation. The open 
ending questions were designed for teachers and nursing students who attend the training. Researcher 
collected and analyzed data as follow:    
 The findings were as follow 
 1. Study of the needs for training curriculum was about 56.3%(high) 39% having problem of time 
management and 47% cause a stress, which related with difficulty of time management. The study of theory and 
viewpoint of time management, which is base on training of time management and psychology in time 
management, which is 31.03% 
 2. Designing through process of curriculum design was set the committee to create the 
question form. The first question form consisted of 70 questions and then narrow down to 40 
questions. Because some answer was very similar and unclear. 
 3. Assessment and evaluate curriculum by the expertise and experienced which 
included 5 faculties from Mission College who are in of the quality of curriculum. Another group 
included experience person who assessed subject matter and validity of the curriculum and the 
result of the validity test are 0.05 thus, the result is the development of training titles “The 
Development of Training Curriculum of Time Management for Nursing Student of Mission 
College, MaukLek Campus, Saraburi Province.   
 
ความสําคัญของปญหา 
 สภาพสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและมีพัฒนาไปสูความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
ผลกระทบ ทําใหเกิดกระแสการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลจําเปนปรับตัวใหเขากับยุคสมัย              
ถาไมสามารถปรับตัวจะทําใหการดําเนินชีวิตในสังคมตองเผชิญกับสถานการณตางๆโดยเฉพาะ 
นักศึกษา ซ่ึงผูเรียนตองมีการเปล่ียนแปลงสภาพ จากการเปนนักศึกษาในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐานมาเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวเปนอยางมาก เพื่อทําใหสามารถ               
ดํารงอยูในสภาพนักศึกษาในปแรกของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญอยางมาก 
เพราะเปนเวลาที่นักศึกษาเริ่มเรียนรูที่จะทําความขาใจชีวิตและเรียนตอไปในมหาวิทยาลัยไดเปน
อยางดี   ดังนั้นเม่ือมีการเปล่ียนสภาพจากการเปนนักเรียนมาเปนนักศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิง่ท่ี
จะตองปรับตัวอยางมากเม่ือเขามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาจึงตองมีวิธีการเรียนรูดวย
ตนเองดวยการศึกษาคนควา มีการเขาหองเรียนในรายวิชาท่ีมิไดตอเนื่องตลอดท้ังวัน การเรียนรูใน
เร่ืองเทคโนโลยีใหมๆ นักศึกษาเรียนหนัก มีการอานจับใจความเนื่องจากมีปริมาณของส่ิงท่ีคนควา 
ซ่ึงมีมากข้ึนตามลําดับขององคความรูนั้นๆในบางคร้ังดูเหมือนเวลาจะมีไมพอ เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการเวลา ผลการเรียนไมดีพอ  
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 จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน บงช้ีใหเห็นวา การใหความสําคัญกับ               
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อปรับตัวใหสามารถดํารงอยูในสถาบัน            
อุดมศึกษาไดอยางสมบูรณ ยังไมไดรับการสงเสริมจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอยาง
จริงจังแลัวยังไมมีสถาบันการศึกษาของไทยแหงใดสรางประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาการฝก        
อบรมการบริหารจัดการเวลา ซ่ึงเปนการเรียนรูใหแกนักศึกษาโดยคํานึงถึง หลักการพัฒนานักศึกษา  
ซ่ึงเปนแนวทางที่จะแกปญหาการปรับตัวไมไดของนักศึกษา ท้ังเปนการเสริมสรางศักยภาพของ         
นักศึกษาใหสามารถดํารงอยูในมหาวิทยาลัยได อันจะสงผลดีสูการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม
และการเรียนของนักศึกษาไดเปนอยางดี ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติ  โดยเฉพาะการปรับตัวในการเรียน ดังนั้นหากนักศึกษาไดเรียนรูวิธีสามารถปรับตัวได   
ซ่ึงเปนการพัฒนาบุคคลใหมีความรู เพื่อแกไขปญหาได  
 

คําสําคัญ 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  การบริหารจัดการเวลา 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 หลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การบริหารจัดการเวลา สําหรับนกัศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1            
คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท่ีพัฒนาข้ึนมีโครงราง  
และประสิทธิภาพเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม   เร่ือง การบริหารจัดการเวลา   สําหรับนักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซ่ึงแยก                
วัตถุประสงคยอยไดดังนี้  (1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (2) เพื่อยกรางเอกสารหลักสูตร  (3) เพื่อหา
คาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจยั 

  1.1  กลุมประชากรท่ีใชในการสํารวจปญหาและความตองการ (Need  Assessment) 
  1.1.1  นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร จํานวน     80    คน 
  1.1.2  อาจารยท่ีสอนคณะพยาบาลศาสตร  จํานวน           10    คน 
  1.1.3  นักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม   จํานวน    75    คน 
  1.2  กลุมประชากรท่ีใชในการยกรางหลักสูตร 
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  ยกรางหลักสูตร  โดยคณะกรรมการภายใน  โดยกการวิพากษ วิทยาลัยมิชชัน  
วิทยาเขตมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี    จํานวน 10 คน 

  1.3  กลุมหาคาประสิทธิภาพเอกสารหลักสูตรฝกอบรม  
  1.3.1 ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ จากภายใน จํานวน 5 คน หาคาความเหมาะสม
ของเอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
  1.3.2  ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ จากภายนอก จํานวน 5 คนหาคาความ
เท่ียงตรงและความสอดคลองของเอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  2.1 การสรางเคร่ืองมือ       
              2.1.1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานหาความตองการและหาความจําเปนในการฝกอบรม 
              2.1.2  แนวคิดและเอกสารงานวิจยัเกีย่วกับการบริหารเวลา 
              2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
        2.2  ลักษณะเคร่ืองมือวิจัย  ผูวิจัยกําหนดเคร่ืองมือวิจัยใน 2  ลักษณะคือ 
             2.2.1 แบบสอบถาม ปลายเปด ใชสัมภาษณ  อาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล             
ช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 10 ทาน    นักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม   จํานวน 75 คน และ
นักศึกษา  พยาบาล คณะพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี   1 จํานวน   80  คน 

  2.2.2  แบบสอบถามปลายปดจํานวน 40 ขอ จํานวน 80 คน  สําหรับ นักศึกษา
พยาบาลช้ันปท่ี 1  คณะพยาบาลศาสตร วทิยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี    
 3.  ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  ไดแบงออกเปน   3  ระยะ ดังนี ้   
           ระยะท่ี  1    ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 1.  ประเภทขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
 1.1  ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร           
ฝกอบรม 
 1.2  ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการเวลา 
 1.3  ขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร 
 2.  แหลงขอมูล เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีและหลักการตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม  แหลงขอมูลไดแก หนังสือ  เอกสาร  ตํารา และรายงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ   เคร่ืองมือและ          
วิธีการรวบรวมขอมูล ใชการอาน ศึกษา คนควา สรุป และจดบันทึกรวบรวมขอมูล 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

74 

 2.2  ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา แหลงขอมูล ไดแก  หนังสือ เอกสาร 
ตําราและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล ใชการอาน ศึกษา คนควา สรุป 
และจดบันทึกรวบรวมขอมูล 
 2.3  ขอมูลเกี่ยวกับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล 
ช้ันปที่ 1   
 3.  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของนักศึกษาพยาบาล              
ช้ันปท่ี 1  อายุเกรดเฉล่ีย   เพศ    เหตุผลในการเรียนคณะพยาบาลศาสตร และขอมูลเกี่ยวกับอาจารย
ท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 ขอมูลดานสถานภาพสวนตัว เพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ 

การสอน  เปนแบบเลือกตอบ  

  3.2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการใชเวลาในชีวิตประจําวันของนักศึกษา
ความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม เร่ืองการบริหารจัดการเวลา สําหรับนักศึกษา
พยาบาลช้ันปท่ี 1 สรางเปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับตามของลิเคร็ท และ
แบบสอบถามเพ่ิมเติม เปนการเติมขอความในชองวาง  สําหรับอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาล         
ช้ันปท่ี 1 สรางแบบสอบถามเพ่ิมเติมแบบเติมชองในชองวางเทานั้น โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 4.   การวิเคราะหขอมูล 
 4.1  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม  ขอมูลท่ัวไป เกี่ยวกับ สถานภาพสวนตัว  นํามา
วิเคราะหคารอยละ 

 4.2  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใชเวลาในชีวิตประจําวัน  ความตองการและ            
ความจําเปนในการฝกอบรม  การบริหารจัดการเวลา นํามาวิเคราะหหาคารอยละ   และคําถาม        
ปลายเปดนํามาจัดเปนเรียงความ 
 ระยะท่ี 2   การยกรางหลักสูตร 
 1.  การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 จากการศึกษาคนควา สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนท่ี 1 ทําใหไดองคประกอบสําหรับพิจารณากําหนด                 
วัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรม เร่ืองการบริหารจัดการเวลา สําหรับนักศึกษาพยาบาล         
ช้ันปท่ี 1 ไดแก  องคประกอบดานการสรางเอกสารหลักสูตร องคประกอบดานปญหาในการใช
เวลาในชีวิตประจําวันความตองการและความจําเปนในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการเวลาและความสําคัญของหลักการบริหารจัดการเวลา เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน               
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ผูวิจัยไดนําองคประกอบท้ังหมดมาพิจารณารวมกับคณะกรรมการภายใน  เพื่อทําการวิพากษ และ
เพื่อกําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร เปนลําดับตอมา 

 2.  การคัดเลือก จัดเนื้อหา สาระ และมวลประสบการณ 
                      ผูวิจัยและคณะกรรมการไดวิพากษ เพื่อคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและมวล              
ประสบการณ  โดยพิจารณาใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร  ใหมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ซ่ึงใหคุณคากับผูท่ีจะเขารับการฝกอบรมตอไป 
 3.  การเลือกวธีิการฝกอบรม และส่ือท่ีใชในการฝกอบรม 
 ผูวิจัยและคณะกรรมการภายใน ไดคัดเลือกวิธีการฝกอบรมท่ีสอดคลอง กับหลักสอน 
ตามทฤษฎี  การเรียนรูของผูใหญไดแก การบรรยาย การศึกษาดวยตนเอง การวิเคราะห สังเคราะห 
และการใหดูแบบท่ีถูกตองและการปฏิบัติการโดยหลักสูตรจะเปนการเนนการปฏิบัติในลักษณะ
กลุมและสวนบุคคล 
 4.  การกําหนดวิธีการประเมินผล 
 การประเมินผลของผูเขารับการฝกอบรมโดยการพจิารณาดังนี ้
 4.1  นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมฝกอบรมไมตํ่ากวา  15 ช่ัวโมง และ  
รวมปฏิบัติงานกลุมทุกคร้ัง 

 4.2  การทดสอบการปฏิบัติงาน งานเดีย่วและงานกลุม 
 4.3  การสังเกตและการสอบปากเปลา  เปนการถามตอบ 
 4.4  การทดสอบโดยขอเขียน 
 4.5  ปฏิกิริยาของผูเขารับการฝกอบรม การเรียนรู พฤติกรรมและผลการฝกอบรม 

 5.  การเขียนยกรางเอกสารหลักสูตร 
 เอกสารหลักสูตรท่ีสรางข้ึนไดกําหนดใหมีองคประกอบตางๆดังนี้ 
  5.1  หลักการและเหตุผล 
 5.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5.3  การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5.4  เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
  5.5  คูมือเอกสารหลักสูตรหลักสูตร 
 5.6  เอกสารประกอบคําบรรยาย 
 6.  เอกสารหลักสูตรไดรับการวิพากษ  3 คร้ังดวยกันไดแก 
 6.1  การวิพากษคร้ังท่ี 1  

 คร้ังท่ี 1   วันท่ี  10 มีนาคม 2549 
 เร่ือง        การกําหนดหมวดวิชา  
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 จากการศึกษาบริบทของนักศึกษาท่ีผานการฝกอบรม รูปญหาเร่ืองการใชเวลาของ
นักศึกษาความตอการและความจําเปนในการการฝกอบ คณะกรรมการไดวิพากษหลักสูตรและ
กําหนดหมวดวิชาหัวขอยอย   

        6.2  การวิพากษคร้ังท่ี 2   
                             คร้ังท่ี 2    วันท่ี  22 เมษายน 2549 
                เร่ือง           การกําหนดวัตถุประสงค หัวขอและองคประกอบตางๆ  

 6.3  การวิพากษคร้ังท่ี 3 
         คร้ังท่ี 3    วันท่ี 25 มิถุนายน 2549    

 เร่ือง         การกําหนดรูปแบบและเนื้อหาเอกสารหลักสูตรฝกอบรม และคูมือ   
    เอกสารหลักสูตร             

การวิพากษท้ัง 3 คร้ังโดยคณะกรรมการ จํานวน 10 คน ซ่ึงคณะกรรมการภายในประกอบดวย
นักศึกษาตางสาขาวิชา  เจาหนาท่ีและคณาจารย   
 ระยะท่ี 3  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 

1.  ผูวิจัยไดนําเอกสารหลักสูตรใหคณะกรรมการภายใน  วิพากษเอกสารหลักสูตร คร้ัง 
ไดแก วันท่ี  10  มีนาคม 2549  วันท่ี  22 เมษายน   2549     และ   วนัท่ี 25 มิถุนายน 2549 

2.  ผูวิจัยไดนําเอกสารหลักสูตรและ  แบบรายการประเมินเอกสารหลักสูตร ท่ีไดสรางข้ึน 
ใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คน  ซ่ึงมาจากคณะกรรมการภายใน  เพื่อหาคาประสิทธิภาพของความเหมาะสม
ของหลักสูตร และผูทรงวุฒิภายนอก 5 คน   เพื่อหาคาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงและความ
สอดคลองของเอกสารหลักสูตร 

          3.  รวบรวมผลการประเมิน เพื่อวิเคราะหคุณภาพ 
               ผูวิจัยไดรวบรวมผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการภายในจํานวน           

5  คน  และจากคณะกรรมการภายนอก จํานวน 5  คน แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพขององคประกอบ
แตละสวนโดยการหาคา รอยละ เฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
โดยผูทรงคุณวุฒิและรวบรวมขอเสนอแนะในแตละสวนท่ีได เพื่อใชผลการประเมินไปแกไข    
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพเหมาะสม  เ ท่ียงตรงและสอดคลองกอนนําไปทดลองใช                        
ในสถานการณจริง 
 4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
         สถิติพื้นฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือแจกแจงความถ่ีและหารอยละ (ประคอง   
กรรณสูต,  2538 : 65) 

สูตร  คารอยละของแตละรายการ =  ความถ่ีของรายการนั้น x 100  
                             ความถ่ีท้ังหมด  
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คาความเท่ียงตรงเนื้อหา ใชสูตรการคํานวณดังนี้ (Rowinelli and Hambleton, 1997  อางถึงใน           
ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2539 : 249) 

IOC  =  N
R∑  

เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 
                ∑R                  แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
   N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
ผลการวิจัย 

 ระยะท่ี 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดานบริบทจากนักศึกษาพยาบาลที่ผานการฝกอบรม
พบวามีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก รอยละ 70 นักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 1 พบวา มีความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมอยูในระดับมาก รอยละ 56.3
ปญหานักศึกษาสวนใหญใชเวลาไปกับการกับการพูดคุยโทรศัพทหรือพูดคุยกับเพื่อน ทําเกือบทุกคร้ัง 
อยูในระดับมาก  รอยละ 47.5  ปญหาการใชเวลาไมเหมาะสมทําใหเกิดความเครียด อยูในระดับมาก
รอยละ 51.3  และอาจารยท่ีสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 พบวา มีความตองการและความจําเปน 
ในการฝกอบรม อยูในระดับมากรอยละ 100 ผลที่ไดในระยะที่ 1  รูปญหา ความตองการและ
ความจําเปนในการฝกอบรม 

ระยะท่ี  2   ยกรางหลักสูตร ไดแกการวิพากษหลักสูตร 3 คร้ัง   ผลท่ีไดจากการวิพากษคร้ัง
ท่ี 1 ไดหัวขอในการฝกอบรมและหัวขอยอย  3 หมวดวิชา วิพากษคร้ังท่ี 2 ผลท่ีไดคือ  วัตถุประสงค
ของหัวขอวิชา  แนวการอบรม  เทคนิคการฝกอบรม  การประเมินผล  วิพากษคร้ังท่ี 3  ผลท่ีได 
เอกสารหลักสูตรฝกอบรม และคูมือเอกสารหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการภายในจํานวน 
10 คน ผลวิพากษท้ัง 3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 98   ผลท่ีไดในระยะท่ี 2  ไดรางเอกสารหลักสูตร 

ระยะท่ี 3  หาประสิทธิภาพของหลักสูตร    โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ 2 กลุม   คือ 
กลุมท่ีหาประสิทธิภาพความเหมาะสม  และหาประสิทธิภาพความเท่ียงตรงและความสอดคลอง   
ของเอกสารหลักสูตร โดยวิธี Focus Group   คร้ังท่ี 1 มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะลําดับแรกคือ      
ควรมีการแกไขสํานวนภาษาระยะเวลาในการฝกอบรมและงบประมาณในการอบรม   Focus Group   
คร้ังท่ี 2 พบวา เอกสารมีความเหมาะสมมาก และหาคาประสิทธิภาพของความเท่ียงตรงและ           
ความสอดคลองของเอกสารหลักสูตร ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจากคณะกรรมการภายนอก  
จํานวน 5  คน  ผลของความเท่ียงตรงและความสอดคลอง  อยูในระดับมาก   ต้ังแต .05   ดังนั้นจึงได
เอกสารหลักสูตรฝกอบรม  เร่ืองการบริหารจัดการเวลา  สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 คณะ
พยาบาลศาสตรวิทยาลัยมิชชัน    วิทยาเขตมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

78 

อภิปรายผล 
1.  การดําเนินงานตามข้ันตอนพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยไดแนวคิดของระบบการพัฒนาของ

สงัด อุทรานันท  มากําหนดข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร แตไมไดครบองคประกอบท้ัง 6 ระดับ
เพราะผูวิจัยไดดําเนินถึงข้ันตอนการยกรางเอกสารหลักสูตร เพื่อใหไดเอกสารหลักสูตร เพื่อให           
ถูกตองตามระบบ ระเบียบ มีความเหมาะสม  ความสอดคลองและมีคุณภาพ 
 2.  ผลของการพัฒนาหลักสูตร 
 ระยะท่ี 1 นักศึกษามีปญหาเร่ืองการใชเวลาไมเหมาะสม ใชเวลาสวนใหญไปกับ         
การพูดคุยกับเพื่อนหรือการพูดโทรศัพท  ไมสามารถปฏิเสธท่ีมาคุยดวยได แยกงานไมออกวาอะไร
สําคัญกอนหลัง  มีงานมาก   ไมรูจะเร่ิมตนอยางไร  ทําให เกิดความเครียด ทอถอย   การกําหนดเปาหมาย
ชีวิต สวนใหญไมเห็นความสําคัญ ถามีเปาหมายก็ตองทุมเทอยางมาก  หรือไมไดดําเนินตามท่ีกําหนด
ดังนั้น ควรหาวิธีท่ีการที่จะทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการเวลา            

 3.  ผลของการยกรางหลักสูตร 

 การยกรางเอกสารหลักสูตรโดยคณะกรรมการภายใน  ในการวิพากษหลักสูตร  ซ่ึงมา
จากอาจารย  ตัวแทนนักศึกษา  หนาท่ี ท่ีมีแตกตางกัน  ทําใหการใหไดขอคิดและมุมมองหลายอยาง
ท่ีดี ซ่ึงมาจากประสบการณหรือส่ิงท่ีประสบอยูและใหความสําคัญของการบริหารจัดการเวลาผลท่ี
ไดคือ ไดหัวขอท่ีอิงกับสภาพความเปนจริงที่ประสบอยู 

 4.  ผลของการหาประสิทธิภาพของเอกสารหลักสูตร 
 ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ ท้ังภายในและภายนอก เปนผูมีประสบการณและมี           
แนวคิดท่ีดี มีความรู ความชํานาญ ทําใหการประเมินหลักสูตร เปนไปตามข้ันตอน และมีคุณภาพ
ในดานความเหมาะสมและความเท่ียงตรง 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการสํารวจความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม  สําหรับนักศึกษาไทย
ท่ีศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ 
 2.  ควรมีการสํารวจความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม สําหรับนักศึกษา         
ตางชาติท่ีศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 

3.  ควรนําเอกสารหลักสูตรฝกอบรมนําไปปฏิบัติจริง 
4.  ควรมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดติดตามผลผูเขารับการฝกอบรมและเพ่ือหา        

ประสิทธิภาพผลของเอกสารหลักสูตรหลังจากนําไปใชจริง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง เศษสวน 

COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION DEVELOPMENT OF SUBSTANCE LEARNING GROUP  
IN MATHEMATICS  FOR PRATHOMSUKSA FIVE ABOUT FRACTION 

 
1) อนงค  ศิลปชัย    2) ดร.อุษา  คงทอง  2)ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม 

1) Anong  Silapachai   2) Dr.Usa  Kongthong   3) Asst. Prof. Dr.Chatree  Kerdtham 

 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ือง เศษสวน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กอนเรียนและหลังเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 หองเรียน 
โรงเรียนบีกริม อําเภออรัญประเทศ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2549 จํานวน 16  คน โดยการเลือกแบบเจาะจงไดแก  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน  
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 เร่ือง เศษสวน สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล  คือคาเฉล่ีย เลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   
เร่ือง  เศษสวน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.33/ 83.44  ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

 
ABSTRACT 

 This research purposed to develop the computer assisted  instruction of substance  learning  
group  in  mathematics  about  fraction  has  the  efficiency  according  to 80/80  criteria  for  computer  
assisted  instruction.  
__________________________________________ 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ                                            
  ในพระบรมราชปูถัมภ 
2)  อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                               
  ในพระบรมราชปูถัมภ 
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 The  samples  in  this  research  are  16  prathomsuksa  five students  in  that  studying  in  first  
semester  of  the  ademic  year  2006.  The  instruction  composed  of  the  computer  assisted instruction 
of substance  learning  group  in  mathematics  about  fraction.  The  stalistics  for  analyzing  data,  such  
as  the  percentage,  mean,  standard  deviation.  
 The  results  were  as  follow. 
 The  CAI  of  substance  learning  group  in  mathematics  about  fraction  had the  efficiency  
higher than  80/80  criterid  (83.33/ 83.44  )  
 
ความสําคัญของปญหา 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย เปนเคร่ืองมือในการศึกษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของคณิตศาสตรเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและ
พัฒนาชีวิตใหดีข้ึน  ทําใหเปนคนท่ีสมบูรณ  คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และมีความสมดุลท้ังทาง
รางกาย  จิตใจ  สติปญญาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สถาบัน สงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท,  2544 : 1) 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาไวในหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22  กําหนดแนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา             
ผูเรียนทุกคนมีความรูความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (วิสุทธ์ิ              
โรจนพจนรัตน,  2542 : 17)  การจัดการศึกษาในหมวด 9  มาตรา 66  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา         
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวไววา ผูเรียนมีสิทธ์ิไดพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี                 
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  (วิสุทธ์ิ  โรจนพจนรัตน, 
2542 : 41) ดังนั้นวงการทางดานการศึกษา  จึงไดนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับ
กระบวน การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงเรียกวา
คอมพิวเตอรชวยสอนเพราะเปนการส่ือสารสองทางท่ีผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน  
ไดตลอดเวลา  (ประวิทย สุดแกว,  2538 : 116)  กลาวถึงผลการทดลองใชคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม  ซ่ึง
พบวาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนไดผลดีในแงประหยัดเวลาผูสอนและชวยผูเรียนทบทวน
ความรู โดยให แนวคิด เพิ่ ม ข้ึ นจากการ เ รี ยนในห องนอกจากนี้ ผู เ รี ยนยั งได เ รี ยนตาม                 
ความสามารถของตนเองผูท่ีเรียนเร็วสามารถเรียนลวงหนาไปไดสวนผูท่ีเรียนชาก็สามารถทบทวน
บทเรียนไดเองโดยไมจํากัด ลดความเหล่ือมลํ้าทางการเรียนได  (กานตสินี สุวพานิช,  2546 : 27)   
กลาวถึงการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เปน                    
ตัวเช่ือมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได
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ลักษณะตางๆ ดังนี้ บทเรียนสําหรับเรียนซอมเสริม บทเรียนสําหรับทบทวน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 
2541 : 12 -13)  กลาวประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน  สามารถแกปญหาดานความแตกตางระหวาง
บุคคลได  ผูสอนสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการสอนซอมเสริมหรือทบทวนการสอน
ตามปกติในช้ันเรียนโดยไมตองเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนซํ้ากับผูเรียนท่ีตาม
ไมทันผูเรียนก็สามารถนําไปใชเรียนดวยตนเองโดยไมมีขอจํากัดเวลาและสถานท่ียังสามารถจูงใจ
ผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนท่ีเรียนและสนุกกับการเรียนตามแนวความคิดของการเรียนในปจจุบัน  
(ปยะรัตย  จิตมณี,  2546 : 12) กลาวถึง การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนโดยนําอุปกรณ
ตางๆ  มาใชทํางานรวมกันเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปภาพกราฟก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการ
เคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยายเสียงดนตรีประกอบสลับกันไปมีลักษณะการสื่อสารแบบสองทางผูใช
และคอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธตอกัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2537 : 76) กลาววาลักษณะของ
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอร  (Skinner) โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณนําเสนอบทเรียน ส่ือการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง จะเร็วหรือชาตาม
ความสามารถของแตละบุคคลโดยแบงเนื้อหาออกเปนหลายๆ กรอบ (Frames) แตละกรอบจะมีเนื้อหา
เรียงไว มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับ (กิดานันท  มลิทอง,  2540 : 227)  กลาววา  ปจจุบัน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เพราะเปนส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา
ส่ือประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองความแตกตางของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนรูไดเปนอยางดี  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 เร่ืองเศษสวน โดยสรางเปนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนอเนื้อหา  (Tutorial) และการฝกฝนและปฏิบัติ  (Drill and Practice) โดย
ผลท่ีไดจากการวิจัยดังกลาวจะมีประโยชนตอการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรท่ีจะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไปจึงเปนวิธีการที่
จะสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน  เรียนรูอยางมีความสุขและท่ีสําคัญยิ่งคือ เปนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพท่ีดีตอสังคมตอไปในอนาคต 

 
คําสําคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเรียนรูคณิตศาสตร เศษสวน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
เร่ืองเศษสวน ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 80 / 80 อยางไร 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

84 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 5 เร่ืองเศษสวน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  ประชากร 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  อําเภออรัญประเทศ  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนบีกริม  
จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน  16 คน 
  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5  อําเภออรัญ
ประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 
1 หองเรียน จํานวน 16 คน  ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดทําการสรางข้ึนประกอบดวย 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   
2.  คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองเศษสวน    
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  เร่ือง

เศษสวน ซ่ึงเปนแบบปรนยั  4 ตัวเลือก จํานวน  40 ขอ 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยใชในการทดลองคร้ังนี้เปนแผนการจัดการเรียนรูราย            
ช่ัวโมงกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง  เศษสวน ของช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 2 ของ                 
กระทรวงศึกษาธิการเปนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเสนอ
เนื้อหาดวยโปรแกรม ToolBook 8.0 เพื่อเสนอเนื้อหา (Tutorial) การฝกฝนและการปฏิบัติ            
(Drill and Practice) จํานวน 36 ช่ัวโมง  
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ข้ันตอนในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชหลักการ 
ของสกินเนอร ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  เร่ืองเศษสวน  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู
เนื้อหา  วิธีการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.  กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม โดยยึดมาตรฐานในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรท่ีโรงเรียนบีกริมไดจัดทําข้ึนเปนหลักและนาํไปเขียนเปนกรอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 

 3.  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองเศษสวน วิเคราะหเนื้อหาแยกยอยๆ  
จากบทเรียนแบงออกเปน 2 เร่ือง   
 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้  ทําการสอนในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2549  ใชเวลาในการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จํานวน  36 ช่ัวโมง  จํานวน  8 สัปดาห 

แบบแผนการวิจัย 
การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงการดําเนินการทดลองตามแบบ

แผนการวิจัยท่ีมีการทดสอบกอนและหลังเรียน  (One - Group  Pretest - Posttest  Design)  ซ่ึงเขียน
เปนแบบจําลองไดดังนี้ (ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ,  2538 : 249)   

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี  5 เร่ืองเศษสวน 
 2. ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง  สอบวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน  ใชเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ัน          
ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 เร่ืองเศษสวน  ตามลําดับข้ันตอนตอไปนี้ 
 2.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนซักถามถึงเนื้อหาท่ีเรียนไปแลวกอนหนานี้และ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนคร้ังกอนเพื่อเปนการเราความสนใจและเตรียมผูเรียนใหพรอมท่ีจะเรียน
ข้ันแจงจุดประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการเรียน โดยผูสอนแจงใหผูเรียนทราบเพ่ือใหผูเรียน
ไดเรียนรูถึงเปาหมายการเรียนในแตละคร้ัง 
 2.2  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.2.1 ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย 1 คนตอ
คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง  เม่ือผูเรียนแตละคนศึกษาเนื้อหาในแตละตอนเสร็จแลวใหผูเรียนทบทวน 
เนื้อหาจนเขาใจพรอมท้ังจดบันทึกเนื้อหาท่ีผูเรียนตองการลงบนสมุด 
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 2.2.2  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2.2.3  แลวใหผูเรียนทําแบบฝกกิจกรรมและคิดหาคําตอบดวยตนเองตามเวลาท่ี
กําหนด  ผูสอนแจกโจทยคําถามใหผูเรียนแตละคนคิดหาคําตอบ  ผูสอนสุมเลือกผูเรียนบางคน
นําเสนอผลงานของตนเองหนาช้ันเรียน 
 2.3  ข้ันสรุป  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปดวยการอภิปรายและการตอบคําถาม  เม่ือ
ไดขอสรุปแลว  จึงใหผูเรียนบันทึกขอสรุปท่ีไดลงในสมุดของตนเอง 
 2.4 ข้ันการวัดและประเมินผล  โดยวัดจากการสังเกตพฤติกรรมและการใหความ
รวมมือขณะปฏิบัติกิจกรรม  การตอบคําถาม  การทําแบบฝกหัด  และการทําแบบทดสอบ   
 3.  เม่ือเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรูทําการทดสอบยอยประจําหนวยการเรียนโดยใช
แบบทดสอบยอยท่ีผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน  แลวตรวจและบันทึกคะแนน 
 4. เม่ือเรียนครบ 36 ช่ัวโมง ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง              
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เร่ืองเศษสวน ซ่ึงเปน
แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลา 1 ช่ัวโมงแลวตรวจและบันทึกคะแนน  ผูวิจัยนําคะแนนท่ีได
จากขอ  3 และขอ  4  มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 

ผูดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้
1.  หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองเศษสวน  ระดับช้ันประถมศึกษา

ปท่ี  5 โดยหาคา  E1/ E2    ตามเกณฑ 80/80  จากสูตรดังนี้  (กรมวิชาการ,  2544 : 162-163) 
2.  คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพื่อวิเคราะหหาคาดังนี้ 

2.1  คาความเท่ียง  (Reliability) 
2.2  คาความยากงาย  (Difficulty) 
2.3  คาอํานาจจําแนก  (Discrimination) 
4  ความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity) 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวจิยัคร้ังนี้  ผูวิจยัใชการวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 

1.  สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน ตามเกณฑ 80/80 
(E1/E2)  (กรมวิชาการ,  2544 : 162-163) 

2  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแบบทดสอบ 
การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ใชสูตร KR - 20  ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder–

Richardson  อางใน ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ,  2538 : 198) หมายถึง วัดกี่คร้ังก็ไดผล
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เหมือนเดิมหรือใกลเคียงกัน  ใชแบบทดสอบฉบับเดียวและสอบคร้ังเดียวไมยุงยาก  การหาคาความ
เช่ือม่ันยิ่งมากยิ่งดี 

3.  การหาคาความยากงาย  (Difficulty) 
สัดสวนของผูท่ีตอบถูกขอนั้น เม่ือเทียบกับจํานวนผูท่ีตอบถูก  ถาเขาใกล 1.00          

หมายถึงขอสอบขอนั้นงายเกินไป  ถาจํานวนผูท่ีตอบเขาใกล 0.00  หมายถึง ขอสอบขอนั้นยาก      
เกินไป  การหาคาความยากงาย ของขอสอบเลือกท่ีอยูในระดับ  0.20 – 0.80  (ลวน  สายยศ  และ
อังคนา  สายยศ, 2538 : 210) 
 4.  การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) 

ประสิทธิภาพของขอสอบในการจําแนกนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือกลุมสูงและ         
กลุมตํ่า  พิจารณาเลือกท้ังคา P อยูในระดับ 0.20 – 0.80  ข้ึนไป  และคา D อยูในระดับ 0.2  ข้ึนไป 
(ลวน สายยศ และอังคนา  สายยศ, 2538 : 211) 

5.  การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) 
ความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค  พิจารณาเลือก IOC              

ในระดับ 0.50  ข้ึนไป (ลวน  สายยศ  และอังคนา  สายยศ, 2539 : 246) 
6.  คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การหาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และคาเบ่ียงเบน    
มาตรฐาน (Standard  deviation ) 
 
ผลการวิจัย 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 5  เร่ือง เศษสวน  ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  
83.33/83.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด   เม่ือพิจารณาคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากคะแนนทดสอบ
ระหวางเรียน  พบวาหนวยท่ี 6 เร่ืองเศษสวน  มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย   83.13  หนวยท่ี 7          
เร่ืองการบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน  มีคารอยละของคะแนนเฉล่ีย 83.53 และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5  เร่ือง เศษสวน กอนและ 
หลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   เร่ืองเศษสวน ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ  83.33/ 83.45  ตาม
เกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ผลการวิจัยขางตนเปนคารอยละของ
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คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวางเรียนมีคารอยละ  83.33  และคารอยละของคะแนนเฉล่ียจาก
แบบทดสอบหลังเรียนมีคารอยละ 83.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 สอดคลองกบั
แนววิจัยของ  ปยะรัตย จิตมณี  (2546 : 62-63) ไดทําการศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองเศษสวน วิชาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5             
และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  พบวานักเรียนมีคุณภาพดานส่ือในระดับดีมาก  และ                
มีประสิทธิภาพ 88.79 / 89.58  (กัณทิมา  กล่ินศรีสุข,  2544 : 95)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนคณิตศาสตร  เร่ืองเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร  
เร่ืองเศษสวนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2   ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 84.25 / 87.31 ซ่ึงมี
คาสูงกวาเกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ี ผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 0.66  

ผลการวิจัยขางตนเปนของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวางเรียนมีคารอยละ 
83.33   และของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียนมีคารอยละ  83.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80                       
ท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ  ดังนี้ 

1.  บทเรียนท่ีออกแบบเปนแบบสาขา  ตามแนวความคิดของกลุมปญญานิยมทําให         
ผู เรียนมีอิสระมากข้ึนในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกับตน                
โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับท่ีไมเหมือนกัน  โดยเนื้อหาท่ีจะไดรับการ
นําเสนอตอไปน้ันจะข้ึนอยูกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  เปนสําคัญเปน
การนําเสนอเนื้อหาในลักษณะแตกกิ่ง  กลาวคือ  เปนการแตกกิ่งกานสาขาออกไป  จากจุดหนึ่งแตก
กิ่งกานสาขาออกไปเปนจุดยอย  จากจุดยอยแตละจุดก็แตกออกไปเปนจุดยอย ๆ  การจัดระเบียบ
เนื้อหาในลักษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับความแตกตางภายในของมนุษย ซ่ึงการออกแบบใน
ลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน มากกวาบทเรียนท่ีออกแบบใน
ลักษณะเสนตรง  เพราะผูเรียนจะสามารถเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนแบบฝกหัด  
หรือแบบทดสอบตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตน   

2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีภาพสีสดใส  ภาพเคล่ือนไหวท่ีใหภาพและเสียง
ท่ีต่ืนเตน ชวยเราความสนใจท่ีมีตอบทเรียน และมีปฏิสัมพันธของบทเรียนกับผูเรียนทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2537 : 76)  กลาวถึงการนําคอมพิวเตอรมาใชใน       
การเรียนการสอนโดยนําอุปกรณตางๆ มาใชทํางานรวมกันเพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปภาพกราฟก 
ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนไหวและมีเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ  สลับกันไป  
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มีลักษณะการส่ือสารแบบสองทางผูใชและคอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธตอกัน  ซ่ึงเปนไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน  (ถนอมพร  (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง,  2541 : 66) 

3. ลักษณะโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการนําเสนอเปนแบบ
มัลติมีเดีย   คือมีการพลิกหนา  เล่ือนข้ึน – ลง  มีการเช่ือมโยงไปหนาท่ีตองการ  โดยไมจําเปนตอง
เรียนตามลําดับหนา และมีการนําเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ          
ทําใหดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี และมีการปฏิสัมพันธ  หรือการโตตอบกับผูเรียน  
เชน  การคลิกเมาส  การกดแปนพิมพตางๆ  การทําแบบทดสอบ  ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี  (บูรณะ สมชัย,  2542 : 23 - 25)  การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนส่ือการเรียนรูแบบใหมของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จึงทําใหมีความสนใจ
อยากจะเรียนดวยส่ือชนิดนี้อีกท้ังบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวได
ครบถวนนาสนใจ  ซ่ึงบทเรียนจะมีตัวอักษร  ภาพ  กราฟก  ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  รวมท้ังเสียง
ประกอบจะชวยใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกเราความสนใจตลอดเวลาในขณะเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร  นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเองโดยจํากัดเวลา
ดวยซ่ึงเปนการเสริมใหประสบผลสําเร็จในการเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล         
สอดคลองกับงานวิจัย  (ปยะรัตย  จิตมณี,  2546 : 12)  ไดใหความหมายไววาคอมพิวเตอรชวยสอน  
คือ การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน โดยนําอุปกรณตางๆ มาใชทํางานรวมกัน           
เพื่อนําเสนอเนื้อหาในรูปของภาพกราฟก ภาพนิ่ง ตัวอักษร ซ่ึงมีลักษณะการเคล่ือนไหวและ                     
มีเสียงบรรยายหรือเสียงดนตรีประกอบสลับกันไป  มีลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง ผูใชและ
คอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดทันทีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละหนวย          
การเรียนมีกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ  ฝกทักษะและตรวจสอบความเขาใจในเร่ืองนั้น ๆ             
ซ่ึงเม่ือพบวาไมเขาใจหรือทําไมไดสามารถกลับไปศึกษาใหมใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว  และจะเรียน
กี่คร้ังก็ได  จึงทําใหนักเรียนไดตรวจสอบตัวเองถึงเร่ืองราวท่ีไดเรียนไปแลวดวย  ซ่ึงในกิจกรรมเม่ือ
นักเรียนทําผิดก็สามารถแกไขขอบกพรองไดทันทีเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูได  
สอดคลองกับ  (เชวงศักดิ์  ซอนบุญ, 2546 : 10)  ท่ีวาคอมพิวเตอรชวยสอน  คือส่ือการเรียนการสอน
ท่ีใชคอมพิวเตอร  ซ่ึงสามารถนําเสนอส่ือประสมไดแก ขอความ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว กราฟก
และเสียงโดยการนําเสนอเนื้อหา  ทีละจอภาพซ่ึงรูปแบบจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับธรรมชาติและ
โครงสรางของเนื้อหาในแตละวิชามีเปาหมายสําคัญคือดึงดูดความสนใจกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
ตองการที่จะเรียนช้ีขอบกพรอง เม่ือผูเรียนตอบผิดในรูปแบบขอมูลยอนกลับ (Feedback) แบบตางๆ 
และเปนเคร่ืองมือชวยลดความแตกตางระหวางผูเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนทําการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรช้ีแจงและแนะนํา         
การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน  โดยครูอาจจะเปนผูแนะนําเอง  ครูแนะนําพรอมกับสาธิต   
หรือทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแนะนําโดยใหนักเรียนศึกษาเอง เพื่อใหนักเรียน                 
เกิดความคุนเคยกอน และปองกันการเกิดปญหากับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขณะ          
ท่ีเรียน 

2. ในขณะท่ีนกัเรียนกําลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรดูแลอยาง
ใกลชิด คอยช้ีแจง ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษากับนักเรียนในขณะท่ีนกัเรียนเกดิปญหาในระหวาง
เรียน  คอยสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 

3.  ควรมีความรวมมือกันของคณะครู  ผูเช่ียวชาญดานส่ือการสอน  ดานคอมพิวเตอร   
และผูสนใจท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือ  โดยอาจเร่ิม
จากโปรแกรมสําเร็จรูป และควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยความรูในดาน                 
จิตวิทยาการเรียนรู ธรรมชาติของแตละวิชา ควรคํานึงถึงจุดประสงคในการสรางเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาส่ิงใดในตัวนักเรียน  และเปนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพครูผูสอน  ทําใหมีประสบการณใน
การผลิตส่ือและส่ิงเหลานี้ยังสงผลดีกอใหเกิดประโยชนกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนอีกดวย  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  อาจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรมประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

โปรแกรม ToolBook  ท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไว  เชน  Authorware, e-book   หรือ Namo  เพื่อเปนการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป 

2. ควรมีการศึกษาปญหาของการเรียนโดยนําวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหนวยอ่ืน ๆ และกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิชาอ่ืนๆ  ท่ียังมีปญหาใน
การจัดการเรียนการสอน  เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการใช
เทคโนโลยีการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีมีตัวแปรในดานอ่ืนๆ เชน  
ความเชื่อม่ันในการเรียน  อัตราความกาวหนาในการเรียน  ทักษะปฏิบัติในดานตาง ๆ  ความสนใจ
ทางคณิตศาสตร  เปนตน 

4. ควรมีการวิจัยเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานตาง ๆ เชน สี  
ขนาดตัวอักษร  ภาพประกอบการเคล่ือนไหว  สีพื้นหลัง  และเสียงประกอบท่ีใชในบทเรียน  ท้ังนี้
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา  การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนาสนใจ ทันสมัยตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี ตาม  เขตพื้นท่ีการศึกษา  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา และประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีจํานวน 180 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที  และคาเอฟ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05   

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ในภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูงสุด ดานความรับผิดชอบ รองลงดานฐานะของอาชีพและความม่ันคงใน
การทํางาน  และตํ่าสุดดานเงินเดือน 

2.  การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบวา 

   
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในภาพรวมและดานความกาวหนาใน
ตําแหนงการงาน  ฐานะของอาชีพ  นโยบายและการบริหาร  สภาพการทํางาน  และความม่ันคงในการ
ทํางาน  พบวาเปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง    

2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  ในภาพรวมและดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน  
ฐานะของอาชีพ  นโยบายและการบริหาร  สภาพการทํางาน  ความม่ันคงในการทํางาน  พบวาเปนความ 
สําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง   

2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ พบวาในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา และสภาพการทํางาน  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีอายุ 
ตางกันเห็นวาเปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง 

2.4 เม่ือเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบวา  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความ
เปนอยูสวนตัว  และความม่ันคงในการทํางาน  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน 
เห็นวา เปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง 

2.5 เม่ือเปรียบเทียบตามประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา  
โดยภาพรวมและรายดานทุกดานผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีประสบการณในตําแหนง ตางกัน  
เห็นวาเปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

 

ABTRACT 
The purposes of  this research were  to study  and  compare the  level of  Important’s factors 

effected  to  job satisfaction  of  the school  administrators  in Pathum Thani  Educational  Service Area  
by gender, age, educational attainment, experience in school administration and educational service area.  
The sample of this research were 180  school  administrators. The questionnaire with reliability of   0.96 
was used to collect data.  The statistics used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation,  t - test  and F - test. 

The finding were as follows : 
1.  The  level of Important’s factors effected  to  job satisfaction  of  the school  administrators  

in Pathum Thani  Educational  Service Area of a whole was high.  The highest level of Important’s 
factors effected  to  job satisfaction  of  the school  administrators  was  responsibility and the lower level 
of Important’s factors effected to job  satisfaction  of  the school  administrators were job security  and 
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occupational status while the lowest of Important’s factors effected  to  job satisfaction  of  them was 
salary.  

2. Comparing the level of Important’s factors effected  to  job satisfaction  of  the school  
administrators  were as follows:    

2.1  Educational  Service Area compared :  There were the significant difference at the 
level of  .05  in the  level of Important’s  factors effected  to  job satisfaction  as a whole and the factors 
of  advancement,  occupational status,  policy and administration,  working  condition  and  job  
security while  the other factors  there were  no significant difference. 

2.2  Gender compared :  There were the significant difference at the level of  .05  on  the  
level of Important’s factors effected  to  job satisfaction  as a whole and the factors of  advancement,  
occupational status,  policy and administration,  working  condition  and  job  security  while  the other 
factors  there were  no significant difference. 

2.3  Age compared :  There were the significant difference at the level of  .05  in  the  level 
of Important’s  factors effected  to  job satisfaction  on the factors of  work  itself,  responsibility,  
interpersonal relation with  superior and working  condition  while  the other factors  there were  no 
significant difference. 

2.4  Educational level compared :  There were the significant difference at the level of  .05  
in  the  level of Important’s factors effected  to  job satisfaction  on the factors of  interpersonal relation 
with  superior,  personal life  and  job  security  while  the other factors  there were  no significant 
difference. 

2.5  Administrator experience compared :  There were the significant difference at the 
level of  .05  in  the  level of  Important’s factors effected  to  job satisfaction  as a whole and all  factors. 
 
ความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบัน สถานการณของประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงไปเปนอยางมากท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีการเปล่ียนแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  การปฏิรูป
ระบบบริหารราชการ   ท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของขาราชการ อาทิ ความเปล่ียนแปลงของการ
ดําเนินงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ การจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลการยอมรับนับ
ถือทางสังคมตอระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมีการปรับเปล่ียนระเบียบ
บริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในดานตางๆ  และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรภาครัฐ 
องคกรเอกชน  ประชาชน ชุมชน สังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารการศึกษา
ตามหลักการกระจายอํานาจ ตามความมุงหวังของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ซ่ึงมีเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปรับเปล่ียนโครงสรางและรูปแบบของการ
บริหารการศึกษาและการกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการดําเนินงานขององคกร ปจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินงานนอกเหนือจากเงิน วัตถุดิบและ
การบริหารจัดการแลว ส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนอีกอยาง ไดแก ทรัพยากรมนุษยหรือคน ซ่ึงเปน
องคประกอบอยางหน่ึงของทรัพยากรการบริหาร เปนเคร่ืองมือท่ีจะสรางงานใหเจริญกาวหนาสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายขององคกรหรือนําความลมเหลวสูกิจการท่ีดําเนินอยูได  Elton Mayo  (อางใน  ธงชัย  
สันติวงษ และชัยยศ  สันติวงษ,  2535)  คนพบวาคนเปนปจจัยท่ีผันแปรไดและเปนหัวใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากองคกรหรือหนวยงานใดขาดทรัพยากรการบริหารที่ไมมีคุณภาพหรือมีปริมาณ
ไมเพียงพอก็จะทําใหประสิทธิภาพการบริหารของหนวยงานนั้นดอยลงไปได 

ในองคกรการศึกษา  โดยเฉพาะผูบริหารสถานข้ันพื้นฐานศึกษาถือวาเปนหัวใจสําคัญในการ
ผลักดันใหการจัดการศึกษาเจริญกาวหนาไป ในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม สามารถบรรลุถึงซ่ึงพันธกิจ
และวิสัยทัศนของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณท่ีมีการปฏิรูปการศึกษา  การแขงขัน  
การเปล่ียนแปลงซ่ึงอยูในภาวะของทรัพยากรที่มีจํากัด โรงเรียนจึงตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีความรู ความสามารถและศักยภาพสูง เพื่อชวยพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา พรอมท่ีจะ
พัฒนาการศึกษาไปสูเปาหมาย  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง 
ทุมเททํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ    ซ่ึงสงผลทําใหองคกรสามารถ  จะดําเนินงานไปสูจุดมุงหมายและ
กาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
 
คําสําคัญ   

ความพึงพอใจในการทํางาน, ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี แตกตางกันตาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานภาพของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
เพศ  อายุ   วุฒิการศึกษา  และประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  321  คน   

การสุมตัวอยาง  ในคร้ังนี้ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยการจับ
ฉลากจากบัญชีรายช่ือผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ได
กลุมตัวอยางจํานวน 180  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความสําคัญของปจจัยท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี ซ่ึงไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและปจจัยสวนบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  และประสบการณในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ตอนที 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี   ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบวัดคาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใชวัดตามแบบมาตรฐานมีคําตอบ  5 ตัวเลือก  

2.1  การหาคาความเท่ียงตรงในเนื้อหาของเคร่ืองมือ  (Validity)   
นําแบบสอบถามท่ีประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธไดปรับแกไขแลวไป

ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา  แลวนําแบบสอบถามท่ี
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงแลวไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruency) โดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.6 ข้ึนไปนํามาใช  สวนขอ
ท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)   
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นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถาน ศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  แลวนํา
แบบสอบถามท้ัง 30 ชุดไปหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ไดคา
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังชุดเทากับ  0.96 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
โดยใชคา สถิติพื้นฐาน  คือ  คารอย  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.2  การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
เพศ  อายุ   วุฒิการศึกษา  และประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถิติท่ีใชหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ  คือ คาดัชนีความสอดคลอง และคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  และสถิติท่ีใช
ทดสอบสมมติฐาน  คือ  คาที (t-test)  คาเอฟ (F-test) และถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธีการของ เชฟเฟ  (Sheffe) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ืองความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพงึพอใจในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  สามารถสรุปผลการวิจยัไดดงันี ้ 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  ดานความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีมากท่ีสุดสามอันดับ  แรกไดแก  ดานความ
รับผิดชอบ  ดานความม่ันคงในการทํางาน  และดานฐานะของอาชีพ  อยูในระดับมากสวนดานความ 
สําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีนอยท่ีสุดสามอันดับ ไดแก ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคตและดานเงินเดือน   

เม่ือพิจารณาตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบวา 
1.1   ในเขต 1 ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงใจในการทํางานของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา  ดานความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  มากท่ีสุดสาม  อันดับแรกไดแก  ดาน
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ความรับผิดชอบ  อยูในระดับมาก  ดานฐานะของอาชีพ  อยูในระดับมาก  และดานความม่ันคงในการ
ทํางาน  อยูในระดับมาก  สวนดานความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  นอยท่ีสุดสามอันดับ 
ไดแก  ดานความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน  อยูในระดับมาก  ดานเงินเดือน  อยูในระดับมาก  
และดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต  อยูในระดับมาก  

1.2  ในเขต 2 ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงใจในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา  ดานความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  มากท่ีสุดสามอันดับแรกไดแก  ดานความ
ม่ันคงในการทํางาน  อยูในระดับมาก  ดานความรับผิดชอบ  อยูในระดับมาก  และดานฐานะของอาชีพ  
อยูในระดับมาก  สวนดานความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  นอยท่ีสุดสาม อันดับไดแกดาน
เทคนิคการนิเทศ  อยูในระดับมาก  ดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต  อยูในระดับมาก  และดาน
เงินเดือน  อยูในระดับมาก  

 

2. การเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงใจในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  พบวา  

2.1  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  ตามเขต
พื้นท่ีการศึกษาพบวา ดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคตและดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ในเขต 2  
เห็นวาเปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพึงพอใจในการทํางานมากกวาผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขต  1  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนในภาพรวมและดานอ่ืน ๆ  
ไมพบความแตกตาง 

2.2  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามเพศ  
พบวา  ในภาพรวมและดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน  ฐานะของอาชีพ  นโยบายและการบริหาร  
สภาพการทํางาน  ความม่ันคงในการทํางาน ผูบริหาร ท่ีเพศตางกันเห็นวา มีระดับความสําคัญแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง   

2.3  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตามวุฒิ
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การศึกษาพบวา  ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความเปนอยูสวนตัว  และความม่ันคงในการ
ทํางาน  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ผูบริหารท่ีมีวุฒิ
การศึกษาตางกันเห็นวา  เปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง 

2.4  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  ตามอายุ
พบวา  ในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาและ           
สภาพการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี    
ท่ีมีอายุตางกันเห็นวา เปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง 

2.5  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  ตาม
ประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา โดยภาพรวม และรายดานทุกดาน  
ผูบริหารท่ีมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน เห็นวาเปนความสําคัญของ
ปจจัยท่ีมีผลตอพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ืองความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  มีประเด็นท่ีนาสนใจ
และนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก โดยภาพรวม และทุกดาน  
ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เห็นวาปจจัยท้ัง 16  ดานเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นวาเปนความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  
โดยเฉพาะสามปจจัยแรกไดแก ดานความรับผิดชอบ  ดานความม่ันคงในการทํางาน  และดานอาชีพ  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก  องคเพลาเพลิด (2547)  ท่ีทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
จังหวัดปทุมธานี และพบวา  ครูโรงเรียนเอกชนมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับการวิจัยของนันทพร  บุตรนอย (2548)  ซ่ึงศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจ
กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
ผลการวิจัยพบวา  ระดับแรงจูงใจโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
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2.  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  
ผลการเปรียบเทียบปรากฏดังตอไปนี้       

2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเขตพื้นท่ีการศึกษาพบวา  ดานโอกาสไดรับความกาวหนาใน
อนาคต  และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ในเขต 2 เห็นวาเปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพึงพอใจในการทํางาน
มากกวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต 1 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต 2  เห็นวามีผลตอความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต 1 อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต 2  เปน
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยูในชนบท  สวนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต 1 เปน
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในเขตเมืองซ่ึงมีความเจริญมากกวาและมีส่ิงแวดลอมท่ีดีกวาผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต 2   

2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวาในภาพรวมและดานความกาวหนาในตําแหนง การ
งาน ฐานะของอาชีพ  นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความม่ันคงในการทํางานผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง เห็นวา มีระดับความสําคัญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนเพศชายเห็นวา ปจจัยเหลาน้ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการทํางานมากกวาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนเพศหญิง  ท้ังน้ีอาจ 
เปนเพราะวาในสังคมไทยผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนเพศชายถือวา เปนผูนําครอบครัว 
จึงใหความสําคัญกับปจจัยเหลานี้  มากกวาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีเปนเพศหญิง   

2.3 เม่ือเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบวา ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
ความเปนอยูสวนตัว  และความม่ันคงในการทํางาน  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันเห็นวาเปน
ความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพึงพอใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนดานอ่ืน ๆ  ไมพบความแตกตาง อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นวา 
ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการเปนผูบริหาร  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา ของสมนึก        
องคเพลาเพลิด (2547)   

2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  และสภาพการทํางาน  ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี    ท่ีมีอายุตางกันเห็นวา เปนความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอพึง
พอใจในการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเปน เพราะวาผูบริหาร



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

102 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีอายุมากเห็นวาปจจัยท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ในการบริหาร  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ สมนึก  องคเพลาเพลิด (2547)   
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยพบวาระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  อยูในระดับมาก  
โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน  อยางไรก็ตามผูบริหารการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาควรใหความ 
สนใจและใหความสําคัญในปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐานท่ีผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นวาเปนปจจัยนอยท่ีสุดสามดานไดแกดานเทคนิคการ
นิเทศ  ดานโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคตและดานเงินเดือนซ่ึงปจจัยท้ังสามดานน้ี  ผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังคงเห็นวาความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานในระดับ
มากแลวก็ตาม 

2.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  ควรมีการศึกษาความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีต้ังอยูในภาคการศึกษาเดียวกัน   หรือในจังหวัดท่ีอยูใกลเคียงกัน 
เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 

2.  ควรมีการศึกษาความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคคลากรในสถานศึกษานอกจากผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เชน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูท่ีเกี่ยวของพื่อนําผลการศึกษาไปเปนฐานขอมูลในการพัฒนาการจัด การศึกษา ตอไป 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายใน           
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2549  จํานวนท้ังส้ิน  226  คน  
และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา  5  ระดับ มีท้ังหมด  2  ตอน    
มีคาความเช่ือม่ัน .93 วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหหาคาเอฟ (F-test)   
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ           
ดานการประเมินผลการนิเทศ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ดานการ
ปฏิบัติการนิเทศ  และดานการวางแผนการนิเทศ ตามลําดับ 

 2. การเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกันมีปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมแตกตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study and compare levels of supervision 
problems of schools under the Office of Prachinburi Educational Service Area. The sample of this 
study consisted of 226 school administrators in the 2006 academic year. The instrument used to 
collect the data was five-scale questionnaires with a reliability level of .93 A statistical program 
was used to analyze the data in terms of percentage, mean, standard deviation, and F-test. 
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  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 The findings of the study were as follows : 
 1. Overall, supervision problems of schools under the Office of Prachinburi Educational 

Service Area were at a moderate level. In addition, the problems regarding: development of media and 
instrument for supervision; evaluation of supervision; studies of current conditions, problems, and needs; 
performance of supervision; and plans of supervision were at a moderate level. 

 2.  The results of the comparison showed that supervision problems of schools with different 
sizes were not different which refused the research hypothesis. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สําคัญท่ีสุด ผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเปนเชนใดน้ัน  ข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามภารกิจหลักของโรงเรียน คือการ
จัดการเรียนการสอน  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีจะนํากระบวนการบริหารจัด
การศึกษาไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของโรงเรียน  
ชุมชน  ทองถ่ิน  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีมุงเนนการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนไดตรงตามสภาพ ปญหา และความตองการของโรงเรียนมากที่สุด  
เพราะเปนการดําเนินงานโดยบุคลากรของโรงเรียน  ซ่ึงยอมเขาใจปญหาและขอมูลภายในโรงเรียนได
เปนอยางดี จึงสามารถใชกระบวนการนิเทศภายในเขาไปแกปญหาได อยางถูกตอง 
                  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครู
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ผู เรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ       
หลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีกําหนด  จากสภาพปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวาการนิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบัตินอยมากหรือ
แทบจะไมไดปฏิบัติเลย เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนไมสนใจ และไมใสใจท่ีจะพัฒนางานดานวิชาการ
ของโรงเรียน ไมเห็นความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงเปนหัวใจในการบริหาร 
จัดการศึกษาของโรงเรียน  มุงเนนงานในดานอ่ืน  ไมตระหนักวา  ตนมีสวนสําคัญท่ีจะผลักดันใหเกิด
การเปล่ียนแปลง เกิดการพัฒนา และไมไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีในการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ขาดความม่ันใจในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบุคลากรสวนใหญไมรู
จุดมุงหมายท่ีแทจริงของการนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนไปเพื่อการรวมมือรวมใจในการพัฒนาตนเอง 
ไมเห็นความสําคัญ ไมสนใจ และประโยชนของการนิเทศภายในโรงเรียน  เนื่องจากเขาใจวาการนิเทศ
เปนการไปตรวจสอบ  จับผิด  การประเมิน  การวิพากษวิจารณ  ขาดส่ือ เคร่ืองมือ นวัตกรรมใหมๆ 
ทางการนิเทศ และท่ีสําคัญคือบุคลากรในโรงเรียนขาดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนใน
การทํางานอยางเปนระบบ  และการพัฒนา  ตนเองของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาระบบการนิเทศใน
โรงเรียน 
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                  จากประเด็นท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อใหการนิเทศภายในโรงเรียนเปนพลัง ในการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  พัฒนาครูใหเปนครูมือ
อาชีพ  เพื่อใหนักเรียนมีความรู มีความสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  หลักการ  
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2540  ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  เปนพลเมืองท่ีดีของชาติสืบตอไป 
 

คําสําคัญ   
การนิเทศภายในโรงเรียน 

 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีปญหาการนิเทศภายใน        
โรงเรียนแตกตางกันอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี        
การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากร ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  2549  จํานวน  274  โรงเรียน  รวมประชากรทั้งส้ิน   548  คน ดังนี้ 
             1) ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 266      คน 
                  2) ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน 170    คน 
  3) ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน 112 คน 
                       (ขอมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2549  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี) 
               กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครสซ่ี และ             
มอรแกน (Krejcie and  Morgan  อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 303) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  
226  คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ             
โรงเรียนมีข้ันตอนในการสุมตัวอยาง  ดังนี้    
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              1) แบงโรงเรียนออกตามอําเภอ 7 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอกบินทรบุรี  
อําเภอศรีมโหสถ  อําเภอนาดี  อําเภอบานสราง  อําเภอประจันตคาม  และอําเภอศรีมหาโพธิ 
                 2) แบงโรงเรียนในแตละอําเภอออกเปน  3  ขนาด  คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  (นักเรียน 
ไมเกิน 120  คน)  โรงเรียนขนาดกลาง  (นักเรียนต้ังแต 121 - 300  คน) และโรงเรียนขนาดใหญ  
(นักเรียนต้ังแต  301  ข้ึนไป) 
               3)  สุมโรงเรียนแตละขนาด  แตละอําเภอคิดมาเปนรอยละ 50  
              4) สุมผูบริหารโรงเรียนท่ีสุมไดในขอ 3 โรงเรียนละ  2  คน  ตามสัดสวนของ
ประชากรตามขนาดของโรงเรียน แตละอําเภอ โรงเรียนขนาดเล็ก 55 โรงเรียน จํานวน 110 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง  35  โรงเรียน  จํานวน  70  คน  และโรงเรียนขนาดใหญ  23 โรงเรียน  จํานวน  
46  คน  รวมท้ังส้ิน  226  คน  

2.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากกรอบแนวคิด    
การศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  
แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  แบงออกเปน  2  ตอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
              ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
             ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับระดับ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับของ ลิเคิรท  
(Likert Scales)   
 3.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
               การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
                 3.1 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี  
แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม 
              3.2  นําขอมูลจากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสรางแบบสอบถาม 
                   3.3 สรางแบบสอบถามท่ีกําหนดในขอ 2 แลวนําไปขอความคิดเห็น และคําแนะนํา
จากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสม ท้ังครอบคลุมเชิงเนื้อหา และการใช
ภาษาท่ีถูกตอง 
                   3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขและมาใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน           
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือความสมบรูณของ
แบบสอบถาม 
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              3.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจแลว ใหคะแนนรายขอของแบบสอบถาม           
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC) โดยใชสูตร    
(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2539 : 19)  ถาดัชนีความสอดคลองท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 
.67  นําขอคําถามนั้นไปใช  แตถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.5  นํามาปรับปรุงแกไข  และเลือก
ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต  0.5  ข้ึนไปมาใช 
              3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ            
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําเคร่ืองมือท่ีทดลองใชมาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficience) ของครอนบาค  
(Cronbach)  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 125-126)  ไดเทากับ .93 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 
   4.1 ในการศึกษาระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี              
การศึกษาปราจีนบุรี  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย  (Mean)  
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
   4.2  เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี        
การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหหาคาที (t-test) และ คาเอฟ  
(F-test) เม่ือพบความแตกตางจะทดสอบรายคู ภายหลังดวยวิธีของ  Scheffe′ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

โดยรวม  อยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  ข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน  5  ข้ันตอน  อยูในระดับปานกลางทุกข้ันตอน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 3 การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศและ          
ข้ันตอนท่ี  2  การวางแผนการนิเทศ    ตามลําดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี          
การศึกษาปราจีนบุรี  โดยจําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน  พบวา 

 2.1 ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน   
ท้ัง  5  ข้ันตอน จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณใน
การทํางานตํ่ากวา 25 ป และท่ีมีประสบการณในการทํางาน 25 ปข้ึนไป มีระดับ  ปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ไมแตกตางกัน  ท้ังในภาพรวมและรายข้ันตอน 

 2.2 ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียน   
ท้ัง 5 ข้ันตอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยภาพรวมและรายดาน พบวา          
ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีระดับปญหาการนิเทศภายใน         
โรงเรียนไมแตกตางกัน 
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 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเร่ือง ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี        
การศึกษาปราจีนบุรี  มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล  ดังนี้ 
 1. ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
เกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 5 ข้ันตอน คือ  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ  การปฏิบัติการนิเทศ และการ
ประเมินผลการนิเทศ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน ระดับปญหาการ
นิเทศภายในโรงเรียนไมไดดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ข้ันตอน  ท้ังนี้สืบ
เนื่องมาจากกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการท่ีมีคลายกันกับกระบวนการบริหาร 
ผูบริหารโรงเรียนแยกไมออก จึงทําใหผูบริหารละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนของตัวเอง ผูบริหาร 
ขาดการนิเทศภายในโรงเรียนอยางจริงจังเนื่องจากปฏิบัติงานรวมกันกับขาราชการครูในโรงเรียน  
เกิดการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน  ทําใหการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนยังไมชัดเจน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไมไดสนับสนุนส่ือและเคร่ืองมือในการนิเทศท่ีทันสมัย     เปนผลใหระดับการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และอีกประการหนึ่ง  อาจเปนเพราะวาผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศภายใน
ของโรงเรียนตางๆ สวนใหญจะเปนกลุมบุคคลหลักของโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ผูชวย
ผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชา  หรือครูวิชาการของโรงเรียน  ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงและเปนผูท่ีมี
บทบาทสําคัญ ท่ีจะผลักดันใหการนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุผล โดยมุงม่ันท่ีจะใชกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  เม่ือพิจารณาเปนรายข้ันตอน พบวา ในทุกข้ันตอนมีสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนอยู
ในระดับปานกลางทุกข้ันตอน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได  ดังนี้คือ  ข้ันท่ี  3  การสรางส่ือและ
เคร่ืองมือการนิเทศ ข้ันท่ี  5  การประเมินผลการนิเทศ  ข้ันท่ี  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและ
ความตองการ ข้ันท่ี 4 การปฏิบัติการนิเทศ และข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศตามลําดับ ซ่ึงในแตละ
ข้ันตอนสามารถสรุปได  ดังนี้ 
  1) ข้ันท่ี  3  การสรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ  พบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีสภาพปญหาการนิเทศภายใน        
โรงเรียน อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน วาเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีไดจัดใหมีการสาธิต การสอนการ
สรางส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ โดยเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญเฉพาะดานหรือมีความรูความสามารถมา
ใหแกครูในโรงเรียน ซ่ึงทําใหมีการทดลองใชส่ือและเคร่ืองการนิเทศในการพัฒนากิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและจัดใหครูไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอ่ืนๆ 
จึงมีผลทําใหครูวิชาการและครูผูสอนมีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนใน
ข้ันตอนนี้อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภณ  ชัยเพชร  (อางถึง
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ใน อัมพร  สุวรรณประเทศ, 2542 : 21)  ท่ีทําการวิจัยเร่ืองกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวาการสรางส่ือ  เคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการ
นิเทศการศึกษา  อุปสรรคและขอจํากัด คือ  ส่ือและเคร่ืองมือยังไมเพียงพอ ไมไดมาตรฐาน ไมมีการ
ทดลองกอนนํามาใช การสรางความทันสมัย  เหมาะสมและเพียงพอ  ควรจัดต้ังงบประมาณในการสราง
ส่ือ  เคร่ืองมือการนิเทศภายใน  จัดอบรมใหความรูเร่ืองการผลิต การใชส่ือและเคร่ืองมือการนิเทศ
ภายในเพื่อใหไดผลตามเปาหมาย ควรมีการทดลองใชและปรับปรุงเคร่ืองมือกอนนําไปใชจริง 
  2)  ข้ันท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายใน          
โรงเรียน  ในข้ันตอนนี้อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน            
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหโรงเรียนตองมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน เพื่อใหแตละโรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไป ทําใหครู
เกิดความตระหนักวา ในข้ันตอนการประเมินการนิเทศนี้ จะกอใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนาตนเองไดมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิวัตร  นาคะเวช  (อางถึงใน คํานึง เล่ือนแกว, 
2541 : 34) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับกิจกรรม การนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาด
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจ  ขาดวิทยากรและผูเช่ียวชาญ  ขาดการประเมินผลสภาพแวดลอม  ปจจัย
ในการดําเนินการและขาดการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
  3) ข้ันท่ี 1 การศึกษาสถานภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ พบวาผูบริหารสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน
ในข้ันตอนนี้อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในข้ันตอนการศึกษาสภาพปจจบัุน 
ปญหาและความตองการของโรงเรียนนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน
และเปนระบบ มีการประสานงานภายในองคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  มีการแจงนโยบายท่ีชัดเจน  
แตงต้ังคณะทํางาน  กําหนดกรอบ  แผนงาน   ตัวบงช้ี  จุดเดนและจุดพัฒนาของโรงเรียน โดยมีการ
ประสานความรวมมือกับทุกคนในหนวยงานใหรวมมือกันดําเนินงานซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานใน
ข้ันตอนนี้สําเร็จลงได 
  4)  ข้ันท่ี 4  การปฏิบัติการนิเทศ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน  
ในข้ันตอนอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ในปจจุบันผูบริหารโรงเรียนไดให        
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน วาเปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ
เปนนโยบายของหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีไดมีการติดตามดูแลอยางใกลชิด  จึง
ทําใหผูบริหารโรงเรียนและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียนจะตองรูและเขาใจบทบาท
หนาท่ีและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อประสานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใหเกิด
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ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด จึงทําใหเกิดการต่ืนตัวและมีการปฏิบัติในข้ันตอนนี้
มาก  
  5) ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ พบวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี           
การศึกษาปราจีนบุรี มีความเห็นวาโรงเรียนมีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน ในข้ันตอนนี้ อยูใน
ระดับปานกลางเชนเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ได
มีการประชุมผูบริหารโรงเรียนเปนประจําทุกเดือน เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบขอราชการและ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัด  และมีการนําไปวางแผนดําเนินงานในระดับโรงเรียน เพื่อใหมีความ
สอดคลองกัน ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีการนําขอมูลขาวสารและ ความเคล่ือนไหวทางการศึกษาไป
แจงใหขาราชการครูไดรับทราบ  จึงตองมีการประชุมช้ีแจง  และใหบุคลากรในโรงเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น มีการวางแผนในการทํางาน พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทําโครงการและปฏิทินในการ
ปฏิบัติงาน  การจัดต้ังงบประมาณ  การจัดทําส่ือและเคร่ืองมือท่ีจะใชในการนิเทศอยางเหมาะสม  
สอดคลองกับงานวิจัยของ  บุญ  คําใจหนัก  (2545 : บทคัดยอ)  ท่ีศึกษา  พบวา  ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน  พบวา  บุคลากรไมเพียงพอ  งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากรขาด
ความรูในการประเมินผลและใหขอเสนอแนะทางการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ในการดําเนินกิจกรรมการ
นิเทศภายใน วาควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ จัดสรร งบประมาณใหเพียงพอ  การอบรมใหความรูใน
เร่ืองการสรางส่ือ  เคร่ืองมือนิเทศ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี โดยจําแนกตามประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน พบวาสภาพ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  ตามข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนท้ัง  5 ข้ันตอน คือ  การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผนการนิเทศ  การสรางส่ือและเคร่ืองมือ การนิเทศ การ
ปฏิบัติการนิเทศ  และการประเมินผลการนิเทศ  ของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตํ่ากวา  25  ปและท่ีมีประสบการณในการทํางาน  25  ปข้ึนไป  มีระดับ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มี
ระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายข้ันตอน   ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีกําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด ไดมีการกําหนดนโยบายให
ผูบริหารโรงเรียนตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการ
ประชุมใหความรูในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน  ถูกตองตามข้ันตอน 
สงผลให ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนท่ีมีประสบการณในการทํางานและท่ีปฏิบัติงานใน
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีระดับปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย ของมานพ พูลทรัพย (2544) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาปญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบวา 
ปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขา
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สมิง จังหวัดตราด ระหวางความคิดเห็นของผูบริหาร โรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง
ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย ของนิเวศน คิดยาว (2542) ทําการวิจัยเร่ืองความตองการการ
นิเทศภายในโรงเรียน ของครูผูสอนเกี่ยวกับงานวิชาการภายในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัย พบวา  ครูผูสอนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ท่ีสอนอยูในโรงเรียน 
ขนาดกลางและขนาดใหญ มีความตองการการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับ 
สมดี  เพียรการคา (2541) ไดทําวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  ผลการวิจัยพบวา ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และ
โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไม
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบัน หนวยงานตนสังกัด  
ไดมีการกําหนดนโยบายใหผูบริหารโรงเรียน ตองมีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และใหมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการประชุมใหความรู ในเร่ืองของข้ันตอนการนิเทศภายในโรงเรียนทําให
ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดเล็ก สามารถปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางครบถวน
ถูกตองตามข้ันตอน สงผลใหโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินงานนิเทศ  ภายใน
โรงเรียนไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการศึกษาคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาการนิเทศ       
ภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ดังนี้ 
  1.1  ควรดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบและ        
ตอเนื่อง  
  1.2 ควรใหครูมีการประชุมใหความรูความเขาใจในกระบวนการนิเทศ ปรึกษาหารือ        
วางแผนรวมกันในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 
  1.3  ใหทุกภาคสวนมามีสวนรวมสนับสนุน  สงเสริม  การดําเนินงานของโรงเรียน 
  1.4 มีการสรุปผลการประเมินรวมกัน เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการการ
นิเทศและการจัดการเรียนการสอน 
  1.5  สรางความตระหนักรวมกนัในการนิเทศภายในโรงเรียนวาไมใชเปนการจับผิดใน
การปฏิบัติงาน แตเปนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียน 
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 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรใหผูบริหารหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการนิเทศภายในโรงเรียนใหไดรับ           
การพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ  การวิจัยในช้ันเรียน  ตลอดจนเทคนิควิธีการที่จะสนับสนุน  สงเสริม
ใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มข้ึน 
   2.2 ควรใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายใชภาวะผูนําในการนิเทศภายในโรงเรียน  
โดยดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนการนิเทศ   
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามกระบวนการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  5  องคประกอบ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2)การคัดกรอง
นักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา และ 5) การสงตอนักเรียนตามตําแหนง
การดําเนินงานและขนาดโรงเรียน  เปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนผูบริหารงาน 118 คน และ
ผูปฏิบัติงาน 242 คน รวมจํานวน 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบวัดตามมาตราสวนประมาณคาระดับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน 
คือ  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5) การสงตอนักเรียน จํานวน  54 ขอ ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .98 ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณถูกตองสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวนท้ังส้ิน 360 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละคาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงสุด ไดแก การปองกันแกไขปญหานักเรียน
อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับการ
ดําเนินงานตํ่าสุด ไดแก การสงตอนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                     
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามตําแหนงการดําเนินงานพบวาโดยภาพรวมและรายดาน 
ทุกดาน  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันตามตําแหนงการดําเนินงานท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียนพบวาโดยภาพรวมและดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน  การปองกันแกไขปญหานักเรียนและการสงตอนักเรียนไมแตกตางกัน
ยกเวนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare levels of performance of student 
care and support system of schools under the  Jurisdiction of the Office of Prachinburi Educational 
Service Area in five aspects: 1) knowing students individually 2) screening students 3) supporting 
students 4) preventing and solving problems and 5) transferring students according to performance 
positions and school sizes. The sample consisted of this research were 118 administrators and 242 staffs, 
a total of 360 persons. The instrument used to collect the data was questionnaires that levels of 
performance of student care and support system in five aspects which 54 items : 1) knowing students 
individually 2) screening students 3) supporting students 4) preventing and solving problem and 5) 
transferring students with a reliability level of .98. The 360 complete questionnaires which were received 
that estimated 100 percentages. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and F-test with the statistically significant level of .05. 
 The findings of the study were as follows: 
 1. The performance of student care and support system was at a high level in all kinds of school 
: small, medium, and large. The range of the highest mean aspect to the lowest mean one was as 
followed: preventing and solving problems, knowing students individually, and transferring students, 
respectively. 
 2. The comparison of performance of student care and support system of schools under the  
Jurisdiction of the Office of Prachinburi Educational Service Area according to performance positions 
overall and in all aspects showed that the systems were significantly different at a statistical level of .05. 
 3. The comparison of performance of student care and support system of schools under 
the  Jurisdiction of the Office of Prachinburi Educational Service Area according to school sizes 
showed that overall and the aspects of knowing students individually, screening students, 
preventing and solving problems, and transferring students were not different except the aspect of 
supporting students was significantly different at a statistical level of .05. 
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ความสําคัญของปญหา 
          “ขณะนี้รูสึกกันโดยท่ัวไปวา มีปญหาเยาวชนในบานเมืองมากข้ึน เนื่องจากเหตุหลายกระแส 
ความจริงเยาวชนมิไดตองการท่ีจะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุท่ีไมไดรับความเอาใจใส       
ดูแลเทาท่ีควร และขาดท่ีพึ่งขาดผูท่ีจะใหความรู ใหคําแนะนํา ที่ถูกตองเหมาะสม เขาจึงกลายเปน
บุคคลท่ีเปนปญหาแกสังคม เปนหนาท่ีของทานท้ังหลายผูเปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา  
ท่ีตองชวยเหลือเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลว ควรจะ
ไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะ
แนวทางความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรู ความคิดท่ี
ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนําอบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวย          
ความเมตตาปรานี สงเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางท่ีถูก ท่ีเจริญ เยาวชนก็จะเกิด               
มีความม่ันใจและมีกําลังใจที่จะทําความดีเพื่อจักไดมีอนาคตท่ีม่ันคงแจมใสในวันขางหนา”            
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี  9 กระทรวงศึกษาธิการ,  2546 : ก) 
 ในยุคท่ีสถาบันครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงท้ังในเชิงโครงสรางและบทบาท พอแม        
ตางฝากความหวังไวกับครู และระบบการศึกษาวาจะสามารถพัฒนาลูกๆ ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
เต็มอ่ิมทางดานวิชาการ เติมเต็มในดานคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ังเสริมสรางทักษะในการดําเนิน
ชีวิตใหกับทรัพยากรบุคคล ถึงแมวาครอบครัวจะเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมและพอแม คือ        
เบาหลอมหลักของลูก แตสถาบันการศึกษาก็เปนประดุจบานท่ีสองของเด็ก ครูมีสวนในการ              
แตงแตมความงดงามใหกับอนาคตของเด็กและเยาวชนในสังคม ซ่ึงเปนหนาท่ีอันมีเกียรติท่ีเปน        
ตราประทับอยูกับบทบาท “พอพิมพ แมพิมพของชาติ” มาชานาน ยิ่งสภาพสังคมเต็มไปดวย           
ส่ิงกระตุนท่ีทําใหเด็กและยาวชนสับสนไดมากข้ึนเทาใด พอพิมพ แมพิมพของชาติ ก็ยิ่งตอง         
ทํางานหนัก และตองเรงพัฒนาระบบการศึกษาใหเขมแข็งสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและ
เยาวชนใหมากข้ึนเทานั้น  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547  : ก) 
         เปนท่ีตระหนักดีวาสภาพสังคมปจจุบันไดแปรเปล่ียนไปมาก สงผลใหเยาวชนปจจุบัน
แตกตางไปจากนักเรียนท่ีครูอาจารยคุนเคยเม่ือหลายสิบปกอนแมครูอาจารยจะมีความรัก            
ความปรารถนาดีเพียงใด ก็ไมอาจปองปราม ปองกันปญหาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุน หรือสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพไดหากภายในโรงเรียนขาด “ระบบ” ท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบ        
การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรมสุขภาพจิต          
ไดรวมมือกันพัฒนายอมไมใชยาสารพัดโรคท่ีจะแกปญหาไดทุกเร่ืองแตอยางนอยท่ีสุดจะชวย      
วางพื้นฐานและแนวทางในเร่ืองการปรับเปล่ียนบทบาทและเจตคติของผูบริหารและครูอาจารยให
ไปสูความรับผิดชอบท่ีจะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนองครวม การวางระบบที่จะสราง           
ความม่ันใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนท่ีจะดูแลทุกขสุขใหอยางใกลชิดและ       
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ตอเนื่อง การสนับสนุน ใหครูอาจารยไดมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกับผูปกครองเพ่ือใหการดูแล          
ทางบาน โรงเรียนและชุมชนเช่ือมประสานกัน การสงเสริมใหผูปกครองรวมกลุมกันเปนเครือขายท่ี
จะชวยกันเฝาระวังดูแลบุตรหลาน การประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน และผูชํานาญ         
ในสาขาตางๆ เพื่อใหมีการสงตอและรับชวงการแกไข และสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
รูปแบบสหวิทยาการ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546 : 1)      
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  
มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข    
(มาตรา 6)  และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดตองสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (มาตรา 22) การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมี
ความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีดีงามและมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการศึกษาเปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเห็น        
ความสําคัญและกําหนดใหสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสรางเสริม
คุณภาพชีวิต ปองกัน ชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดกับนักเรียน นําระบบดูแลชวยเหลือ      
นักเรียนซ่ึงประสบความสําเร็จเปนอยางดีในสถานศึกษาท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง จริงจังมาประยุกตใช
และพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547 : 3)   
          ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังนั้น ครูประจําช้ัน 
หรือครูท่ีปรึกษา เปนแกนนําท่ีสําคัญของการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือ        
นักเรียนอยางใกลชิดโดยมอบความรักความเมตตา กรุณาตอศิษย และมีความภาคภูมิใจในบทบาท
หนาท่ีท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน เพื่อใหเขาเหลานั้น เจริญเติบโต งอกงาม 
เป นบุคคลท่ี มี คุณค าต อ สั งคมสืบไป   สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพื้ นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อใหมีกระบวนการทํางานเปนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุก
ฝายท้ังในโรงเรียน และนอกโรงเรียน รวมท้ังมีวิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีมีคุณภาพใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน อันจะสงผลใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ  
ดังนั้น การยึดนักเรียนเปนสําคัญในการพัฒนา เพื่อดูแลชวยเหลือ ท้ังดานการปองกัน แกไขปญหา 
หรือการสงเสริมจึงเปนส่ิงจําเปน  ความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวม ท้ังการรวมใจ รวม
คิด รวมทําของทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครอง หรือ
ชุมชน    
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 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการทํางานดแูลชวยเหลือนกัเรียนท่ีมีข้ันตอน
ชัดเจน  มีองคประกอบท่ีสําคัญ  5 ประการคือ 1)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรอง
นักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันแกไขปญหานักเรียน และ 5) การสงตอนักเรียน 
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนคือ         
ผูบริหารงานและผูปฏิบัติการทุกฝาย  ครูอาจารย ท่ีเกี่ยวของทุกคนตองมีความตระหนักถึง         
ความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียนมีความสุขท่ีจะพัฒนา       
นักเรียนในทุกดาน คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะมีการประสานงานกันเปนอยางดี
บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือมีความรูมีทักษะในการใหคําปรึกษา ดําเนินการหาแนวทางแกไข
ปญหาของนักเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 3-5)  
                   จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบ การดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อนําผลการวิจัยมา
เปนขอมูลและขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  

คําสําคัญ   

 ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีปญหาการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางโรงเรียน          
ท่ีมีขนาดตางกัน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา 2549 จํานวน 275 โรงเรียน รวมประชากรท้ังส้ิน   
3,426 คน  
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 ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางถึงใน บุญธรรม  กิจ
ปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540 : 71) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณ จํานวน 358.08 และผูวิจัยเลือกขนาด  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 360 
คน แยกเปนผูบริหาร จํานวน 118 คน และผูปฏิบัติงานจํานวน  242  คน 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากกรอบแนวคิด  
หลักการแนวปฏิบัติในการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 2  ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
         ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับตําแหนงการดําเนินงานของผูตอบแบบสอบถาม           
ไดแก ผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน        
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  5 ระดับ ตามวธีิของลิเคิรท  (Likert Scales) 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยใชการวิเคราะหคาเอฟ (F–test) เม่ือพบความแตกตางใชการวิเคราะหการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe′s method) และทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ .05 
 3.2  การเปรียบเทียบระดับตามตําแหนงการดําเนินงานของผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน 
โดยใชคาที (t – test) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent samples) 
 

ผลการวิจัย 
                  1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดโรงเรียนและจําแนก
ตามตําแหนงการดําเนินงาน คือ ผูบริหารงานและผูปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
ผูปฏิบัติงานรอยละ 67.22 โดยปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กรอยละ 9.99 โรงเรียนขนาดกลางรอยละ 
35.83  และโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 21.39 เปนผูบริหารงานรอยละ 32.78  โดยปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กรอยละ 15.27 โรงเรียนขนาดกลางรอยละ 14.44 และโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 3.05     
  2. การศึกษาระดับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามกระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ        
นักเรียน 5 องคประกอบ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริม
นักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหานักเรียน และ 5) การสงตอ นั้นระดับการดําเนินงานในระบบ
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การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก   ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงสุด ไดแก การปองกันแกไขปญหานักเรียน
อยูในระดับมาก  รองลงมา ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก  และขอท่ีมีระดับการ
ดําเนินงานตํ่าสุดไดแกการสงตอนักเรียนอยูในระดับปานกลาง     
 3. การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามตําแหนงการดําเนินงานพบวาโดยภาพรวมและรายดานทุก
ดาน การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันตามตําแหนงการดําเนินงานท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 4. การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและดานการรูจัก        
นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันแกไขปญหานักเรียนและการสงตอนักเรียนไม
แตกตางกันยกเวนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05    
  
อภิปรายผล 
                 1. การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ท้ัง  5 องคประกอบ คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  
3)  การสงเสริมนักเรียน 4)  การปองกันและแกไขปญหานักเรียน  และ 5)  การสงตอนักเรียน  พบวา
ระดับการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ท่ีผลปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด
เปนนโยบายใหโรงเรียนดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเร่ิมต้ังแตในปการศึกษา 
2544  เปนตนมา  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 2  ซ่ึงสรุปไดวา การปฏิรูปการเรียนรูให
โรงเรียนจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงทําใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายตระหนักถึง       
ความสําคัญของการดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2543 : 1) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร กระตือรือรน พัฒนาท้ังการแสวงหาความรู 
ความเขาใจท้ังการนําไปสูการปฏิบัติ เปล่ียนวิธีคิด เปล่ียนวัฒนธรรมการเรียนรู (วิชัย วงษใหญ, 
2543 : 1) และใหความสนใจปฏิบัติงานตามบทบาทดานการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามผลมาก เพราะ
เปนแนวทางที่จะสรางความรู ความเขาใจ สรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพื่อให
สามารถรวมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนแนวทางที่สอดคลอง 
เหมาะสมกับสถานการณท่ีมีความเปล่ียนแปลง (นภเนตร ธรรมบวร, 2542 : 5) จึงทําใหผลของ       
การศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี        
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การศึกษาปราจีนบุรี ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ มีระดับการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก  
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามตําแหนงการดําเนินงาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน  
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันตามตําแหนงการดําเนินงานท่ีระดับความ          
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัย โดยผูบริหารเห็นวาได
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงกวาผูปฏิบัติงานในทุกดาน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
ผูบริหารเห็นวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเปนส่ิงท่ีผูบริหารตองทําเพื่อ
ปองกันปญหาตางๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิชิต  รุงศรีทอง  (2545 
: 244) ซ่ึงทําการศึกษา เร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการดําเนินงาน ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรท่ีมีตอสภาพการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
สถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 3. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันแกไขปญหานักเรียนและการสงตอนักเรียน
ไมแตกตางกันยกเวนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  โดยโรงเรียนขนาดเล็กดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริม
นักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และโรงเรียนขนาด
กลางดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมนักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาด
ใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวน
นักเรียนมาก  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากกวาโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง   การบริหารจัดการโรงเรียนไดกําหนดและจัดโครงสรางการบริหารและ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
ขนาดใหญมีความพรอมดานการบริหารจัดการในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับท่ีกรมสุขภาพจิต (2544 
: 13) ไดกลาววา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนคือ 1) ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือรวมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ  2) มีการอบรมใหความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพรขอมูล ความรูแก
ครูท่ีปรึกษา   
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  ดังนั้นการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ        
นักเรียนทุกคนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เปนระบบท่ีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปน         
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และ        
การสงตอ ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547 : 13) การพฒันานกัเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ี
สังคมมุงหวัง มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2547 : 1) การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีคุณคาและความจําเปนท่ี
สถานศึกษาจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่องและยั่งยืน  

 

ขอเสนอแนะ 
 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 สรุปขอมูลสวนตัวของนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือ และวิธีการชวยเหลือ         
ท่ีผานมา รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนจากการชวยเหลือนั้นใหผูท่ีรับการชวยเหลือนักเรียนทราบ โดยมี
บันทึกการสงตอหรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูท่ีเกี่ยวของ 
 1.2 ครูท่ีปรึกษาควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอโดยใชคําพูดท่ี
สรางสรรค ระมัดระวังมิใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิด กังวล หรือโกรธ เปนตน แตใหนักเรียนรูสึกท่ี
ดีจากการสงตอและยินดีไปพบครูท่ีจะชวยเหลือตามแตกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาพิจารณาวาเหมาะสม 
 1.3 ครูท่ีปรึกษานัดวัน เวลา สถานท่ี นัดพบกับครูท่ีรับชวยเหลือนักเรียนและสงตอให
เรียบรอย 
 1.4 โรงเรียนควรเนนเปนพิเศษเชนกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาทางดานจิตใจท่ีซับซอน  
โรงเรียนควรสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทางบําบัดรักษาทางจิต ก็จะทําใหระบบการดูแลชวยเหลือ  
นักเรียนมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวขอ การปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
สภาพจริงของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อทราบการปฏิบัติงานจริงและนํามาพัฒนาระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนใหกาวหนายิ่งข้ึน  
 2.2 ควรมีการศึกษาทรรศนะของนักเรียน และผูปกครองที่มีตอระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อทราบความคิดเห็น
และความตองการ อันเปนประโยชนตอการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนตอไป 
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 2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4 ควรมีการศึกษา กรณีท่ีผูบริหารงานมีระดับการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูงกวาผูปฏิบัติงาน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหาร

การศึกษาของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สระแกว กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ปการศึกษา 2549 จากโรงเรียน จํานวน 303 โรงเรียน       
กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี  การศึกษาสระแกว ปการศึกษา  
2549 รวมท้ังส้ิน จํานวน 169 คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาระดับการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน 47  ขอ  
มีคาความเช่ือม่ัน  0.90  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 3 กลุมอยาง โดยใช
คา  One-way  ANOVA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา   
1.  ผลการวิเคราะหระดับสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ

ผูบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2540  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว
 ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหาร
การศึกษา พ.ศ. 2540 อยูในระดับมาก จํานวน 11 มาตรฐาน อยูในระดับปานกลางจํานวน 1 มาตรฐาน 
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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และเม่ือจําแนกเปนรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา โดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากรผูเรียน  ชุมชน  โดยภาพรวม  อยูใน
ระดับมาก  มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ  โดย
ภาพรวม  อยูในระดับมาก  มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง
เปนลําดับ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีระบบโดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาโดยภาพรวม มีคาเฉล่ีย อยูในระดับมาก 
มาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสในการ
พัฒนาไดทุกสถานการณ  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก   

2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ  สภาพการดําเนินงานของผูบริหาร  ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ขนาดโรงเรียนของ
ผูบริหารไมทําใหเกิดความแปรปรวนข้ึนในการดําเนินงานของผูบริหาร โดยรวมแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือพิจารณาจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม
แตกตางกัน มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหาร 
การศึกษา โดยผูบริหารที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารที่สังกัดโรงเรียนขนาดกลาง  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง โดยผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดกลางกับผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มาตรฐานที่ 5  พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงเปนลําดับ โดยผูบริหารที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียน
ขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มาตรฐานท่ี 10 แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนาโดยผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารท่ีสังกัดโรงเรียนขนาดใหญ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study performance conditions of elementary 
school administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area in accordance with 
educational administrator standard of the Council of Teacher. 
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The populations of this study were administrators from 303 schools under the Office of 
Sakaeo Educational Service Area in the 2006 academic year. The sample consisted of 169 school 
administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area in the 2006 academic year, 
obtained from a simple random sampling. The instrument used to collect the data was 47-item 
questionnaires with a reliability level of 0.90. The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean, and standard deviation. A statistical program was used to generate One-way 
ANOVA to test the research hypothesis. 

The findings of the study were as follows : 
1.  The administrators performed their work in accordance with eleven educational 

administrator standards 1997 at a high level and one standard at a moderate level. That is to say, 
standard 1, performing academic activities concerning professional development, was at a 
moderate level. Standard 2, making decisions for development of staff, students, and community, 
was at a high level. Standard 3, helping staff to work efficiently, was at a high level. Standard 4, 
making work plan of the organization workable, was at a high level. Standard 5, developing and 
using administrative innovation to make high quality work, was at a high level. Standard 6, 
emphasizing on permanent work results, was at a high level. Standard 7, reporting the 
development of educational quality systematically, was at a high level. Standard 8, being a good 
model, was at a high level. Standard 9, cooperating with a community and other organizations 
creatively, was at a high level. Standard 10 searching and using information for work 
development, was at a high level. Standard 11, being a leader and training new leaders, was at a 
high level. Standard 12, seeking opportunities for development, was at a high level. 

2.  The results of the comparative analysis showed that overall, school size was not a 
variable of work performance of school administrators. Nevertheless, small-sized school 
administrators and medium-sized school administrators differently performed their work 
according to standard 1 at a statistically significant level of 0.05. Also, medium-sized school 
administrators and large-sized school administrators differently performed their work according 
to standard 4 at a statistically significant level of 0.05. Finally, small-sized school administrators 
and large-sized school administrators differently performed their work according to standard        
5 and 10 at a statistically significant level of  0.05. 

 
ความสําคัญของปญหา 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการ
บริหารการศึกษา การและการพัฒนาองคการ และการพัฒนาองคการ ทําใหทราบวาหนวยงาน
ทางการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมากและสามารถสงผลกระทบตอความสําเร็จ
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ในการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน องคการหรือหนวยงานทั้งปวงยอมจะตองมีผูบริหารสูงสุดทําหนาท่ี
รับผิดชอบการบริหารหนวยงานผูบริหารอาจมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไปตามระดับสังกัด เชน ครูใหญ 
อาจารยใหญ   ผูอํานวยการ  อธิการบดี  หรืออธิบดี  ปลัดกระทรวง  เปนตน  ผูบริหารเหลานี้ถือเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งขององคการ เปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวขององคการ การท่ีหนวยงานจะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมยอมข้ึนอยูกับความรูความสามารถ และทักษะของผูบริหาร ดวยเหตุนี้จึงตองมีการพัฒนา
ผูบริหาร ใหเปนไปในทิศทางท่ีตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม และเปาหมายของ
องคการอยางตอเนื่อง (ท่ีมา :  http://www.seameo.org/vl/articles/ed_admin.htm) 

ดังท่ี Watson (อางถึงใน : http://www.seameo.org/vl/articles/ed_admin.htm) กลาววา 
การพัฒนาผูบริหารเปนเร่ืองท่ีมีเหตุผลและเปนความจําเปนของหนวยงาน เพราะสภาพแวดลอมของ
ผูบริหารเปล่ียนไป เปนการพัฒนาจากการผูเช่ียวชาญดานเทคนิค และพัฒนาผูมีอาวุโสนอยใหเปน
ผูบริหารมืออาชีพ และเพื่อปองกันแกไขความลาสมัยทางการบริหาร ดังนั้นการพัฒนาผูบริหารควร
ถือเปนนโยบายขององคการ ผูบริหารควรรับรูถึงความจําเปนท่ีตนตองไดรับการพัฒนา โดยผูบริหาร
ระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับของหนวยงาน ตองมีความเขาใจและสนับสนุนการพัฒนาผูบริหาร
อยางตอเนื่องระยะยาว  ท้ังในเชิงการจัดส่ิงแวดลอมหรือบรรยากาศการทํางาน และเปดโอกาสให
ผูบริหารที่ไดรับการพัฒนานั้น  ไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี   

การพัฒนาตนเอง (SELF DEVELOPMENT)  คนเราถาจะเกงตองประกอบดวย 3 เกง คือ  
1.  เกงตน (Self Ability) หมายถึง เปนผูท่ีชอบศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา เพื่อใหทัน

โลกทันคน โดยเร่ิมจากการพัฒนาตนเองกอน การพัฒนาตนเองนั้นพัฒนาได 3 ทางคือ  
ทางกาย องคประกอบท่ีสําคัญคือ รูปราง พัฒนาใหดีข้ึนโดยใชการแตงกายชวยลดจุด

ดอยหรือเสริมจุดเดน หนาตาสดช่ืนแจมใส สะอาดหมดจด อากัปกิริยา การแสดงออกเขมแข็งแตไม
แข็งกระดาง ออนโยนแตไมออนแอ การยืน การเดิน การน่ัง ตองม่ันคง เรียบรอย การแตงกายตอง
สะอาดเหมาะสมกับกาละเทศะ เหมาะสมกับรูปรางและผิวพรรณ  

ทางวาจา การพูดดีตองมีองคประกอบ 4 ประการคือ พูดแตดี มีประโยชน ผูฟงชอบ และ
ทุกคนปลอดภัย กอนพูดทุกคร้ังตองคิดกอนพูด คนท่ีพูดดี มีปยะวาจา เปนลมปากท่ีหวานหูไมรูหาย 
เปนท่ีรักใครชอบพอแกทุก ๆ ฝายท่ีไดยินไดฟง 

ทางใจ การพัฒนาทางใจก็มีองคประกอบหลายประการ เชน ความม่ันใจ ถามีความม่ันใจ
ในตนเอง จะทําอะไรก็สําเร็จ ความจริงใจ คือ เปนคนปากกับใจตรงกัน ความกระตือรือรน 
กระฉับกระเฉง แจมใส มีชีวิตชีวา ความมานะพยายามไมยอมแพตออุปสรรค ความซื่อสัตยสุจริต 
ความสุขใจ ความอดกล้ัน ความมีเหตุผล การมีสมรรถภาพในการจําและมีความคิดสรางสรรค  
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2. เกงคน (Self Ability) หมายถึง มีความสามารถท่ีจะทําตัวใหเขาไหนเขาได เปนท่ีรัก
ใครชอบพอแกทุกฝาย มีมนุษยสัมพันธในครอบครัว พอแมควรรูหลักจิตวิทยาในการปกครองลูก 
ใหความรัก ความอบอุนแกลูก ลูกก็ไมทําตนใหเปนปญหาใหพอแม และมีมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน สามารถทําตนใหเขากับคนไดกับทุกคน หากมีผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาก็รัก หากมี
ลูกนอง ลูกนองก็รัก เพื่อนรวมงานก็รัก บุคคลภายนอกหรือลูกคาก็รัก ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนกับ
ตนเองและธุรกิจเปนอยางยิ่ง  

3. เกงงาน (Task Ability) หมายถึง ผูที่รักงาน ขยันทํางาน และรูวิธีทํางาน มีความ
ขยันหม่ันเพียร มานะ อดทน ไมยอมแพตออุปสรรค 

ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา เพราะเปนผูนํานโยบาย 
และหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เปนกลไกสําคัญในการกํากับติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีคุณธรรมและความเปนผูนํา 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว      
จึงจําเปนตองมีคุณสมบัติ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานไว  12  มาตรฐาน 

ดวยความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน เปนเหตุผลใหผูศึกษามีความ
สนใจท่ีจะศึกษา สภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เพื่อท่ีจะไดนําผลการศึกษา ซ่ึงเปนการประเมินตนเองของผูบริหาร ไปใชประโยชนในการ
ฝกอบรมและปฏิบัติตนของผูบริหารสถานศึกษา อันเปนแนวทางพัฒนาการศึกษาไปสูเปาหมายท่ี
แทจริงตอไป 

 

คําสําคัญ 
เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา,  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ผูบริหารโรงเรียนขนาดแตกตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองตามเกณฑมาตรฐาน

ผูบริหารการศึกษาของคุรุสภาแตกตางกันหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

128 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2549 จํานวนท้ังส้ิน  303  คน 

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว จํานวน  169  คน  ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใช
ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie  and  Morgan, 1970 : 608) การสุมตัวอยางใชวิธีสุม
แบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยการกําหนดช้ันภูมิตามขนาดของโรงเรียน และ 
สุมตัวอยางตามขนาดของโรงเรียนตามสัดสวนของประชากร โดยใชสถานศึกษาเปนหนวยในการสุม 
กําหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือนท่ี  .05 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของคุรุสภาของผูบริหาร
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดสระแกว ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง  
แบงออกเปน 2  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  
Check  List  จํานวน 6 ขอ  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ประสบการณทํางาน  วุฒิการศึกษา  สถานภาพ  และ
จํานวนนักเรียน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน
ผูบริหารการศึกษา พ.ศ.  2540 ของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) แบง
ออกเปน  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scales) ไดแก  นอยท่ีสุด  นอย  ปานกลาง  มาก   และมาก
ท่ีสุด  โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว  จํานวน  47  ขอ  ซ่ึงคลอบคลุมท้ัง  12  มาตรฐาน 

3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

3.1.1  ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  พ.ศ.  2540 
ของคุรุสภา  และเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม 
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3.1.2   ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา  พ.ศ.  2540  
ท้ัง  12  มาตรฐาน 

(1)  มาตรฐานท่ี  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 

(2)  มาตรฐานท่ี 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิด 
ข้ึนกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียนชุมชน 

(3)  มาตรฐานท่ี 3  มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตาม
ศักยภาพ 

(4)  มาตรฐานท่ี 4   พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
(5)  มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 
(6)  มาตรฐานท่ี  6  ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
(7)  มาตรฐานท่ี  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 
(8)  มาตรฐานท่ี  8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
(9)  มาตรฐานท่ี  9  รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
(10)  มาตรฐานท่ี  10  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
(11)  มาตรฐานท่ี  11  เปนผูนําและผูสรางผูนํา 
(12)  มาตรฐานท่ี  12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

3.1.3 รางแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําไปเสนอตอประธาน
ผูควบคุมวิทยานิพนธและกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบรายละเอียดของขอคําถามในดาน
ภาษาและความถูกตอง 

3.1.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบและแกไขมาปรับปรุงแลวนําเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเพื่อใหสอดคลองสภาพการปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของคุรุสภาของผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดสระแกว โดยใชวิธีหาความสอดคลองโดยหาคา Index  of  Item  
Objective  Congruence  (IOC) 

3.2  การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้มี

คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try-Out)  กับบุคคลท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากประชากรท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง  จากนั้นนํา
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แบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สัมประสิทธ์ิอัลฟา  
(α - Coefficient) โดยหาคาความเช่ือม่ันรวมท้ังฉบับได  .90 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดย 
4.1  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  

4.2 ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวท่ีไมไดเปน
กลุมตัวอยาง 

4.3 ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เพื่อขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สระแกว  
จํานวน  169  ชุด  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสงและเก็บคืนดวยตัวเอง 

4.4  นําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาจํานวน 169 ชุด คิดเปนรอยละ 100 มาตรวจสอบ
ความถูกตองและความสมบูรณเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
5.1 การศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา ใชวิธีการหา
คาเฉล่ีย (Mean)  และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ใชวิธีการหาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   
 

ผลการวิจัย 
สภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว สภาพการดําเนินงาน ของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายมาตรฐาน  พบวา  สวนใหญอยูในระดับมากจํานวน  11 มาตรฐาน  และอยูในระดับปาน
กลางจํานวน 1 มาตรฐาน มาตรฐานท่ีมีการดําเนินงาน  มากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 11  การเปนผูนําและ
สรางผูนํา อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ี
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จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากรผูเรียน ชุมชน อยูในระดับมาก และมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานนอย
ท่ีสุด  คือ  มาตรฐานท่ี  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับกา 

เม่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว    ท้ังใน
ภาพรวม และรายมาตรฐานไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการดําเนินงานของผูบริหารของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มีประเด็น
สําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา จําแนกตามขนาดโรงเรียน สามารถจําแนกไดดังนี้  โรงเรียน
ขนาดเล็ก พบวา มีสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารการศึกษา  
พ.ศ. 2540  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา อยูในระดับ มากจํานวน 11 มาตรฐาน และอยูในระดับ
ปานกลางจํานวน 1 มาตรฐาน  มาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานมากท่ีสุด คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี อยูในระดับมาก รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผล 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาบุคลากร ผูเรียน ชุมชน อยูในระดับมาก และมีการดําเนินงานนอยท่ีสุด คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา อยูใน
ระดับปานกลาง  

โรงเรียนขนาดกลาง พบวา มีสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี       การศึกษา
สระแกว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรามาตรฐานจํานวน 12 มาตรฐาน พบวา อยูใน
ระดับมาก จํานวน 11มาตรฐาน และอยูในระดับปานกลาง 1มาตรฐาน มาตรฐานที่มีการดําเนินงานมาก
ท่ีสุด คือมาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา อยูในระดับมาก รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับ
ชุมชน และหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค และมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานนอยท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา อยูในระดับมาก 

โรงเรียนขนาดใหญ พบวา มีสภาพการดําเนินงานของผูบริหาร ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี       การศึกษา
สระแกว โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายมาตรฐานจํานวน 12 มาตรฐาน พบวา อยูใน
ระดับมาจํานวน 11 มาตรฐาน และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 มาตรฐาน มาตรฐานท่ีมีการ
ดําเนินงานมากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 11 เปนผูนําและสรางผูนํา อยูในระดับมาก รองลงมา คือมาตรฐาน
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ท่ี 12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ อยูในระดับมาก และมาตรฐานท่ีมีการดําเนินงานนอย
ท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 ควรรณรงค กระตุนใหผูบริหารโรงเรียนมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2540 มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาใหมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของการเปนวิทยากรในการประชุม อบรม 
สัมมนา การพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  และวิชาชีพครู อาจใชวิธีการที่หลากหลาย  เชน  การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ฯลฯ 
 1.2  ผูบริหารควรสํารวจความพรอมและวุฒิภาวะของครูผูสอนเพื่อใชในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโดยการใชทักษะบริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีตาง ๆ  

 1.3 ผูบริหารโรงเรียนควรใหการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงานและการศึกษาตอ เพราะส่ิงเหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลถึงการใชทักษะการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมายท่ีวางไว 
 2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา  พ.ศ. 2540 

  2.2  ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา
ของคุรุสภา  พ.ศ. 2540  อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  2.3 ควรศึกษาเคร่ืองมือการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา  
พ.ศ.2540  ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกีย่วกับ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวดัสระแกว  

กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
สระแกว  เขต  1  และ  เขต  2  จํานวน  302 คน  และ  ครูท่ีปฏิบัติราชการป  พ.ศ.  2548  ของจังหวัด
สระแกว  จํานวน 351 คน โดยการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทเก่ียวกับการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว จํานวน 49 ขอ  มีคาความเช่ือม่ัน  
0.90  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติการ
ทดสอบคาที  t-test (Independent)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานจังหวัดสระแกว ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย ( X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แสดงระดับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัด
สระแกว ท้ัง  4  ดาน  โดยรวมและรายขอ  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยเฉล่ียในภาพรวม การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกออกเปนราย
ดาน  พบวา มีการปฏิบัติงานดานการบริหารท่ัวไปดีกวาดานอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก  ดานงบประมาณ 
และดานวิชาการ ตามลําดับ ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  ดานบุคลากร  นอยกวาดานอ่ืน ๆ    
___________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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เม่ือจําแนกการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  ดานบุคลากร ไดขอคนพบดังนี้ 

1. ดานบุคลากร ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว  ดานบุคลากร โดยเฉล่ียอยูในระดับนอย   

2. ดานงบประมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว   ดานงบประมาณ  โดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง   

3.  ดานวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ดานวิชาการ โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง   

4. ดานบริหารทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ดานบริหารท่ัวไป  โดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง   

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดสระแกวตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และครู  
พบวา  ในภาพรวม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และครู  มีความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับความคิดเห็นการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกวโดย
เฉล่ีย สูงกวาครู  และเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และครู  
มีความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จังหวัดสระแกว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทุกดาน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study operation of Sub-district Administration 

Organizations (SAO) toward primary education management in Sakaeo province. 
The sample consisted of 302 members of SAO Councils in Sakaeo Educational Service Area, 

Zone 1 and Zone 2 and 351 teachers, selected from a simple random sampling method. The instrument 
used to collect the data was 49-item questionnaires with a reliability level of 0.90. A statistical program 
was used to analyze the data in terms of percentage, mean, standard deviation, and t-test. 

The findings of the study were as follow: 
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Operation levels of SAO toward primary education management in Sakaeo province were 
studied in four aspects: personnel, budget, academic, and general administration. Overall, the operation 
was at a moderate level. In addition, the operation regarding general administration was at the highest 
level, followed by budget, and academic. On the other hand, the operation regarding personnel was at the 
lowest level. 

The results indicated that : 
1. Operation regarding personnel was at a low level on the average; 
2. Operation regarding budget was at a moderate level on the average; 
3. Operation regarding academic was at a moderate level on the average; and 
4. Operation regarding general administration was at a moderate level on the average. 
The results of the comparative analysis of the opinions of members of SAO Councils and 

teachers showed that the members of SAO Councils and the teachers had different opinions toward the 
operation of SAO toward primary education management in Sakaeo Province at a statistically significant 
level of 0.05. It was found that the opinions of the members of SAO Councils had higher mean than 
those of the teachers. Besides, the members of SAO Councils and the teachers had different opinions 
toward the operation of SAO toward primary education management in Sakaeo province in every aspect 
at a statistically significant level of 0.05. 

 
ความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนหัวใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศใน
ดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมละเทคโนโลยีตางๆ ท่ีสนับสนุนความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีพและเพื่อพัฒนาศาสตรสาขาวิชาตางๆ ใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญาอันสูงสง     สานตออารยะ
ธรรมเผาพันธุมนุษยใหคงสถาพรสืบไป ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีประชากร 61 ลานคนเศษ 
(กรมการปกครอง, 2543 หนา 1) หรือคิดเปนรอยละ 1 ของประชากรโลกในทามกลางสภาวะการแขงขัน
แบบตลาดเสรีในสังคมโลกอยางรุนแรงและรวดเร็วตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ท่ีส่ือสารท้ังขอความ เสียง รูปภาพเคล่ือนไหว ณ เวลาจริงไดท่ัวทุก   มุมโลก กระตุนใหแตละประเทศ
พัฒนาประชากรใหมีคุณภาพโดยปฏิรูปการศึกษา สรางสรรค        ภูมิปญญาใหกับประชาชนเพื่อ
รองรับระบบเศรษฐกิจท่ีต้ังม่ันอยูบนพื้นบนฐานแหงองคความรูอันจะนํามาซ่ึงความไดเปรียบในเวที
การแขงขันทางการคาในตลาดโลก ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความผาสุขของสังคมโดยสวนรวม 
ประเทศไทยไดตระหนักมองเห็นคุณคาในการพัฒนาประชากรของชาติ มีการผลักดันอยางมากจากมวล
มหาชนทุกสาขาอาชีพใหมีบทบัญญัติวาดวยปฏิรูปการศึกษาไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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พุทธศักราช  2540  ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเพ่ือเปนหลักประกันวา ตอจากนี้ไปรัฐบาลคณะ
ใดก็ตามที่เขามาบริหารประเทศจะตองใหความสําคัญทางดานการศึกษาใหแกประชาชนและรัฐบาล
จะตองจัดสรรปจจัยในการบริหารใหเพียงพอเหมาะสม จะละเลยเพิกเฉยตอไปมิได 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540 
หนา 10) มีบทบัญญัติดานการศึกษาหลายมาตรา กลาวคือ มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงละมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เอกชนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากบั
ดูแลของรัฐยอมไดรับการคุมครอง ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา 81  รัฐตองจัดการศึกษาอบรม
และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสรางเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองสารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆเรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติแลมีบทบัญญัติดานการปกครอง       สวนทองถ่ิน ดังนี้ มาตรา 284 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหแกทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

อยางไรก็ดีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตลอดจน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตางก็กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดการศึกษา จึงถือเปน
สถานการณบังคับท่ีตองปฏิบัติตาม ดังนั้นกระแสความขัดแยงยังคงมีอยู       ตางฝายตางต้ังเง่ือนไข
เจรจาตอรอง ประกอบกับเปนชวงระยะเวลาท่ีมีการผลัดเปล่ียนรัฐบาล จึงมีการรอดูทาทีของรัฐบาลใหม 
และไมมีทาทีวาจะทําความตกลงรวมกันได 

 
คําสําคัญ 

องคการบริหารสวนตําบล  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ความคิดเหน็ของครูและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาแตกตางกันหรือไมอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกีย่วกับการจดัการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  จงัหวัดสระแกว 
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ

จัดการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงแยกตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และครู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด

สระแกว เขต  1  และ เขต  2  จํานวน  1,378  คน  ครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว  3,833  คน  รวมประชากรท้ังหมด  5,211  คน   

กลุมตัวอยาง   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว และครูใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดสระแกว  จํานวน  372   คน  ได
จากการคํานวณ  ดังนี้   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล         
แบงออกเปน 2  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
Check List จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ ตําแหนงปจจุบัน อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิ
การศึกษา     

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการใหตอบตามรายการท่ีกําหนดใหมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง
ออกเปน  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scales)  ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และ
นอยท่ีสุด  โดยเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน 49 ขอ ซ่ึงคลอบคลุมท้ัง 4 ดาน ของการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  แตละดานมีจํานวนขอคําถาม 

3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

นําแบบสอบถามและขอเสนอแนะจากทานผูทรงคุณวุฒิปรึกษาประธานผูควบคุม
วิทยานิพนธและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อรวมพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอน
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นําไปใช ใชการหาคาความสอดคลอง คา Index of Item Objective Congruence (IOC) แบบสอบถาม 
ท่ีผานความเห็นชอบตองมีคา IOC  ของแตละขอคําถามมากกวาหรือเทากับ  0.5 และผลการวิเคราะหคา 
IOC พบวาทุกขอ มีคา IOC = 1.0 ผานเกณฑท่ีกําหนดไว โดยผูทรงคุณวุฒิเห็นชอบเปนเอกฉันททุกขอ 

3.2  การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
หลังจากปรับปรุงแกไขแบบสอบถามอยางละเอียดแลว เพื่อใหแบบสอบถามชุดนี้

มีคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  สําหรับการวิจัย  ผูวิจัยจึงนําไปทดลองใช  (Try-Out)  กับบุคคลที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับตัวอยาง จํานวน 30 คน จากประชากรท่ีไมไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง จากนั้น
นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ันดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สัมประสิทธ์ิ
อัลฟา  (α - Coefficient) ใชการหาคาความเช่ือม่ันรวมท้ังฉบับได  .90 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดย 
4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1 และเขต 2 และทองถ่ินจังหวัดสระแกว 

4.2 ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1 และ เขต 2      เพื่อ
ขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมือไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1  และ  เขต 2  และทองถ่ินจังหวัดสระแกว  ท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง3. 
ขอหนังสือแนะนําตัว จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว เขต 1 และ เขต 2  เพื่อขออนุญาตและขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนท่ีสังกัดในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว 
เขต 1 และ เขต 2 และทองถ่ินจังหวัดสระแกว ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยัง
ผูบริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแกว จํานวน 169  ชุด โดยผูวิจัยนํา
แบบสอบถามไปสงและเก็บคืนดวยตัวเอง 

4.3 นําแบบสอบถามในสวนของครูท่ีรับกลับคืนมา จํานวน 302 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
และแบบสอบถามในสวนของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจงัหวัดสระแกว ท่ีรับกลับคืนมาจํานวน 
351 ชุด คิดเปนรอยละ 100 มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป   

5.  การวิเคราะหขอมูล 
5.1 การศึกษาการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว วิเคราะหขอมูล ใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง   
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5.2  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ
จัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแยกตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และครูใชการ
หาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   
 
ผลการวิจัย 

การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จังหวัดสระแกว ท้ัง  4  ดาน  โดยรวมและรายขอ  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยเฉล่ียในภาพรวม การปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนก
ออกเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติงานดานการบริหารทั่วไปดีกวาดานอื่นๆ รองลงมา ไดแก    
ดานงบประมาณ และดานวิชาการ ตามลําดับ ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานตามบทบาทดาน
บุคลากรนอยกวาดานอ่ืนๆ     

เม่ือจําแนกการปฏิบัติงานตามบทบาทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว  ไดขอคนพบดังนี้ 

ดานบุคลากร  ผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  การปฏิบัติงานตามบทบาทเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ดานบุคลากร โดยเฉล่ียอยูใน
ระดับนอย เม่ือจําแนกออกเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานเร่ืองการวางแผนอัตรากําลัง และ
กําหนดตําแหนงดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง และการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ตามลําดับ  ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานเร่ืองวินัยและการรักษา
วินัยนอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ  

ดานงบประมาณ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทเกีย่วกบัการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ดานงบประมาณ โดยเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง  จําแนกออกเปนรายขอ  พบวา  มีการปฏิบัติงานเร่ือง  การจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  และการ
บริหารการเงิน ตามลําดับ ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานเร่ืองการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงานนอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ     

ดานวิชาการ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทเก่ียวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว  ดานวิชาการ โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือจําแนกออกเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา  ไดแก  การพัฒนาแหลงเรียนรู  และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  ตามลําดับ  ตรงกันขามมีการปฏิบัติงานเร่ืองการแนะแนวการศึกษานอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ      
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ดานบริหารทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ดานบริหารทั่วไป โดยเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือจําแนกออกเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานเร่ือง การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
ดีกวาเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา ไดแก การประชาสัมพันธงานการศึกษา และการจัดทําสํามโนนักเรียน
ตามลําดับ ตรงกันขาม มีการปฏิบัติงานเร่ืองงานเทคโนโลยีสารสนเทศนอยกวาเร่ืองอ่ืนๆ   

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ จัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  และครู 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและครู  
พบวา ในภาพรวม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และครู มีความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับความคิดเห็นการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จงัหวัดสระแกวโดยเฉล่ีย 
สูงกวาครู  และเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และครู  มี
ความคิดเห็นเร่ือง การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จังหวัดสระแกว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา โดยเฉล่ียในภาพรวม การปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว อยูในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาองคการบริหารสวนตําบล ยังไมเขาใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานของโรงเรียนอยาง
ชัดเจน ทําใหสามารถชวยโรงเรียนไดในระดับหนึ่ง อาจเปนเพราะครูและองคการบริหารสวนตําบล  
มีระบบการบริหารงาน  การจัดองคการ  ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางกัน  ทําใหมีความ
เขาใจ  และการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  มีการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทั่วไปดีกวาดานอ่ืนๆ เปนเพราะองคการบริหารสวนตําบล  สามารถเขามาสนับสนุน
ไดมากที่สุดเชนในเรื่องของ สัมพันธชุมชน ประชาสัมพันธ รองลงมา ไดแก ดานงบประมาณ       
ในสวนของงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล ก็เขามาชวยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงาน
ดานตาง ๆ ซ่ึงในดานนี้ไมจําเปนตองใชความรูเฉพาะดาน  เหมือนงานวิชาการ ซ่ึงทําใหงานวิชาการ
มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับท่ี 3 เพราะคนท่ีจะเขามาทํางานวิชาการตองมีความรูเฉพาะในการจัด



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

141 

การศึกษา สวนท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานบุคคลากร เพราะการสรรหาแตงต้ังบุคคลากรนั้น สวนกลาง   
เปนผูกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติ ทําใหองคการบริหารสวนตําบล ไมมีบทบาทในดานนี้เทาไร  
และอาจเนื่องมาจากสังคมโลก รวมทั้งสังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคขอมูล
ขาวสาร  การติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว  ทุกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกวมีการ
รับขอมูลขาวสารทางระบบอินเตอรเน็ต (Internet) เกือบทุกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
สระแกวมีเว็บไซต (Website) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน  จึงทําใหการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวดานบริหารงาน
ท่ัวไปดีกวาดานอ่ืนๆ 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสระแกว ตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
และครู พบวา ในภาพรวม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และครู มีความคิดเห็นเร่ือง      
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีระดับ
ความคิดเห็นการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จังหวัดสระแกว  โดยเฉล่ีย สูงกวาครู  และเม่ือจําแนกออกเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และครู มีความคิดเห็นเรื่อง การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ทุกดาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และครู มีบทบาทหนาท่ีการทํางาน  
ความรับผิดชอบ ประสบการณการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางานที่แตกตางกัน อีกทั้งสังกัด
หนวยงานตนสังกัดที่แตกตางกัน มีนโยบายการปฏิบัติราชการที่แตกตางกันออกไป จึงมีมุมมอง
ความเห็นเร่ืองความคิดเห็นการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.1 ควรรณรงค ใหองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว มีการปฏิบัติงานตาม

บทบาทเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมากยิ่งข้ึนดวยวิธีการตาง ๆ   
1.2 องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ควรสํารวจความพรอมและประสบการณ

ตลอดจนความชํานาญของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.3 องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว ควรพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวยวิธีการตางๆ  
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2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว 
2.2 ควรศึกษารูปแบบแนะแนวการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดสระแกว  อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2.3  ควรศึกษาเคร่ืองมือการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดสระแกวใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษา 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ีมาจากผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรอ่ืน ในการจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็กและเพื่อเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 
จําแนกตาม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษา และขนาดของโรงเรียน ประชากร 
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 2,656 คน และไดกลุมตัวอยาง จํานวน 345 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม แบบประเมินคา มีคาความเช่ือม่ัน 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา ที (t- test independent) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืน จําแนก 
ตามท่ีมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืนไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ ดานการเสริมสราง 
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  
เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน และ
ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามท่ีเห็นควร  
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ               
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษา
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นควร  

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 จําแนกตามเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกนั  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study roles of basic education committees in 

under the office of Sakaeo education region which come from the  Experts and the representative 
from other units. In order to management the education in the Office of Sakaeo education region. 
This research would like to compare Those roles of  basic education committees in the large and 
small school under the office of Sakaeo Education region 1 and 2. Dependent variable the size of 
school, people. The research Method, The sampling and 345 and 2656 basic education 
committees. The instrument used was a questionnaire about roles of education committees in 
school to used questionnaire 0.96 reliability. The research various statistical techniques were used 
namely percentage, mean, standard deviation and t – test independent. 

The results of the study were as follows : 
1. Compare those roles of basic education committees in school under the office of 

Sakaeo education rejoin. Dependent variable between Expert  and the representative  of the other 
union. In the overall picture they are not different Considering each item, it was about the relation 
ship between the institutes and community The institutes can be a part of development with 
community.  

2.  For the comparison of the stated members according to the size of the institutes, is 
large and small , the opinions of each group were not significantly different  at the level of 0.5 

3.  Not different in have part to handle in school under the office of Sakaeo education 
rejoin of different position. 
 

ความสําคัญของปญหา 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จ โรงเรียนตองบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน (School – Based Management) มีการกระจายอํานาจท้ังดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
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บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนท้ัง
ระบบ โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result – Based Management)    และจัดการเรียนรู
ท่ีมุงคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, ม.ป.ป. : 3) ดังปรากฏใน
แผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดกําหนดนโยบายการ
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและ
สถานศึกษา ตลอดจนใหประชาชน องคกรประชาคมภาคเอกชนเขาไปดําเนินการและมีสวนรวม
สนับสนุน กํากับ ตรวจสอบ การดําเนินงานการจัดการศึกษาของหนวยงาน และองคกรตางๆ เชน การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาในชุมชนทองถ่ิน 
เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน เปนประโยชนตอผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของคนใน
ทองถ่ิน (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.  
54 – 56) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจทําวิจัยเร่ือง บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมาจาก ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรอ่ืน ในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 วามีบทบาทในระดับใด   เพื่อใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษา  ไดรับทราบบทบาทหนาท่ี มีความรูความเขาใจ  เห็นความสําคัญและ
สงเสริมสนับสนุน โดยเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

คําสําคัญ 
คณะกรรมการสถานศึกษา    การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ีมาจากผูทรงคุณวฒิุและผูแทนองคกรอ่ืน มีบทบาท

ในการจัดการศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2  
แตกตางกนั 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 
3.  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัด

การศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมา
จากผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนองคกรอ่ืน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว       เขต 
1 และเขต 2 จํานวน 2,656 คน (ขอมูลเม่ือ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  
1,048  คน  ผูไมใชผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  1,608  คน 

กลุมตัวอยางจํานวนประชากรท้ังหมดของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 และเขต 2  โดยกําหนดจากการเปดตารางขนาดของกลุมตัวอยางประชากรของทาโรยา
มาเน (Taro Yamane, 1970 : หนา  886 – 887 อางใน  ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 107-109) จากจํานวน
ประชากร 2,656 คน ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  345  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีแบงออกเปน 2  ตอน  ดังตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนตัวของผูท่ีตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อาชีพ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  List) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เปนแบบสอบถามมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรต (อางใน วิเชียร  เกตุสิงห, 2530 : 79 -80)  ประมาณคา 5 ระดับ 
ไดแก  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด   

2.1  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  โดย  นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญอีก 5 ทาน ซ่ึงมีความรูเช่ียวชาญและมีประสบการณในเร่ืองบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Valdity) และ
หาคา IOC โดยใชคา IOC  ต้ังแต  .60  - 1.0 

2.2  การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม  โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตําแหนงผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืน ท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ไดคาความเช่ือม่ัน .96 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1 การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ใชการหาคารอยละ  
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3.2  การเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตาม เขต 1 และ เขต 2 ใชการหาคาการ
ทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   

3.3 การเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก  ใชการหาคาการทดสอบที (t-test  แบบ Independent)   
 

ผลการวิจัย 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย มีอายุ 40 

– 50 ป  มีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปน
แหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
และดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2  จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดย
ภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ
นี้ ตามท่ีเห็นควร 
 
อภิปรายผล 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ดานการสงเสริมและ
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สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
และดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ท้ังนี้ เพราะวาองคประกอบของ
คณะกรรมการในการดําเนินงานระดับตางๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
นั้นมีรูปแบบการมุงเนนการบริหารโดยการมีสวนรวมในฝายตางๆ อันมีตัวแทนองคคณะบุคคลทั้ง
ภาครัฐและชุมชน  โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนนั้นไดมุงเนนใหผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน
ของโรงเรียนไดเขามามีสวนรวมมากท่ีสุด  

เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา 
1.  ดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมากเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก สงเสริมใหโรงเรียนทําธรรมนูญ
โรงเรียนหรือแผนพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  และ
กําหนดใหโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  ตามลําดับ โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีสามารถวิเคราะห
ปญหา กําหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการไดดวยตนเอง การเสริมความเขมแข็ง ในกระบวนการ
บริหารจัดการของโรงเรียนรวมถึงการเสริมสรางศักยภาพใหแกหนวยงานหรือองคกรในทองถ่ินท่ี
เกี่ยวของท่ีดําเนินการรวมกันในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใหสามารถเกื้อหนุนหรือสนับสนุน
การดําเนินงานของโรงเรียนเรื่องดังกลาวเปนเปาหมายสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรากร วงศดาว (2548) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเหลา  และโรงเรียนบานมอน  อําเภอลอง 
จังหวัดแพร พบวา ผลสภาพปญหาการดําเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ดานการกําหนดนโยบายและแผน ดานการปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย ภาพรวมอยูในระดับนอย 

2.  ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก พิจารณาความ
เปนไปไดและความเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน และศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจําของโรงเรียน   ตามลําดับ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษามีความตองการใหนักเรียนในแตละสถานศึกษามีความรู
ความสามารถและเปนพลเมืองท่ีดี สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ในข้ันตอนท่ี 2  ของ อคิน รพีพัฒน และเจิมศักดิ์  ปนทอง (อางถึงในธีระพงษ  แกวหาวงษ,  2543 : 150-
154)  ซ่ึงไดเสนอข้ันตอนของการมีสวนรวมจากประสบการณภาคสนามในประเทศไทยวา การมีสวน
รวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมและการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปนข้ันตอนท่ีขาดไมได หาก
เจาหนาท่ีหรือนักพัฒนาตองการแตผลการพัฒนาใหเสร็จส้ินโดยฉับไว ก็จะตองดําเนินการ วางแผนดวย
ตนเอง  การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนจะชวยใหชุมชนเขาใจปญหาของตนเอง   และสามารถ
วางแผนไดดวยตนเอง  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

149 

3.  ดานการใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า  ไดแก 
ศึกษา สภาพปญหาความตองการภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอใหกับโรงเรียน ใหความเห็นชอบสาระ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน และใหความเห็นชอบ สาระหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน 
ตามลําดับ ท้ังนี้เพราะกรรมการมีสวนรวมในการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับปญหาและความตองการของ
ทองถ่ินมีบางสวนไดรวมเปนวิทยากรของสถานศึกษา สวนหลักสูตรทองถ่ินท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนนั้น
มีหลากหลายตามสภาพทองถ่ิน ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการนําลักสูตรทองถ่ินไปใชไอยางอยางมี
คุณภาพ   

4. ดานกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน และศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ตามลําดับ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการบริหารงานโรงเรียนท้ังปวงและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงมีบทบาทในฐานะเปนประธานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ท่ีจะตองรับผิดชอบในการกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานในตางๆของโรงเรียน
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  

5. ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูง
ไปหาตํ่า ไดแก รวมสนับสนุนโรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศ ดานขอมูลพื้นฐานของเด็กนักเรียนใน
เขตบริการ ดานคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน จัดหาทุน อุปกรณการศึกษาและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ 
แกนักเรียนท่ีขาดแคลน และสนับสนุนชวยเหลือเด็กท่ีขาดแคลนใหสามารถเรียนจนจบหลักสูตรข้ัน
พื้นฐาน  ตามลําดับ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหารและครู ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน ท้ังในลักษณะการวางแผนและการปฏิบัติงานรวมกัน จําเปนตอง
เขาใจพึ่งบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปราโมทย คลายศิริ (2545) ไดศึกษาเร่ือง การปฏิบัติตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา ดานการสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาโดยท่ัวไปอยูใน
ระดับมาก การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

6.  ดานการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
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จากสูงไปหาตํ่า ไดแก สนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคล สนับสนุนในการจัดหาสื่อ อุปกรณและส่ิงตางๆใหโรงเรียนเพ่ือ
ชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และกํากับติดตามเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาในเขตบริการ ไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ตามลําดับ  ท้ังนี้เปนเพราะวาการจัดการศึกษาหรือสงเสริมเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษน้ัน สถานศึกษาดําเนินการโดยสงครูเขารับการอบรมเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

7. ดานการเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา โดยภาพรวม      อยูใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก สรางขวัญกําลังใจและ
ยกยองเชิดชูเกียรติแกครูและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน สนับสนุนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของ
โรงเรียน และสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม  

8. ดานการสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัยรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ของทองถ่ินและของชาติ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า ไดแก สนับสนุนการจัดทํากิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติพรอมท้ังยกยองเชิดชูเกียรติภูมิปญญาทองถ่ิน และกํากับ
ติดตามการใชวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา บทบาทและภารกิจของผูบริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจําเปนตองเรียนรูแหลงทรัพยากรทางการศึกษาซ่ึงประกอบดวย เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ทรัพยากรจากชุมชน ผูบริหารควรตระหนักวามีปจจัยเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหโรงเรียน
สามารถทํางานรวมกับชุมชนไดคือการใชกระบวนการมีสวนรวมอยางกลมกลืน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมบูรณ  อวยศิลป (2548) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีตอการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษากรณีโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กระบ่ี พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานรอยละ 90 มีบทบาทสําคัญในการจัดหาทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สนับสนุน วัสดุอุปกรณ การระดมงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา  และมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินงานหรือกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

9. ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากสูงไปหาตํ่า ไดแก ประสานงานกับชุมชนและองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนใหเขารวมกัน
พัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน และสงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และเพื่อบริการ
ชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน  ถูกตีความไปในความหมายตาง ๆ กัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพ  ความคิด  
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ความเช่ือถือ  และความยึดม่ันของแตละบุคคล  หนวยงาน  องคกร  กาลเวลาและพื้นท่ี  สอดคลองกับ 
ชุมพล เสมาขันธ (2547 : 38) กลาววา การใหการศึกษา การสรางองคกร  พื้นฐานในกลุมตางๆที่อยูใน
ชนบทซ่ึงตองการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามาทํากิจกรรมรวมกัน 

10. ดานการใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอ
ตอธารณชน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูง
ไปหาตํ่า ไดแก เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานประจําปใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึนกอน
นําไปเผยแพรตอสาธารณชน รับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
โรงเรียน สงเสริมใหโรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน  และสงเสริมให
โรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของโรงเรียน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
สวนมากสถานศึกษาโดยมีผูบริหารและคณะครูเปนผูจัดทําข้ึน โดยใชรัฐธรรมนูญโรงเรียนเปนแนวทาง
และกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการรับทราบและใหความเห็นตามท่ีสถานศึกษาเสนอ ท้ังนี้
กรรมการบางสวนท่ีเขาไปเปนกรรมการในโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําป และในสวนของ
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป สวนมากกรรมการใหการสนับสนุนดานแรงงานและ
งบประมาณ 

11. ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามท่ีเห็น
ควรโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา 
ไดแก สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือแกโรงเรียนในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด และสนับสนุนใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ ในการ
ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีการจัดใหภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษา 

12. ดานการปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น 
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากสูงไปหาต่ํา ไดแก 
สงเสริมสนับสนุนและใหความรวมมือแกสถานศึกษาในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด อาจเปนเพราะวาหนาท่ีดานนี้ เปนหนาท่ีใหม ท่ีระบุไวในระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาฉบับปจจุบัน การปฏิบัติหนาท่ีหรือไมปฏิบัติก็
ไมมีผลไดผลเสียตอกรรมการมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาก็ไมมี
หนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรงและไมมีงบประมาณใดๆ สนับสนุนการดําเนินงาน  
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติ ชุติภิญโญกุล (2547) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในทัศนะของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืน 
จําแนกตามท่ีมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรอ่ืนไมแตกตางกัน   เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ดาน คือ  ดาน
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน และดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามระเบียบนี้ ตามท่ีเห็นควร 
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ ตางก็มี
นโยบายใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและความ
คาดหวังของชุมชน  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดเล็ก จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแลวพบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามท่ีเห็นควร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของ
โรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ ตางก็มีนโยบายใหสถานศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและความคาดหวังของชุมชน ดังนั้นโรงเรียนแตละท่ีมี
ขนาดใดตางก็มีนโยบายในการจัดการศึกษาแตละแหงแตกตางกันออกไป เพื่อใหการดําเนินงานนั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และ เขต 2 จําแนกตามเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกว โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ฉะนั้นไมวาโรงเรียนจะสังกัดอยูในเขตไหน 
ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกคนตางก็ตองมีกระบวนการจัดการศึกษาและระบบโครงสราง
องคการเหมือนกันทุกแหง ไมวาโรงเรียนท่ีมีขนาดใดตางก็ปฏิบัติงานสนองนโยบายท้ังส้ิน ยึด
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวเหมือนกัน 
 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
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โรงเรียนควรกําหนดบทบาทในการจัดการศึกษารวมกันระหวางผูทรงคุณวุฒิและผูแทน
องคกรใหชัดเจนและแนนอน ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของสถานศึกษา และนําผลการไปพิจารณาปรับปรุงใหดีข้ึน ควรจัดใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดออกไปพบปะผูปกครองในชุมชนใหมากข้ึน  

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว วามีความพรอมในการจัดการศึกษามากนอย 
แคไหน      

2.2  ควรศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

2.3  ควรศึกษาถึงความตองการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต1 และเขต 2  
 

บรรณานุกรม 
กิตติ  ชุติภิญโญกุล.  2547.  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทัศนะของผูบริหาร

โรงเรียน.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี. 

ชุมพล  เสมาขันธ.  2547. การใหการศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนความรู ทัศนคต.ิ  เชียงใหม : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ธีระพงษ  แกวหาวงษ.  2543.  กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง. พิมพคร้ังท่ี 6. ขอนแกน :          
คลังนานาวิทยา 

ปราโมทย  คลายศิริ.  2545.  การปฏิบัติตามบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน          
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 

ยุทธ  ไกยวรรณ.  2545.  พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน. 
วรากร  วงศดาว.  2548.  การศึกษาบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียน

ประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบานเหลาและโรงเรียนบานมอน  อําเภอลอง         
จังหวัดแพร.  วิทยานพินธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา. 

วิเชียร  เกตุสิงห.   2530. หลักการสรางและวิเคราะหเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร:  
ไทยวัฒนาพานิช. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

154 

สมบูรณ  อวยศิลป.  2548.  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีตอการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : ศึกษากรณีโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากระบ่ี.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง.  2538.          
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 - 2550.  

Taro Yamane.  1970.  1970.  Statistics : An Introductory Analysis. P:580-581. 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจุรี 
ท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนขั 

THE EFFCIENCY OF CRUDE EXTRACT FROM FRUIT OF SOAP ERRY,  
SEEDS OF SUGAR APPLE AND SEEDS OF RAIN TREE KILLING DOG FLEA  

 
1) สมโภช  ฤกษสมโภชน   2) ผศ.ดร.ศิริกานต  ผาสุข   3) ผศ.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม 

1) Sompoch  Ruegsompoch    2) Asst. Prof. Dr.Sirikarn  Phasuk   3) Asst. Prof. Dr.Chatree  Gerdthum 
 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย 

เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจุรีท่ีมีฤทธ์ิกําจัดหมัดสุนัข2) เพื่อศึกษากลุมสารท่ีออกฤทธ์ิกําจัดหมัดสุนัข
โดยแยกดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัข และ 
4) เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพรความรูใหกับผูท่ีสนใจ 

วิธีการทดลองโดยการสกัดสารจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจุรีดวย
วิธีการหมักดวยเอทานอล 50 เปอรเซ็นต นํามาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการกําจัดหมัด
สุนัขโดยใชอัตราสวนสารสกัดพืชตอตัวทําละลาย แตละชนิด เทากับ 1 : 20 , 1 : 10  และ 1 : 5  ฉีดพน
บนตัวหมัดสุนัขตัวเต็มวัยและหาอัตราการตายของหมัดสุนัขภายใน 30 นาที พบวาสารสกัดจาก   ผล
มะคําดีควายมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขสูงท่ีสุด เทากับ 73 , 87 และ 97 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา เทากับ 43 , 67 และ 73 เปอรเซ็นต และสารสกัดจากเมล็ดจามจุรีมี
ประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัขไดนอยท่ีสุด เทากับ 23 , 40 และ 57 เปอรเซ็นต  จึงเลือกสารสกัดจาก
ผลมะคําดีควายท่ีมีประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัขไดสูงท่ีสุด มาแยกกลุมสารดวยเทคนิคคอลัมน 
โครมาโทกราฟและทดสอบดวยปฏิกิริยาเคมี พบวาสารท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขคือสารกลุม  
ไตรเทอรพินอยด ซาโปนิน เม่ือนําไปทดลองหาคา LD50 ภายในเวลา 30 นาที แชมพูอัตราสวนตาง ๆ กัน 
พบวาท่ีอัตราสวนสารซาโปนินตอน้ําในสวนผสมแชมพู เทากับ 1 : 50 มีความเหมาะสมสําหรับใชเปน
สารออกฤทธ์ิในแชมพูกําจัดหมัดสุนัขเพราะหมัดสุนัขมีอัตราการตายสูงถึง 96 เปอรเซ็นต 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ     
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สมุนไพร พิษของสารพิษในพืช และการใช
สารสกัดจากผมะคําดีควายเปนสารกําจัดหมัดสุนัขในรูปแชมพูใหกับนักศึกษาจํานวน 30 คน พบวา  
การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับ มาก  
 

ABSTRACT 
 The objective of the research is to study the efficiency of crude extract from fruit of Soap 

erry, seeds of Sugar apple and seeds of Rain tree for killing dog flea and study chemical extract 
separation by column chromatography after that study the efficiency of champoo for killing dog flea and 
training the resalt to the students 

The experiment extraction from fruit of Soap erry, seeds of Sugar apple and seeds of Rain 
tree by maceration with 50% ethanol, crude extract dilution with water at 1 : 20 , 1 : 10  and 1 : 5 each 
plant spay on dog flea dead rate within 30 min, found that crude extract from fruit of Soap erry have 
efficiency at 73, 87 and 97% from seeds of Sugar apple at 43, 67 and 73%  the lest from Seeds of Rain 
tree 23, 40 and 57% 

We select chemical extract from fruit of Soap erry have the best efficiency for killing dog flea 
and chemical group separated by column chromatography and chemical reaction test have efficiency 
killing dog flea is Saponin group , LD50 at 30 min = 12.97 mg/ml  adjust in champoo at ratio 1 : 50  
suitable at 96% dog flea dead  

The training in seminar was participant of 30 students satisfaction using questionnaire and 
quiz test which most of  the student satisfied got higher marks after attend trained significantly different 
(p < 0.01) 
 
ความสําคัญของปญหา 

สุนัขเปนสัตวเล้ียงท่ีมีกันเกือบทุกบาน หมัดสุนัข (Ctenocephalides cinis) เปนปรสิตภายนอก
ท่ีกอโรคและทําอันตรายตอสุขภาพของสุนัขท้ังโดยทางตรงและทางออม สุนัขท่ีถูกหมัดเกาะและดูด
เลือดจะเกิดความรําคาญอาจเกาผิวหนังบริเวณน้ันจนเปนแผล ถามีหมัดจํานวนมากอาจทําใหสุนัขเกิด
ภาวะโลหิตจาง และท่ีสําคัญหมัดสุนัขเปนตัวนําโรคท่ีเกิดจากโปรโตซัวและริคเคทเซียหลายชนิด 
วิธีการควบคุมและกําจัดหมัดท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด คือ การใชสารเคมีประเภทตาง ๆ เชน สารกําจัด
หมัดในกลุม ออรกาโนฟอสเฟต (organophosphates), กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (synthetic 
pyrethroids) และ ฟโพรนิล (fipronil) ซ่ึงสารแตละกลุมออกฤทธ์ิกําจัดหมัดไดดี มีประสิทธิภาพสูง แต
สารเคมีดังกลาวอาจมีผลขางเคียงตอสุนัข ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง ระบบ
ทางเดินอาหารและระบบการหายใจ อาจเกิดอาการตางๆ เชน ซึม น้ําลายไหลมาก อาเจียนทองเสีย ใจส่ัน
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และหัวใจลมเหลวได (คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2549) นอกจากนี้สารเคมีท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการกําจัดหมัดสวนมากมีความคงตัวสูง อาจปนเปอนอยูในส่ิงแวดลอมเปนระยะ
เวลานานและท่ีสําคัญสารกําจัดหมัดเหลานี้ปจจุบันลวนตองนําเขาจากตางประเทศ 

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการใชพืชสมุนไพรแทนสารเคมีสังเคราะหในการใชเปน
สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชในทองถ่ิน และลดอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีท่ีใชในการกําจัด   หมัด
สุนัข จากการศึกษามีพืชหลายชนิดท่ีมีสารสําคัญเปนสารท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขได 
ดังนั้นจึงควรนํามาใชประโยชนโดยทําเปนรูปแชมพูกําจัดหมัดสุนัข ท่ีมีตนทุนตํ่า  มีประสิทธิภาพสูง
และเปนการนําสมุนไพรในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนอีกดวย 

 
คําสําคัญ 

ผลมะคําดีควาย,  เมล็ดนอยหนา,  เมล็ดจามจุรี, หมัดสุนัข,  สารสกัดจากผลมะคําดีควาย,  
สารสกัดจากเมล็ดนอยหนา,  สารสกัดจากเมล็ดจามจุรี,  การกําจัดหมัดสุนัข 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การคัดเลือกชนิดและสวนของพืชท่ีมีสารออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขไดเหมาะสม
มากท่ีสุด ทําการทดลองหาวิธีการสกัดแยกสารออกฤทธ์ิออกจากพืชและนํามาใชเปนสารออกฤทธ์ิ
ในแชมพูกําจัดหมัดสุนัขรวมท้ังการทดลองเพ่ือหาปริมาณของสารออกฤทธ์ิท่ีเหมาะสมที่จะใชเปน
สวนผสมของแชมพูสําหรับกําจัดหมัดสุนัขไดทําอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ด
จามจุรีท่ีมีฤทธ์ิกําจัดหมัดสุนัข 

2.  เพื่อศึกษาหากลุมสารในสารสกัดพืชท่ีออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนขัสูงท่ีสุด 
3.   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารสกัดพืชท่ีออกฤทธ์ิในการ

กําจัดหมัดสุนัขสูงท่ีสุด 
4.   เพื่อเผยแพรความรูโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูดานพืชสมุนไพรและการ

ทําผลิตภัณฑแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารสกัดพืชใหกับนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาขอมูล เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพืชท่ีมีคุณสมบัติกําจัดแมลงได  วิธีการ
หาประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัข วิธีการสกัดสารสําคัญจากพืช การแยกองคประกอบทางเคมีและ
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ตรวจกลุมสาร  การหาคา LD50 และวิธีการทําแชมพู โดยนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมได มาใช
คัดเลือกพืชท่ีจะนํามาใชในการวิจัย การวางแผนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพการกําจัดหมัดสุนัข 
การแยกสารและหาสารกลุมออกฤทธ์ิ การหาคา LD50 การทําแชมพูและทดสอบประสิทธิภาพของแชมพู 

2.   ข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร  
1)  การสกัดสารจากพืชโดยวิธีการหมัก โดยการเตรียมพืชท่ีผานการอบท่ีอุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียล จนแหง  และทําการบดหรือตําจนละเอียด นํามาทําการหมักโดยการนําพืชแหงแตละชนิด
ท่ีช่ังน้ําหนักแลวใสลงในขวดแกวท่ีมีฝาปด แลวเติมตัวทําละลาย เขยาใหเขากัน ต้ังท้ิงไวอยางนอย 3 
วัน โดยเขยาเปนคร้ังคราว และนํามาทําการกรองแยกกากออกจะไดสารสกัดพืชหยาบ นําไปแชเก็บไว
ในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 - 5 องศาเซลเซียล 

2)   การทดลองหาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัด
พืชแตละชนิด โดยนําสารสกัดพืชหยาบมาระเหยตัวทําละลายออกใหแหงดวยเคร่ืองระเหยสูญญากาศ
แบบหมุน (rotary evaporator) และนําสารสกัดหยาบ (crude) ท่ีไดเตรียมเปนสารละลายใหมีอัตราสวน
สารสกัดหยาบตอตัวทําละลายแตละชนิด เทากับ 1 : 20 , 1 : 10  และ 1 : 5 (โดยปรับความเขมขนดวยน้ํา) 
และดําเนินการทดลอง โดยแบงการทดลองออกเปน 4 กลุมดวยกัน ดังนี้ 

กลุมท่ี  1  พนดวยเอทานอล 20 เปอรเซนต เปนกลุมควบคุม 
กลุมท่ี  2  พนดวยสารสกัดจากผลมะคําดีควาย    
กลุมท่ี  3  พนดวยสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา 
กลุมท่ี  4  พนดวยสารสกัดจากเมล็ดจามจุรี 
ในแตละกลุมการทดลองจะใชหมัดสุนัข 10 ตัวใสในแกวทรงสูง แลวฉีดพนดวย

สารสกัดจากพืชลงบนตัวหมัดท่ีอยูในแกวทรงสูง ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร หลังจากนั้นสังเกตและบันทึก
การตายของหมัดสุนัขภายในเวลา 5, 15 และ 30 นาที (ยืนยันการตายของหมัดสุนัขโดยการทิ้งหมัดไว
อยางนอย 6 ช่ัวโมง) ในแตละชนิดและแตละความเขมขนของสารสกัดพืชใหทําการทดลองซํ้า 3 คร้ัง นํา
ขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชแตละชนิด และเลือกสารสกัดจากพืชท่ีมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขไดดีท่ีสุดนําไปทดลองในข้ันตอไป  

3)   การแยกสารดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยข้ันแรกนําสารสกัดหยาบมาทํา
การหาระบบตัวทําละลายท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบเยื่อบาง (TLC) 
กอน แลวจึงทําการแยกสารดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยนําสารสกัดหยาบของพืชในตัวทํา
ละลายผสมกับซิลิกาเจลในอัตราสวน  ซิลิกา : สารท่ีตองการแยก เทากับ 1 : 2 โดยน้ําหนัก แลวนําไป
ระเหยตัวทําละลายออกจนแหงสนิทบรรจุลงในคอลัมนท่ีเตรียมไว ชะดวยระบบตัวทําละลายท่ีมีสภาพ
ข้ัวท่ีเหมาะสมจากระบบท่ีหาได แลวนําสารท่ีไดไประเหยตัวทําละลายออก และรวมสารท่ีเหมือนกัน
เขาดวยกันดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบเยื่อบาง (TLC )  และนําสารแตละกลุมท่ีไดมาทําการทดลอง
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เพื่อเลือกสารกลุมออกฤทธ์ิ โดยการนํากลุมสารท่ีแยกไดดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟในแตละ
กลุมมาทําใหมีอัตราสวนสารสกัดตอน้ํา เทากับ 1 : 20 แลวทําการฉีดพนลงบนตัวหมัดท่ีอยูในแกวทรง
สูง แลวเลือกสารกลุมท่ีหมัดสุนัขมีอัตราการตายมากท่ีสุด 

4)   การตรวจสอบสารออกฤทธ์ิ โดยทําการตรวจหาสารกลุมซาโปนินไกลโคไซดดวย
การทดลอง 3 วิธี คือ   Foam test (Froth test), Libermann-Burchard test  และ TLC test 

5)   การทดลองหาคา LD50 ทําการทดลองโดยเตรียมสารกลุมออกฤทธ์ิในอัตราสวนสาร
สกัดตอน้ํา เทากับ 1 : 400 , 1 : 200 , 1 :100 , 1 : 50 , 1 : 40 และ 1 : 30 และนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ
การกําจัดหมัดสุนัขภายในเวลา 30 นาที และนําผลการทดลองท่ีไดลงกราฟเพื่อหาปริมาณของสารกลุม
ออกฤทธ์ิท่ีทําใหหมัดสุนัขตายคร่ึงหนึ่ง 

6)   การทําแชมพูกําจัดหมัดสุนัขและการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพู โดยการ
เตรียมแชมพูใชหัวเช้ือแชมพู (N 70) 350 กรัม เกลือ 2 กรัม ผงฟอง  2  กรัมและน้ํา 650 กรัม  มาผสมให
เขากันและเติมสารกลุมออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขท่ีอัตราสวนสารสกัดตอน้ําลงในสวนผสมแชมพ ู
เทากับ 1 : 100 , 1 : 67 , 1 :50 , 1 : 40  และ 1 : 33 (w/v) และทําการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพู
กําจัดหมัดสุนัข โดยการใชแชมพูสระกับขนสุนัขจําลองท่ีมีหมัดสุนัขตัวอยางอยู แลวท้ิงไว 30 นาที จึง
ลางแชมพูออก และตรวจหาเปอรเซ็นตการตายของหมัดสุนัข  

7)   ข้ันตอนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง สมุนไพร พิษจากสารพิษในพืชและการทําแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารสกัดพืชท่ี
เหมาะสม ใหกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระ
บรมราชนูปภัมภ จํานวน 30 คน โดยใหผูท่ีเขารับการอบรมทําแบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการ
อบบรม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขาอบรม  

 
ผลการวิจัย 

1.   การทดลองหาประสิทธิภาพของตัวทําละลายท่ีใชสกัดสารจากพืชระหวางการสกัดดวย
วิธีการหมักดวยน้ํากับเอทานอล 50 เปอรเซ็นต พบวาการสกัดสารจากพืชดวยการหมักดวยเอทานอล 50 
เปอรเซ็นต ไดสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขไดสูงกวา 

2.   การทดลองหาประสิทธิภาพสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ดจามจรีุ
ท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัข โดยใชอัตราสวนสารสกัดตอตัวทําละลายแตละชนิด เทากับ  1 : 20 , 1 : 
10  และ 1 : 5  ฉีดพนลงบนตัวหมัดสุนัขและหาอัตราการตายของหมัดสุนัขภายใน 30 นาที พบวาสาร
สกัดจากผลมะคําดีควายมีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขมากท่ีสุดคือ 60 , 77 และ 97 เปอรเซ็นต 
รองลงมาคือสารสกัดจากเมล็ดนอยหนา เทากับ 30 , 47 และ 73 เปอรเซนต และสารสกัดจากเมล็ดจามจุรี
มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด เทากับ 23 , 40 และ 57 เปอรเซ็นต  แสดงผลการทดลองดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการกําจดัหมัดสุนัข 
 

การตายของหมัดสุนัข (เปอรเซนต) อัตราสวนสารสกัด 
ตอตัวทําละลาย 

ชนิดของพชื 
5 นาที 15 นาที 30 นาที 

20 เปอรเซนตเอทานอล  กลุมควบคุม  0  0 0  
ผลมะคําดีควาย 17  47 60 
เมล็ดนอยหนา 7  17 30 

1 : 20 

เมล็ดจามจุรี 3 10  23 
ผลมะคําดีควาย 33 63  77 
เมล็ดนอยหนา 23  40 47 

1 : 10 

เมล็ดจามจุรี 10 27  40 
ผลมะคําดีควาย 63  90 97 
เมล็ดนอยหนา 37  67  73 

1 : 5 

เมล็ดจามจุรี 20  43  57 
 
3.   การทดลองแยกสารจากการนําสารสกัดจากพืชจากผลมะคําดีควายท่ีมีประสิทธิภาพใน

การกําจัดหมัดสุนัขไดสุงท่ีสุด โดยนําผลมะคําดีควาย 50 กรัม มาหมักดวยเอทานอล 50 เปอรเซนต ได
สารสกัด 32.5 กรัม แยกสารตอดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ โดยใชระบบตัวทําละลาย เฮกเซน : 
แอซิโตน , แอซิโตน : เมทานอล และเมทานอล ตามลําดับ เก็บสารและรวมกลุมสารได 5 กลุม เม่ือนําไป
ทดลองการกําจัดหมัดสุนัข พบวาสารกลุมท่ี 4 (11.065 กรัม) ใหผลดีท่ีสุด จึงนําสารกลุมท่ี 4 มาทําการ
แยกสารดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟอีกคร้ังเพื่อใหไดสารท่ีมีความบริสุทธ์ิมากข้ึนโดยเปล่ียน
ระบบตัวทําละลายเปน เฮกเซน : คลอโรฟอรม , คลอโรฟอรม: เมทานอลและเมทานอล ตามลําดับ เก็บ
สารและรวมกลุมสารได 3 กลุม เม่ือนําไปทดลองการกําจัดหมัดสุนัข พบวาสารกลุมท่ี 2 (7.696 กรัม)ให
ผลดีท่ีสุด จึงนําไปทดลองข้ันตอไป 

4.   การตรวจสอบสารกลุมออกฤทธ์ิผลการตรวจสอบหาสารออกฤทธ์ิในการกําจัดหมัด
สุนัขของผลมะคําดีควาย พบวาเปนสารกลุม ไตรเทอรพินอยด ซาโปนิน 

5.   ผลการนําสารกลุม ไตรเทอรพินอยดซาโปนิน ท่ีสกัดจากผลมะคําดีควายมาทดลองเพ่ือ
หาคา LD50 ซ่ึงหาไดจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการตายของหมัดสุนัขกับปริมาณสาร 
พบวาไดคา LD50  เทากับ 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

6.   การทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสารกลุมซาโปนินท่ีแยกไดเปน
สารออกฤทธ์ิผสมในแชมพูท่ีอัตราสวนตาง ๆ  โดยวิธีการทดลองดังภาพท่ี 1 
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ก.              ข. 
ภาพท่ี 1   แสดงวิธีการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัข 

ก. แสดงวิธีการฟอกหมัดกลุมทดลองท่ีอยูในขนสัตวเทียมดวยแชมพู      
ข. แสดงลักษณะการตายของหมัดสุนัขบริเวณผิวของขนสัตวเทียม  

 

ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากกสารกลุมซาโปนินท่ี
สกัดแยกจากผลมะคําดีควาย แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัข 
 

การตายของหมัดสุนัข (ตัว ) อัตราสวนของซาโปนินใน 
สวนผสมแชมพู เร่ิมตน หลัง 30 นาที 

การตายของหมัดสุนัข 
(เปอรเซ็นต) 

กลุมควบคุม 50 0 0 
1 : 100 50 24 48 
1 : 33 50 36 72 
1 : 50 50 48 96 
1 : 40 50 50 100 
1 : 33 50 50 100 

 

จากตารางท่ี 2  แสดงผลการทดลอง พบวาท่ีอัตราสวนสารซาโปนินตอน้ําในสวนผสม
แชมพู เทากับ 1 : 50  มีความเหมาะสมสําหรับการใชกําจัดหมัดสุนัข เพราะหมัดสุนัขมีอัตราการ
ตายถึง 96 เปอรเซ็นต 
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7.   ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการอบรมของผูเขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในการเขารับการอบรมโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 2.61 คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.50 และผลการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
1.   การทดลองหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลมะคําดีควาย เมล็ดนอยหนาและเมล็ด

จามจุรีท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัด พบวาผลมะคําดีควายมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด รองลงมาคือเมล็ด
นอยหนา และเมล็ดจามจุรี แสดงวาสารกลุม ซาโปนินและแอลคาลอยดมีฤทธ์ิในการกําจัดหมัดสุนัขได 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับมะคําดีควายและนอยหนาท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดศัตรูพืชและแมลงตาง 
ๆ  ได เชน ปราสาททอง พรมเกิดและคณะ (2546) ใชสารสกัดมะคําดีควายในการกําจัดหอยเชอร่ี, 
สมกฤษ บํารุงจิตต (2547) ใชสารสกัดแอลคาลอยดจากเมล็ดนอยหนาในการฆาเหา 

2.   การตรวจสอบสารกลุมออกฤทธ์ิ ผลการทดลองพบวาเปนสารกลุม ไตรเทอรพินอยด ซา
โปนิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับผลมะคําดีควาย เชน งานวิจัยสารออกฤทธ์ิไตรเทอรปนไกล
โคไซดจากผลมะคําดีควายกับฤทธ์ิตานจุลินทรีย พบวาในผลมะคําดีควายมีสารกลุมซาโปนินใน
ปริมาณมาก (จิราพร  ชูเนตร, 2546) และงานวิจัยผลของซาโปนินท่ีมีตอสัตว (Agarwal and Rastogi, 
1984) พบวาสารกลุมซาโปนินมีผลตอชีวเคมีของสัตวหลายอยาง เชนทําใหเม็ดเลือดแดงแตก และการ
ทํางานตาง ๆ ของเซลลผิดปกติ ซ่ึงสารกลุมนี้ก็นาจะมีพิษตอหมัดสุนัขดวยเชนกัน 

3.  การหาคา LD50 ไดคา เทากับ 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนขอมูลแสดงไดวา ถาจะทํา
แชมพูกําจัดหมัดสุนัขโดยใชสารออกฤทธ์ิเปนซาโปนินใหสามารถกําจัดหมัดสุนัขไดตองผสมสาร ซา
โปนิน ลงในสวนผสมของแชมพูไมนอยกวา 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จึงสามารถใชเปนแชมพูกําจัด
หมัดสุนัขได  

4.   การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแชมพูกําจัดหมัดสุนัขจากสาร ซาโปนิน พบวาท่ี
อัตราสวนสารซาโปนินตอสวนผสมแชมพู เทากับ  1 : 50  มีความเหมาะสมสําหรับการใชกําจัดหมัด
สุนัข เพราะหมัดสุนัขมีอัตราการตายถึง 96 เปอรเซ็นต ซ่ึงคาท่ีไดเม่ือเทียบกับคา LD50 มีความสอดคลอง
กันเพราะจากคา LD50 ท่ีไดพบวาตองใชสารอยางนอย 12.97 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  

5.  จากการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาการฝกอบรมทําใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสมุนไพร พิษของ
สารพิษในพืช และการใชสารสกัดจากผลมะคําดีควายเปนสารกําจัดหมัดสุนัขในรูปแชมพูเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากการอบรมน้ีเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาไดรับฟงบรรยายและทําการทดลองท่ี
สัมพันธกับเนื้อหาจึงทําใหมีความรูมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน 
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ฟอน นายะพันธ (2548 : บทคัดยอ) ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชสารสกัดจากกระพังโหม
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส มิวแทนส ท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุเพิ่มข้ึน ใหแกนักศึกษาทําให
นักศึกษามีความรูเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1.  พืชท่ีนํามาสกัดสารควรอบใหแหงสนิทท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียล และไมควรใช

อุณหภูมิสูง เพราะจะทําใหสารสําคัญสลายตัวได และกอนการนําพืชมาสกัดตองบดหรือตําให
ละเอียดกอนเพื่อใหไดประสิทธิภาพของการสกัดท่ีดี   

2.  ในการใชแชมพูจากสารสกัดผลมะคําดคีวายกับสุนัขไมควรฟอกท้ิงไวเกนิ 30 นาที 
เพราะสุนัขจะเกิดการรําคาญและเกา อาจทําใหเกดิแผลได และไมควรฟอกบริเวณผิวหนังท่ีเปนแผล
เพราะสาร ซาโปนิน ในแชมพูจะเปนอันตรายตอเซลลเม็ดเลือดแดงของผิวหนังสุนขัได 

 ขอเสนอแนะการวิจัย 
  1.   เพื่อทําใหการวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณมากข้ึนควรนําสาร ซาโปนินท่ีแยกไดไป

วิเคราะหหาสูตรโครงสรางดวยเทคนิคใหม ๆ เชน NMR, MS และเทคนิคทางกายภาพอ่ืน ๆ 
 2.   มะคําดีควายเปนพืชท่ีมีสารกลุม ซาโปนิน เปนองคประกอบอยูสูงและเปนสารกลุม 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงและศัตรูพืชได  ควรมีการวิจัยและพัฒนาการนําผลมะคําดีควาย
มาใชเปนสารกําจัด แมลง และศัตรูพืชทางการเกษตรตอไป 

 3.   จากการการทดลองพบวาเมล็ดนอยหนาก็มีประสิทธิภาพในการกําจัดหมัดสุนัขได
คอนขางสูง จึงควรมีการวิจัยในการทดลองการนําสารสกัดจากผลมะคําดีควายกับสารสกัดเมล็ด
นอยหนามาทดลองการเสริมฤทธ์ิกันในการกําจัดหมัดสุนัขดวย  

 4.   การทําแชมพูกําจัดหมัดสุนัขแมจะใชสารสกัดจากผลมะคําดีควายเปนสารออกฤทธ์ิ
แลวก็ตาม แตสวนผสมอ่ืน ๆ ยังคงเปนสารสังเคราะห เชน หัวเช้ือแชมพู ผงฟอง จึงควรมีการศึกษา
หาพืชท่ีมีคุณสมบัติสามารถใชแทนสารเหลานี้ไดเพื่อใหแชมพูมีความปลอดภัยมากท่ีสุด 
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บทคดัยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถม ศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอน วุฒิทางการศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ประชากร คือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต  2  จํานวน 274  คน  สุมตัวอยางโดยใชวิธี การสุมแบบแบงช้ันภูมิ และ
การสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 159  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ  ซ่ึงมีคาความเท่ียงท้ังฉบับเปน .93  วิเคราะหขอมูลโดย คารอยละ  
คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t – test  
 ผลการวิจัยสรุปได 
 1. สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณา รายดาน คือ ดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ดานงานดําเนินการสอนตาม
หลักสูตร และดานงานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง   

2.  ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียรู
ภาษาตางประเทศ   ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ
เม่ือพิจารณารายดาน คือ ดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ดานงานดําเนินการสอนตามหลักสูตร 
และดานงานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
      
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ     
  ในพระบรมราชูปถัมภ  

2)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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  3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  สภาพการใช
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามขนาดของโรงเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ในดานการบริหารและบริการตามหลักสูตร และดานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร  สวน
ประสบการณการสอน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการดําเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร  และวุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร  สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 

4.  ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  ปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ครูผูสอนมีปญหาการใชหลักสูตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในทุกดาน คือ ดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ดาน
การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและดานการสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร  สวนจาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอนและวุฒิทางการศึกษามีปญหาการดําเนิการใชหลักสูตรไม
แตกตางกัน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the states and the problems of  
implementation of the Basic Educational Curriculum of B.E. 2544 about the foreign language in 
primary schools of  Saraburi’s educational service area and to compare the states and problems of 
implementation of the Basic Educational Curriculum of B.E. 2544 about the foreign language in 
primary Schools of  Saraburi’s educational service area. with school’s size , teaching experience , 
educational degree and major subject of teachers. The sample consisted of  159 teachers, teaching 
English language in primary school of Saraburi’s educational service area, setected by stratified 
random sampling and simple random sampling. The instrument were the rating scales 
questionnaires. The statistical analysis included percentage, mean, standard division and t-test 
independent. 

 The results were as the  follows : 
 1.  The states of implementation of the Basic Educational Curriculum of B.E. 2544 
about the foreign language in primary schools of  Saraburi’s educational service area, considered 
by total aspects was “moderate” level. And when, considered each aspects was “moderate” level 
as the aspects of curriculum administration and service, the instructional management  according  
to  the  curriculum,  and  the  supporting for curriculum  implementation. 
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 2.  The problems of implementation of the basic Educational Curriculum of B.E. 2544 
about the foreign language in primary schools of  Saraburi’s educational Service area, considered 
by total aspects was “moderate” level. And when, considered each aspects was “moderate” level 
as the aspect of the curriculum administration and service, the instructional management  
according to the curriculum, and the supporting for curriculum implementation. 
 3.  The comparison  of  the status of  implementation of  the  Basic  Educational  
Curriculum  of B.E. 2544 about the foreign language  in the opinions of teachers with school’s 
size, teaching experience, educational degree and major subject of teachers showed that 1) in 
aspect of  curriculum administration and service and the supporting for curriculum 
implementation significantly at .05 for comparison with school’s size. 2) In aspect of the 
instructional management  according to the curriculum significantly at .05 for comparison with 
teaching experience. 3) In aspect of  the curriculum administration and service significantly at .05 
for compassion with  educational degree. 4) In aspect of  the curriculum administration and 
service significantly at .05 for comparison with major subject of  teachers. 
 4.  The comparison of the problems of implementation of the Basic Educational 
Curriculum of B.E. 2544 about the foreign language in the opinions of teacher with school’s size, 
teaching experience, educational degree and major subject of teachers showed that in aspects the 
curriculum administration and service, the instructional   management  according to the 
curriculum and the supporting for curriculum implementation significantly at .05 for comparison 
with  major  subject  of  teachers. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหน่ึงใน 8 กลุม ท่ีกาํหนด
องคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพ ใหการคิด
และการทํางานอยางสรางสรรคโดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดเปน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศประกอบดวยสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระ
การเรียนรูเพิ่มเติม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานของ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีสถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกชวงช้ันตลอด
หลักสูตร  ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความ
คาดหวังวาเม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องต้ังแตประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจต
คติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู
ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูง รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการ, 2545 : 4)   
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 ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ นั้น ผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงท่ีสําคัญคือ ครูผูสอน  โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมีความแตกตางกันในดานขนาดของโรงเรียน  ดานวุฒิการศึกษา  ดานประสบการณใน
การสอนและวิชาที่จบการศึกษา  ผูวิจัยจึงเกิดคําถามในการวิจัย คือ หลังจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
ไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมาต้ังแตป พ.ศ.2546  ครูผูสอนมีสภาพและปญหาการดําเนนิการใชหลักสูตรหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางไรบาง  เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชนอยางประสิทธิภาพ   
โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี  ซ่ึงจากการท่ีผูวิจัยศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ  วิชาภาษาอังกฤษ  ของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี  ปการศึกษา 2547  ท้ังในระดับประถมศึกษาปท่ี 6  ปรากฎวาคะแนนวชิาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอยูในเกณฑตองปรับปรุงเปนสวนใหญ โดยแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศของระดับประถมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  37.34  อยูในเกณฑดี รอยละ  9.04    
เกณฑพอใช  รอยละ 46.50 และเกณฑควรปรับปรุง รอยละ 44.46  (รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ป
การศึกษา 2547 , 2549)    
 เม่ือพิจารณาถึงสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษา  ซ่ึงในอดีต
กระทรวงกําหนดใหนักเรียนช้ันประถมปท่ี 5  เร่ิมเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ปญหาท่ีพบ ครูผูสอนจะเนน
ไวยากรณ ครูผูสอนไมไดจบเอกภาษาอังกฤษ พฤติกรรมกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑมาก ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ลมเหลว ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหมใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ต้ังแตประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6   ถึงแมวาหลักสูตรจะเปล่ียนไปแลวแตถาพฤติกรรมของ
ครูผูสอนไมเปล่ียน ไมไดปรับวิธีการเรียนการสอนใหม สอนตามความตองการของครูการเรียน
ภาษาอังกฤษก็จะไมพัฒนาข้ึนได  การเรียนการสอนควรจะใหเร่ิมเรียนต้ังแตอนุบาลเพราะวาเด็กกําลัง
สมองเปดเปนชวงกําลังเรียนรูของเด็ก  และในการเรียนการสอนควรจะเนนส่ือสาร การจัดการเรียนการ
สอนไมถูกทิศทางทําใหไมรูวาจะจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหเกิดความคลองแคลวทางภาษาใน
ทักษะท้ังส่ีดานไดอยางไร (เชาวศิลป จินดาละออง,  2548 : 142)    
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน  ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแตชวงช้ันท่ี 2 มาต้ังแตอดีดจนถึงปจจุบันแตทําไมนักเรียน
เม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จึงยังมีผลสัมฤทธทางการเรียนตํ่าอยู ดังนั้น  ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวา
ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของแตละโรงเรียนมีสภาพและปญหาการใชหลักสูตรมีผลเปน
อยางไร   เพื่อจะไดผลการวิจัยและทราบถึงสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแลวนําไปพัฒนา  แกไขและ
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ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียนตอไป 
 

คําสําคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  ตามความเห็นของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอน  
วุฒิการศึกษา และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาของครูแตกตางกันหรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช2544 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน   ประสบการณในการสอน  วุฒิการศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร ไดแก  ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขตพื้นท่ีการศึกษา  เขต 1  และเขต  2   
จํานวน  274   คน  กลุมตัวอยางไดแก  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต  1  และเขต  2  จํานวน  159   คน ใชวิธีแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling)  และทําการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) 
 2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

      ตอนท่ี 1    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขนาดของ
โรงเรียน ประสบการณการสอน  วุฒิทางการศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา แบบสอบ ถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
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     ตอนท่ี 2    เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ
กลุมตัวอยาง  แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน  (Rating  Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3    เปนแบบสอบถามปลายเปด  ถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการใชหลักสูตร
และขอเสนอแนะการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง 
ประเทศ   
 2.1  การหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity)  โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาแบบสอบถามเพื่อหาคาความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา โดยหาคา IOC  ไดเลือกขอท่ีมีคามากกวาหรือเทียบเทา  0.80  โดยผลที่ได  IOC  ไดคา 0.92 
 2.2   การหาคาความเช่ือม่ัน(Reliability)  โดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) ครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนประถมศึกษา 
ชวงช้ันท่ี 2  กับประชากรท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30  คน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธอัลฟา
ของ  ครอนบาค ผลปรากฎวาแบบสอบถามตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรมี
ความเช่ือม่ัน 0.93 
 3.   การวิเคราะหขอมูล 
    1. การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถมศึกษา ใชวิธีการหาคาเฉล่ียและคาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชการทดสอบคา t - test 
 

ผลการวิจัย 
  1.  ผลการศึกษาการดําเนินการตามสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานมีอยู
ในระดับปานกลาง  สวนผลการศึกษาปญหาการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน   โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน   
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดของ
โรงเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการ
ตามหลักสูตร และดานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร  สวนประสบการณการสอน  มีความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
และวุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ในสวนผลการเปรียบเทียบปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  ปญหา
การใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ครูผูสอนมีปญหาการ
ใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในทุกดาน คือ ดานการบริหารและ
บริการหลักสูตร  ดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและดานการสนับสนุนการสงเสริม
การใชหลักสูตร   สวนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอนและวุฒิทางการศึกษา
มีปญหาการดําเนิการใชหลักสูตรไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
  1.   การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  สภาพและปญหาการ
ดําเนินการทุกดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพการดาํเนนิการของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนประถมศึกษาตางๆ สวนใหญเปนบุคคลหลัก มีสวนเก่ียวของ
รับผิดชอบโดยตรงและเปนผูมีบทบาทสําคัญ  ท่ีผลักดันใหการเรียนการสอนในสถานศึกษาบรรลุผล  
มุงม่ันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภายในสถานศึกษา  อันเปนกลไกลสําคัญอยางหน่ึง  ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนด
แนวทาง  การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544)  จึงสงผลให
หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีนําเขาสู
สถานศึกษาในสังกัด  จึงทําใหครูผูสอนเกิดความตระหนัก  และมีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรภายในสถานศึกษา  มีความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน  สวนปญหาการ
ดาํเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนในสภาพปจจบัุน  ปญหาและความ
ตองการของสถานศึกษานั้นผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ  มีการ
ประสานงานภายในองคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน  แตงต้ังคณะทํางาน  
กําหนดกรอบ  แผนงาน  ตัวบงช้ี  จุดเดนและจุดพัฒนาของสถานศึกษา  โดยมีการประสานความรวมมือกับ
ทุกคนในหนวยงานใหรวมมือกันดําเนินงาน  จึงทําใหการดําเนินการใชหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนบรรลุผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา, 
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กระทรวงศึกษาธิการ)  จากเหตุผลดังกลาว  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินตามสภาพและปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีอยูในระดับปานกลาง  
 2.    ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี  จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอน  วุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา  
 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เม่ือจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน  ระหวางครูผูสอนท่ีอยูโรงเรียนขนาดใหญกับครูผูสอนท่ีอยูโรงเรียนขนาดเล็ก ในดานการ
บริหารและบริการหลักสูตรและดานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร ครูผูสอนมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากสภาพการดําเนินการใชหลักสูตรของ
โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกัน อาจมาจากงบประมาณ  บุคลากรสอนภาษาอังกฤษ 
ความพรอมของส่ืออุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  อรวรรณ  หอมขจร  (2546)  ได
ศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแกนนํา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร  พบวา  การเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนแกนนําขนาดใหญและขนาดกลาง ตามความเห็นของครูผูสอนในดานหลักสูตร มี
สภาพการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ โรงเรียนขนาดใหญ มีการจัด
หลักสูตร โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดหาส่ือ
และพัฒนาแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล โรงเรียนแกนนําขนาดใหญและขนาดกลาง ตาม
ความเห็นของครูผูสอนมีสภาพการจัด ไมแตกตางกัน  สวนการเปรียบเทียบปญหาการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแกนนําขนาดใหญและขนาดกลาง ตามความเห็นขอบครูผูสอน
ในดานหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดหาส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผลในภาพรวม ไมแตกตางกัน 
  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณการสอน  ระหวางครูผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตํ่ากวา 10 ปกับครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณการสอน  10  ปข้ึนไป  ในภาพรวมมีการดําเนินการตามสภาพและปญหาอยูในระดับปาน
กลาง  แตสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอน
ท่ีมีประสบการณการสอนต้ังแต 10 ปข้ึนไปมีวัยวุฒิการทํางานสูง  มีประสบการณทํางานยาวนานกวา จึง
เห็นชัดเจนวาการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนกิจกรรมในช้ันเรียนมีความสําคัญมาก 
อยางเชน การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน  การจัดแผนการเรียนรู  การจัดกจิกรรม
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การเรียนรูและการวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  วราภรณ  อมรประสิทธ 
(2548) เร่ือง สภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สิงหบุรี 
ผลการวิจัยวา สภาพและปญหาการใหลักสูตรสภานศึกษาตามประสบการณในการทํางาน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรและดาน
การประเมินผลการใชหลักสูตรระหวางผูมีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป กับผูท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานตํ่ากวา 10 ป   และสอดคลองกับงานวิจัย  อรวรรณ หอมขจร (2546) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแกนนํา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดแพร  พบวา ดานการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในกระบวนการเรียนรูในทุกกลุมสาระและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
หลักสูตรใหเหมาะสมกับภาพความจําเปนของทองถ่ินและมีศักยภาพ   
 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เม่ือจําแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษา  ระหวางครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากวากับครูผูสอนท่ีมีวุฒิทาง
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  ในภาพรวมมีการดําเนินการตามสภาพและปญหาอยูในระดับปานกลาง  แต
สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ครูผูสอนมีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้เนื่องจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  กําหนดวุฒิการศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ท่ีปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เกณฑข้ันตํ่าวุฒิปริญญาตรี  แตผลการวิจัย พบวา ครูวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรีจะมีการบริหารและบริการหลักสูตร แตกตางกับวุฒิปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรี ซ่ึงเปน
งานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร อยางเชนการเตรียมบุคลากร  การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร  การบริการ
วัสดุหลักสูตรและการบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน  สอดคลองกับ  ธวัชชัย  นาจําปา (2542)  ในการจัด
ครูเขาสอน นอกจากการที่ผูบริหารจัดครูผูสอนตรงกับความรู  ความสามารถตามวุฒิทางการศึกษา  ตาม
ความถนัด  ตามความสมัครใจแลวตองยึดหลักใหทุกคนทํางานไดอยางคลองตัว มีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน จะทําใหหลักสูตรแตละคนมีโอกาสไดใชศักยภาพของตนใหเปนประโยชนตอการใชหลักสูตร
ไดมากท่ีสุด  และสอดคลองกับงานวิจัย  อุดมศักดิ์  สมบัติหอม (2549) ไดศึกษาเร่ือง  เร่ือง  การศึกษาสภาพ
และปญหาการจัดทําสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต  
2   จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการบริหารการศึกษา พบวา โดยภาพรวมมีสภาพการ
จัดทําสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาแตกตางกัน  
  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา  ระหวางครูผูสอนท่ีสําเร็จสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท)กับครูผูสอนท่ีไมสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท)  มีสภาพการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร    สวนของปญหา
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การใชหลักสูตร ระหวางครูผูสอนท่ีสําเร็จสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท)กับครูผูสอนท่ีไมสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ท้ัง 3 ดาน คือ ดานบริหารและบริการหลักสูตร  ดานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
ดานการสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร ท้ังนี้เนื่องมาจาก ครูท่ีสําเร็จสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ
โดยตรงจะมีแนวทางการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  วรรณดี  
เกตุแกว (2547)  ไดวิจัยเร่ือง  สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรการศึกษา สาระการเรียนรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี  
พบวามีปญหาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง ดานการเตรียมพรอมของสถานศึกษา  
การจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  การวางแผนและการดําเนินการใชหลักสูตรการ
ปรับปรุงพัฒนา  แลวสอดคลองกับงานวิจัย  ทวี  เหลาเก้ิมฮุง  (2547)  ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดรอยเอ็ด  เม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามขนาดสถานศึกษา  พบวาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ  ดานทักษะ 4 ดานในการ
สอนภาษาอังกฤษ  ดานเทคนิคและวิธีสอนภาษาอังกฤษ  ดานความมุงหวังในการสอนภาษาอังกฤษ และ
ดานการจัดการปญหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  และส่ิงสําคัญจาการปฏิรูปการเรียนการสอนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรในระดับหนึ่งและกําลัง
ดําเนินการแกไขปญหา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็พยายามหาสาเหตุ
ของปญหาและดําเนินการแกไข อยางเชน การปรับปรุงการเรียนการสอน ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ 
พบวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีมีความพยายามในการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาได
พัฒนา  ปรับปรุงการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดใหมีการประเมินนักเรียนเพื่อจัดกลุมสําหรับ
แกปญหา และการแกปญหาการขาดครูท่ีจบเอกตรงกับวิชาท่ีสอนโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ  และ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีใชยุทธศาสตรตาง ๆ  เพื่อเรงพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เชน การใชส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชวยการจัดการเรียนรู การสอนแบบบูรณาการและการใชรูปแบบการเรียนรวมนัน้ 
ซ่ึงผลการดําเนินงานพบวา ในแงของการบริหารจัดการสามารถชวยแกปญหาครูไมครบชั้นของ
สถานศึกษาไดในระดับหนึ่ง  และชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคามากข้ึน เชน การหมุนเวียนครู
ชวยสอน การจัดศูนยการเรียน  หองสมุดเคล่ือนท่ี และมีโรงเรียนหลายแหงท่ีใชการเรียนการสอนโดยใช
ส่ือทางไกลผานดาวเทียมทางไกลจากโรงเรียนกังวลในการแกไขปญหาการขาดแคลนครู แตอยางไรก็ตาม
เม่ือดําเนินงานไประยะหนึ่งพบวายังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการไดแก การใหความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษา และการเกล่ียอัตรากําลังครูยังไมสามารถดําเนินการได (เอกสารรายงานผลการตรวจ
ราชการประจําปงบประมาณ 2549 งวดท่ี 1/2549, กระทรวงศึกษาธิการ) 
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ขอเสนอแนะ 
1.    ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

       1.  โรงเรียนควรพิจารณาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับ
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  โดยคํานึงถึงคุณวุฒิและวิชาเอก- โท 
      2 .  โรงเรียนและครูผูสอนควรรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรในทองถ่ินเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ เชน การนําวิทยาการและแหลงวิชาการในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนใน
การจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆท่ีจัดข้ึนในทองถ่ิน  
เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน อาจทําใหไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทองถ่ินมาจัดการเรียนการสอนมีความเปนไปไดมากข้ึน 
   4.   ครูผูสอนควรวางแผนการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการใหเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรม
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

2.    ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
             1.    ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงช้ันอ่ืนๆ  เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมี ประสิทธิภาพตอไป 

        2.    ควรศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศแตละโรงเรียนในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึนเพื่อเปน
ประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรของแตละโรงเรียน 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคดัสรรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
A STUDY OF CORRELATION  BETWEEN  SELECTED VARIABLES  AND CHEMISTRY 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และหาสมการพยากรณของตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2549  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว  เขต 1  จํานวน 260  คน ซ่ึงเลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ันเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามของตัวแปรคัดสรรมีคาความเช่ือม่ันเปนรายดานเทากับ  0.79 – 0.95 และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  มีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.90  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  
รอยละ  คาเฉล่ีย   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย  และการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัย  พบวา 
1. ตัวแปรทุกดานของตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีคุณภาพ

การสอนของครู   นิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน   การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง 
และจิตวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 
 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)อาจารยประจําหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง(Z1)   ตัวแปรคัดสรร
ดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการประเมินคา(Z2)  ตัวแปรคัดสรรดานจิต
วิทยาศาสตรในดานความมีเหตุผล(Z3)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีใน
ดานความรูความจํา(Z4)     ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการ
สังเคราะห(Z5)      ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการมีสวนรวมของนักเรียน(Z6)     
ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง(Z7)   
ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานช้ีแนะ (Z8)    ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรใน
ดานความซ่ือสัตย(Z9)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานทักษะ
กระบวนการทดลอง (Z10)  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู (Z11)  ตัวแปรคัด
สรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานมีความสงสัยและกระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบ(Z12)    และตัวแปรคัดสรร
ดานคุณภาพการสอนของครูในดานการเสริมแรงจากครู(Z13) เปนตัวแปรท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 ได  64.60 %   ดังสมการพยากรณ ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน 

Ŷ    =  0.208 Z1   + 0.298 Z2  +  0.191 Z3  + 0.256 Z4 - 0.234 Z5 + 0.348 Z6 
              –0.182 Z7 + 0.158 Z8+ 0.422 Z9+ 0.142 Z10 – 0.510 Z11+ 0.191 Z12 – 0.143 Z13  

 
ABSTRACT 

 The purposes of  the research were to study of  correlation between selected variables  and 
Chemistry  achievement of Mattayom Suksa five student in secondary schools under The Jurisdiction of 
the Office of  Sakaew Educational Service Area Region 1 and  predictor to find the equation of factor 
contributed to chemistry learning achievement.  The sample consisted of 260 students who studying in 
Mattayom Suksa five student in secondary schools under The Jurisdiction of the Office of  Sakaew 
Educational Service Area Region 1 in academic year 2006 and selected by using stratified random 
sampling technique. The instruments are used for data collection and test of understand. The reliability of 
in strucments were .79 - .95  and .90 respectively. The data were analyzed by using percentage arithmetic 
mean , standard deviation , correlation and multiple regression. 
 The results of this study were as follow : 
 1.  The correlation coefficient between  all factors of selected variables in the self-efficacy 
Chemistry learning, teachers’ teaching quality, students study habits, expectation learning of parental and 
scientific mind and Chemistrys learning achievement was statistically significant at .05 level. 
 2.  Expectation learning of  parental(Z1) , evaluation in self-efficacy(Z2), rationality in 
scientific mind(Z3), knowledge in self-efficacy(Z4) , synthesis in self-efficacy(Z5) , participation in 
teachers’ teaching quality(Z6) , feedback correctives in teachers’ teaching quality(Z7) , cuse in teachers’ 
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teaching quality(Z8) , honesty in scientific mind(Z9) , science process skill(Z10) , curiosity in scientific 
mind Z11) , wonder and active to find answer in scientific mind(Z12)  and reinforcement in teachers’ 
teaching quality (Z13)  is  the selected variables can predict and  find the equation of factor contributed to 
chemistry learning achievement of mattayom suksa five student in secondary schools under The 
Jurisdiction of the Office of  Sakaew Educational Service Area Region 1 at 64.60 percent.  
 According to the following equation  : standard score 

Ŷ    =  0.208 Z1   + 0.298 Z2  +  0.191 Z3  + 0.256 Z4 - 0.234 Z5 + 0.348 Z6  
              –0.182 Z7 + 0.158 Z8+ 0.422 Z9+ 0.142 Z10 – 0.510 Z11+ 0.191 Z12 – 0.143 Z13  

 
ความสําคัญของปญหา 
 การเรียนรูตาง ๆ จัดเปนการศึกษาท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก ซ่ึง 
การศึกษาเปนการพัฒนาใหมนุษยมีการพฒันาท้ังชีวิต จติใจ รางกาย จึงทําใหมนุษยไดนําความรูมา
พัฒนาตนเองและสังคม   ในการศึกษาในปจจุบันนีไ้ดนาํวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชใน 
การศึกษาเปนอยางมาก จึงทําใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและยังมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอม ดังนั้น
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรจึงจําเปนท่ีมนุษยจะตองมีความสามารถนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ในขณะเดียวกันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดสงผลกระทบในทางท่ีไมดีตอมนุษยและสังคมไดเชนกันและกอปญหาตอชีวิต
ความเปนอยูและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงเปนผลกระทบตอสังคมโดยตรง (กรมวิชาการ,  2544 : 15)  ดังนั้น 
การท่ีเราจะศึกษาวิทยาศาสตรเราจะตองคํานึงถึงบริบทของเวลาและสังคม วิทยาศาสตรมีหลายมิติ 
ความรูเปนมิติหนึ่งของวิทยาศาสตร”  (กรมวิชาการ, 2543 : 54) สังคมไทยจึงตองเตรียมการในการ
พัฒนาการศึกษาดานวิทยาศาสตร   โดยมุงเนนกระบวนการแสวงหาความรู   การจัดการกับขอมูล
และการแกปญหาใหเหมาะสมกับวัย   รวมท้ังความสนใจของเด็กและเยาวชนไดดวย 
 จากการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) ของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปการศึกษา 2542 ในระดับประเทศพบวา ผลการประเมิน
คุณภาพของนักเรียนวิชาเคมี มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  19.31  จากคะแนนเต็ม 50  คะแนน  และมี
นักเรียนท่ีอยูในระดับตองปรับปรุงรอยละ 63.73 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ในระดับเขตการศึกษา  12  ในจังหวัดสระแกว ไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 16.159  มีนักเรียนอยูใน
ระดับตองปรับปรุงรอยละ 83.032  (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2542 : 8-30)  ซ่ึงอยูในระดับท่ี
ตํ่ามาก  ยังไมเปนท่ีนาพอใจ   จึงสงผลใหการศึกษาวิชาเคมีนั้นมีการพัฒนาท่ีชาลง ซ่ึงสงผลตอการ
เรียนรูวิชาเคมีของนักเรียนและกระทบตอการศึกษาไทยในปจจุบันนี้ดวย   
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 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกลาว ช้ีใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนของการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาเคมี  ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนวิชาเคมีจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเพื่อหาความสัมพันธของ
ตัวแปรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี คุณภาพการสอนของครู นิสัยในการเรียนเคมี
ของนักเรียน การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครองและจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ในจังหวัดสระแกว   อันเปนแนวทางสําหรับ
ครูผูสอน ครูแนะแนว ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ในการสงเสริมพัฒนา 
คุณภาพการเรียนการสอนวิชาเคมีใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป   ซ่ึงจะเปนความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 
 
คําสําคัญ 
 ตัวแปรคัดสรร,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี   คุณภาพการสอนของครู 
นิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน   การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง และจิต
วิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธและสรางสมการพยากรณระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2549  ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1  ท่ีทําการเปดสอนใน
ระดับชวงช้ันท่ี  4  โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ของสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามหนังสือแบบเรียนวิชาเคมี เลม 3 เร่ือง อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี  จํานวนนักเรียนท้ังหมด  730   คน  จากจํานวนโรงเรียนท้ังหมด  10  โรงเรียน 
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   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   ภาคเรียนท่ี  1                   
ปการศึกษา  2549  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 
ท่ีทําการเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 4 โดยใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตามหนังสือแบบเรียนวิชาเคมี เลม 3  เร่ือง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จํานวน 260 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified  Random  
Sampling) โดยมีโรงเรียนเปนช้ัน (Strata)  และมีนักเรียนเปนหนวยการสุม (Sampling Unit) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  ประกอบดวย 
      2.1  แบบสอบถาม  ไดแก  
     ตอนท่ี  1  เปนสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ 
     ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานการรับรูความสามารถของ
ตนเองทางเคมี  มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ 
     ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานคุณภาพการสอนของครู  มี
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ 
     ตอนท่ี  4  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานนิสัยในการเรียนเคมีของ
นักเรียน  มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale) 5  ระดับ 
     ตอนท่ี  5  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรดานการรับรูความคาดหวังดาน    
การเรียนของผูปกครอง  มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา  (rating  scale)  5  ระดับ 

2.2  แบบทดสอบ  ไดแก 
   ตอนท่ี  6  เปนแบบทดสอบวัดเกี่ยวกับตัวแปรดานจิตวิทยาศาสตร  

   ตอนท่ี  7  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เร่ือง    
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
      2.3  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
             2.3.1  การหาคาความเท่ียงตรง  (Content Validity)  นํารางแบบสอบถามและ
แบบทดสอบท่ีสรางเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเนื้อหา และนําแบบสอบถาม
และแบบทดสอบปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนอตอประธาน
กรรมการวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงแกไข 
             2.3.2  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  โดยมีคาความเช่ือม่ันราย
ดานเทากับ 0.79 – 0.95  และแบบทดสอบหาความเช่ือม่ันโดยวิธีความสอดคลองภายในของ
แบบทดสอบจากสูตร  KR - 20  ตามวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน  เทากับ  .90 
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 
      การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 1)คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรไดแก คาเฉล่ีย 
( X )และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  2) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย  และ 3) การ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 
ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  สวนใหญเปนเพศหญิง  มีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมวิชาเคมีของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  อยูในระดับ  1.51  -  2.00  

2.  คะแนนเฉล่ียรายขอของตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี   
คุณภาพการสอนของครู  นิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน  การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของ
ผูปกครอง  และจิตวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉล่ียรายขออยูระหวาง  2.85  ถึง  3.78  แสดงวา  นักเรียน
มีลักษณะตามตัวแปรคัดสรรแตละดานดังกลาวคอนขางสูง  สวนคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมีมีคาเทากับ 11.56 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีอยูในระดับตํ่า 
เพราะมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวาคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม  สวนคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปร
คัดสรรแตละดาน   มีคาอยูระหวาง  0.44  ถึง  0.88   แสดงวามีการกระจายของคะแนนนอยและ 
การกระจายของคะแนนของตัวแปรแตละดานใกลเคียงกัน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีมีคา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.69 แสดงวามีการกระจายของคะแนนมาก นั่นคือ นักเรียนแตละ
คนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีแตกตางกัน 

2.  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบธรรมดาระหวางตัวแปรแตละดานของตัวแปรคัดสรร 
ดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมี   คุณภาพการสอนของครู  นิสัยในการเรียนเคมีของ
นักเรียน  การรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง และจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมี พบวา มีตัวแปรแตละดานของตัวแปรคัดสรรท่ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จํานวน  19  ตัวแปร  ไดแก  ตัวแปร  คัดสรร
ดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานความรูความจํา ดานความเขาใจ ดานการนํา  
ไปใช  ดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะห ดานการประเมินคา และดานทักษะกระบวนการ
ทดลอง  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานช้ีแนะ  ดานการมีสวนรวมของนักเรียน  
ดานการเสริมแรงจากครู  และดานการใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง  ตัวแปรคัดสรร
ดานนิสัยในการเรียนเคมีของนักเรียน  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของ
ผูปกครอง  และตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู  ดานความมุงม่ัน  ดาน
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ความซ่ือสัตย  ดานความมีใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็น   ดานความมีเหตุผลและดานมีความสงสัย
และกระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบ 

3.  ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ไดผลสรุปดังนี้ 

     3.1   การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบปกติ   โดยใชตัวแปรทุกตัวแปรรวมกันทํานาย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี ซ่ึงพบวาสามารถรวมอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาเคมีได 65.70 %  มีจํานวนท้ังหมด  11  ตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก  (1)  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทาง
เคมีในดานความรูความจํา  (2)  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดาน
การสังเคราะห    (3)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดาน 
การประเมินคา   (4)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานทักษะ
กระบวนการทดลอง   (5)   ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการมีสวนรวมของ
นักเรียน    (6)   ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการมีสวนรวมของนักเรียน         
(7)  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการเสริมแรงจากครู  (8)  ตัวแปรคัดสรรดาน
คุณภาพการสอนของครูในดานการใหขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง  (9) ตัวแปรคัดสรร
ดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู   (10)  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดาน 
ความซ่ือสัตย   และ  (11)  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความมีเหตุผล   
 3.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพ่ือคัดเลือกตัวแปรท่ีดีท่ีสุดพบวาตัวแปร
ท่ีไดรับการคัดเลือกจํานวน 13 ตัวแปรท่ีสามารถใชพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีได 
64.60% โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก (1) ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวัง
ดานการเรียนของผูปกครอง (2) ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดาน
การประเมินคา (3) ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความมีเหตุผล  (4) ตัวแปรคัดสรรดาน
การรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานความรูความจํา   (5)   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรู 
ความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการสังเคราะห (6) ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของ
ครูในดานการมีสวนรวมของนักเรียน (7) ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการให
ขอมูลยอนกลับและการแกไขขอบกพรอง (8) ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดาน
ช้ีแนะ (9) ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความซ่ือสัตย  (10) ตัวแปรคัดสรรดานการรับรู
ความสามารถของตนเองทางเคมีในดานทักษะกระบวนการทดลอง   (11)   ตัวแปรคัดสรรดาน         
จิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรู (12) ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานมีความสงสัย
และกระตือรือรนท่ีจะหาคําตอบ   และ  (13)  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดาน
การเสริมแรงจากครู 
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อภิปรายผล 
จากผลของการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรกับผลสัมฤทธ์ิทาง     

การเรียนวิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  ดังนี้ 

1.   ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานความรูความจํา              
การประเมินคา  และทักษะกระบวนการทดลองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เนื่องจากนักเรียนท่ีรับรูวาตนเองมีความสามารถสูงจะ
มีความพยายามและมุมานะมากเม่ือเรียนในส่ิงท่ียาก และบุคคลท่ีมีการรับรูความสามารถของตนเอง
สูง  จะมีการเอาใจใสตองาน  กระตือรือรน  และใชความพยายาม  มุมานะในการทํางานนานกวา
บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนเองตํ่า แตตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของ
ตนเองทางเคมีในดานการสังเคราะหมีความสัมพันธทางลบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี นั่น
แสดงวา ถาใหนักเรียนจดจําความรูท่ีเรียนมาเปนเนื้อเร่ืองยอย ๆ นักเรียนจะสามารถจดจําไดดีและ
จะสามารถเรียนไดดีดวย หากใหนักเรียนมีการรวบรวมความรูจากท่ีเรียนมาเปนเนื้อเร่ืองยอย ๆ มา
สังเคราะหหรือบูรณาการความรูใหมีความสัมพันธกัน  นักเรียนจะเรียนไดไมดี   เนื่องจากครูผูสอน
นั้นไดจัดการเรียนการสอนท่ีเนน การสอนเปนเนื้อเร่ืองยอย ๆ และยังเนนใหนักเรียนทองจําหรือ
จดจําเนื้อหาเปนสวนมาก นักเรียนจึงขาดทักษะในการเช่ือมโยงความรูใหมีความสัมพันธกันทําให
ไมสามารถแกโจทยปญหาท่ีมีเนื้อหาหลายเร่ืองมาสัมพันธกันได ดังนั้น  เม่ือขอสอบเปนการวัดผล
ในดานความรูความจําเปนสวนมาก   จากการวิจัยในคร้ังนี้ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถ
ของตนเองทางเคมีในดานความรูความจําจึงสงผลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี
สําหรับตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของตนเองทางเคมีในดานการประเมินคาท่ีมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เพราะวานักเรียนในระดับชวงช้ันท่ี 4 จะ
มีวุฒิภาวะพอท่ีจะมีความคิดในระดับข้ันสูงได โดยนักเรียนสามารถท่ีจะนําความรูท่ีไดจากการ
เรียนรูนํามาเปนเหตุผลหรือเปนขอมูลในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจ จึงทําใหมีความสัมพันธทางบวก
กับผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนวิชาเคมี 

2.  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานช้ีแนะและในดานการมีสวนรวม 
ของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมี  โดยเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ  วางแผนการ
เรียนรวมกัน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดผล  การประเมินผล รวมท้ังใหนักเรียนไดเลือกทํา
กิจกรรมการเรียนไดตามความเหมาะสมของตนเอง  ดังนั้นเม่ือนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดีข้ึนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก็สูงข้ึนดวย 
แตตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครูในดานการเสริมแรงจากครูและการใหขอมูล
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ยอนกลับและการแกไขขอบกพรองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความสัมพันธทางลบกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  เนื่องจากนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะมีความต้ังใจ
เรียน  และสนใจเรียนอยูเปนประจํา จึงไมสนใจเร่ืองของรางวัลหรือคํายกยองตาง ๆ  ท่ีจะไดรับ  ซ่ึง
พฤติกรรมเหลานี้เกิดข้ึนจากภายในจิตใจของตัวนักเรียนเอง   โดยท่ีนักเรียนจะรับรูวาตนเองนั้นจะ 
ตองต้ังใจเรียนเพื่อใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง ดังนั้น รางวัลหรือคํายกยองตาง ๆ จึงไมมี
ความสําคัญสําหรับตนเอง  และในปจจุบันโรงเรียนจัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  โดย
เนนการวัดผลกลางภาคและปลายภาคเปนหลักครูผูสอนจึงเนนวัดผลหลักเพียง 2 คร้ังเทานั้น  โดย
ใชขอสอบหรือแบบทดสอบท่ีตนเองสรางข้ึน ทําใหครูผูสอนนําคะแนนจากการทดสอบมาแจงกับ
นักเรียนทราบเพียง  1-2  คร้ังตอภาคเรียนโดยไมไดวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงจะสามารถทํานายคะแนนการสอบของตนเองไดเลย  เพราะวาขอสอบ
เปนการวัดความรูความจําซ่ึงตรงกับเนื้อหาท่ีครูผูสอนไดทําการสอนไว จึงทําใหเด็กนักเรียนเหลานี้
สามารถเปดตําราหรือหนังสือดูคําเฉลยของขอสอบไดเลย 

3.  ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครองของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ดังนั้น เม่ือผูปกครอง
ท่ีมีความคาดหวังดานการเรียนสูง  จะทําใหลูกนั้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตาม  สวนผูปกครอง
ท่ีมีความคาดหวังดานการเรียนตํ่าก็จะทําใหลูกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าไปดวย  และชุมชนของ
นักเรียนในจังหวัดสระแกวยังเปนชุมชนแบบชนบท  ผูปกครองของนักเรียนสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  ภายในครอบครัวจึงประกอบดวยบิดาและมารดาเปนกําลังหลักในการ
ประกอบอาชีพ โดยในระหวางท่ีผูวิจัยกําลังทําการเก็บขอมูลอยูซ่ึงเปนชวงท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรของนักเรียนดวย จึงทําใหนักเรียนไดใกลชิดกับผูปกครองมากย่ิงข้ึนเนื่องจากตองไป
ชวยงานผูปกครองตามไรนาตาง ๆ ผูปกครองจึงมีเวลาท่ีจะอบรม ส่ังสอนและบอกเลาถึงความ
เหน็ดเหน่ือยในอาชีพเกษตรกรรมของตนเองตอลูก  เพื่อใหลูกไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน   ดวยเหตุนี้
จึงทําใหนักเรียนมีการรับรูวาผูปกครองของตนน้ันมีความคาดหวังเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนของตนมาก
ยิ่งข้ึนดวย 

4. ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  มีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี  ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 229-230)  ท่ี
กลาววา ปจจัยดานผูเรียน ไดแก ดานจิตวิทยาศาสตรเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ดังนั้น   นักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรสูงยอมมี 
แนวโนมท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีสูงและนักเรียนท่ีมีจิตวิทยาศาสตรตํ่ายอมมีแนวโนม
ท่ีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีตํ่าไปดวย  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลดังนี้ 

4.1  ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความซ่ือสัตยมีความสัมพันธทางบวก 
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กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เนื่องจากนักเรียนท่ีมีจริยธรรมจัดเปนนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย
และเปนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวย โดยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงยอม
เปนผูท่ีรูจักส่ิงใดควรทําและส่ิงใดไมควรทํา  นั่นแสดงวานักเรียนมีความซ่ือสัตย สําหรับนักเรียนท่ี
มีความซ่ือสัตยสูงก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังสอนของครู  หรือปฏิบัติตามกฎและระเบียบ
ตาง ๆ อยางเครงครัด  จึงทําใหนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเม่ือมีการวัดผลทางการเรียน
จะทําตามความสามารถของตนเอง  โดยจะไมดูคําตอบของเพื่อนและจะไมใหเพื่อนดูคําตอบของ
ตนเองดวยเชนกัน   เนื่องจากกลัววาตนเองนั้นทุจริตในการสอบและอาจจะทําใหผูปกครองนั้น 
ผิดหวังกับตนเองดวย หรือหากมีการทดลองก็จะบันทึกขอมูลท่ีไดจากการทดลองตามความเปนจริง  
เนื่องจากจะมีความม่ันใจในความคิดและความสามารถของตัวเองสูง และจากผลการวิจัยในคร้ังนี้
ไดพบวาตัวแปรคัดสรรดานความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีดวย ดังนั้นความซ่ือสัตยซ่ึงเปนความคาดหวังของผูปกครอง  โดย
นักเรียนท่ีไดรับความคาดหวังจากผูปกครองจะทําใหนักเรียนมีความซ่ือสัตยดวย   ผูวิจัยจึงเห็นวา
นักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตยจะมีความต้ังใจเรียนเพื่อใหตนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน จะประพฤติปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและเปนเด็กดีของครู - อาจารย เพื่อใหไดตามความคาดหวังของผูปกครอง
ของตนเอง 

4.2 ตัวแปรคัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรในดานความสนใจใฝรูมีความสัมพันธทางลบ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูยังเนนที่ครูผูสอนเปน
ศูนยกลางหรือเปนสําคัญอยู โดยท่ีครูยังมีอํานาจในช้ันเรียน ครูยังยึดม่ันวาตนเองเปนผูรูมากท่ีสุด 
ถูกท่ีสุดและมีอํานาจมากท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2544 : 19) ท่ีกลาววากระบวนการเรียนรูท่ีครูเปนสําคัญเปนกระบวนการเรียนรู
ท่ีเปนความทุกขและนาเบ่ือหนายท่ีสุดสําหรับนักเรียน เพราะวาครูยังไมปฏิรูปการเรียนรูหรือครูไม
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน (ประสิทธ์ิ จันทรดา, 2547 : 15) และครูยังเนนการเรียนการสอน
แบบทองจําอยู โดยสอนใหนักเรียนจดจําเนื้อเร่ืองท่ีไดเรียนมาเพื่อจะไดทําขอสอบใหไดคะแนนดี  
(ชาตรี  สําราญ. 2544 : 3) และขอสอบท่ีใชวัดผลการเรียนรูเปนขอสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง จึงเนนท่ี
การวัดในดานความรูความจํา เปนสวนมากดังท่ีชาตรี  สําราญ (2544 : 3) ไดกลาววาขอสอบมุงวัด
ความจํา ดังนั้น  เม่ือมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีครูใชขอสอบโดยเนนท่ีความรูความจําเปน
สวนมากจึงทําใหนักเรียนไมมีความสนใจท่ีจะใฝรูมากนัก เพราะวาขอสอบนั้นไมมีความต่ืนเตน
และในบางคร้ังขอสอบท่ีใชใน การวัดและประเมินผลเปนชุดเดิมท่ีใชมาจํานวนหลายปแลว 
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ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การพัฒนาผลสัมฤทฺธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนใหสูงข้ึน ครูอาจารยควรตระหนัก
ใหความสําคัญในการเสริมสรางใหนักเรียนมีการรับรูความสามารถของตนเองอยางถูกตองและควร
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ รวมถึงใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูใหมากท่ีสุด เพื่อใหนักเรียนเปนผูท่ีมีจิตวิทยาศาสตรครบทุกดาน นอกจากนี้ผูปกครอง
ควรใหความสนใจ  ดูแล  เอาใจใสนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีจะใหนักเรียนรับรูวาผูปกครองมี
ความคาดหวังดานการศึกษาตอนักเรียนโดยเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนดวย 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความสามารถของ 
ตนเองทางเคมี  ตัวแปรคัดสรรดานคุณภาพการสอนของครู ตัวแปรคัดสรรดานนิสัยในการเรียนเคมี
ของนักเรียน    ตัวแปรคัดสรรดานการรับรูความคาดหวังดานการเรียนของผูปกครอง    และตัวแปร
คัดสรรดานจิตวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ เชน  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ
กับนักเรียนในระดับชวงช้ันท่ี  3  หรือระดับชวงช้ันที่  2  เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการเปล่ียนแปลง
วาแตกตางกันหรือไม    เพื่อจะไดเปนแนวทางในการสงเสริมหรือพัฒนาคุณลักษณะของตัวแปร 
เหลานี้ใหเหมาะสมแกนักเรียน 

2.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรอื่น ๆ  กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   เชน    
ความพรอมของโรงเรียน   ความสัมพันธในกลุมเพื่อนหรือครู   ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน     
เปนตน 
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จากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัสและใบดาวเรือง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวิธีสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน  

ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรืองโดยวิธีกล่ันดวยไอน้ํา  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการไลแมลงสาบอเมริกัน
ของ สารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง และ นํา
ผลการวิจัยในจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับผูสนใจในชุมชน  
 ผูวิจัยไดทําการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง
ดวยวิธีการกล่ันดวยไอน้ําเพื่อหาปริมาณน้ํามันท่ีสกัดไดแลวนําไปหาองคประกอบทางเคมีและความ
เขมขนท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพการไลแมลงสาบดีที่สุด  หลังจากนั้นจึงนําน้ํามันหอมระเหยใน
ความเขมขนท่ีเหมาะสมนั้นไปใชทําเจลเพ่ือไลแมลงสาบในภาคสนามมีการเผยแพรความรูสูชุมชนโดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูสนใจในชุมชน   
 ผลการวิจัยพบวา น้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน มีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
น้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส และน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรือง โดยมีคาเฉล่ียของน้ํามันท่ีได 
รอยละ 0.801, 0.61 และ 0.170  ตามลําดับ และจากการศึกษาองคประกอบทางเคมี เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน สาร ลิโมนินและ สารซิทรอเนลลัล ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบาง โดยใช เฮกเซน : 
ไดคลอโรมีเทน : เอทิลอะซิเตต ในอัตราสวน 3:5:2 เปนวัฏภาคเคล่ือนท่ี พบวาน้ํามันหอมระเหยจาก
เปลือกสมเขียวหวาน มีสารลิโมนิน มีคา Rf เทากับ 0.52  สวนน้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส และ 
ใบดาวเรืองพบท้ังสารลิโมนินและ ซิทรอเนลลัล ซ่ึงมีคา Rf เทากับ 0.52 และ 0.63 ตามลําดับ  เม่ือนํา
น้ํามันหอมระเหยแตละชนิดไปทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลง พบวาน้ํามันหอมระเหย 
. 
1)นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ        
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ในสารละลาย เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ท่ีไดจากน้ํามันใบดาวเรืองในความเขมขน(v/v) รอยละ0.75 มี
ประสิทธิภาพในการไลท่ีระยะทางมากกวา 60 เซนติเมตรไดดีท่ีสุดรองลงมาคือ สารละลายน้ํามันหอม
ระเหยจากใบดาวเรืองท่ีมีความเขมขนรอยละ 0.50 และใบยูคาลิปตัสท่ี ความเขมขนรอยละ 0.50 ซ่ึง
เทากับสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองท่ีความเขมขนรอยละ 0.25 โดย มีประสิทธิภาพใน
การไลแมลงสาบได รอยละ 86.7 , 66.7, และ63.0 ตามลําดับ สวนน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากเปลือก
สมเขียวหวาน มีอัตราการไลท่ีระยะมากกวา 60 เซนติเมตรไดนอย  คือท่ีความเขมขน 0.25 , 0.50  และ 
0.75  มีอัตราการไล รอยละ 46.7 , 60 และ 43.3 ตามลําดับ  และจากการทดสอบประสิทธิภาพในการไล
แมลงสาบในภาคสนาม โดยใชผลิตภัณฑในรูปของเจลน้ํามันหอมระเหย  ซ่ึงมีสวนผสมของเจลแว็ค
และสารละลายนํ้ามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองในเอทิลแอลกอฮอล ท่ีความเขมขนรอยละ 1 ในปริมาณ 
40  กรัม  มีผลการไลแมลงสาบรอยละ 100 ไดหมดจากพื้นท่ีขนาด  2  ตารางเมตรในเวลา 3  ช่ัวโมงโดย
ไมกลับมาบริเวณนั้น เปนเวลา 24  ช่ัวโมง  

ผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไล
แมลง ใหกับผูสนใจในชุมชน จํานวน 30 คน พบวา การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบรมของผู
เขารับการอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 แสดงวาการอบรมคร้ังนี้ทําให 
ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนและผูเขารับการอบรม มีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับดีมาก 
 

ABSTRACT 
 The objective of the research to study the efficiency of Essential oil extract orange peel  
(Citrus reticulate. Blanco), eucalyptus leaf ( Eucalyptus camaldulens. Dehnh) and marigolds leaf  
(Tagetes  erecta.) on american cockroach (eriplaneta  americana) far away after that study 
training the  result to the students and interest person 
 The experiment  extraction by vapors distillation  from Citrus reticulate Blanco, 
Eucalyptus camadulensis  Dehnh and  Tagetes  erecta  for essential oil, analyzed the chemical 
composition and suitable concentrate for Periplaneta  Americana  far away after that we make the 
gel box produces and training in seminar 
 The result found that essential  oil from Citrus reticulate Blanco, have the most oil  
0.801%  down to Eucalyptus camadulensis  Dehnh 0.61%  And Tagetes  erecta have the least  
0.17% identified by thin layer chromatography with limonene and  citronellal standard in solvent  
system of Hexane : dichloromethane : ethyl acetate  3:5:2  we have found that essential oil from  
Citrus reticulate Blanco have limonene only (Rf = 0.52) and essential oil from  Eucalyptus 
camadulensis  Dehnh. And Tagetes  erecta  have both of  limonene and citronellal  (Rf 0.63) 
about efficiency to american cockroach (eriplaneta  americana) far away we have found that of  
essential oil  from Tagetes  erecta   have the most efficiency  Periplaneta  Americana  far  away,  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

191 

when we test varies 3 concentration to 3 plant we have found that the best essential oil from 
0.75%  Tagetes  erecta  far away 100% more than 60 cms, down to essential oil from 0.50% 
Tagetes erecta far away 86.7%, to equal essential oil from 0.25% Eucalyptus and 0.25% Tagetes  
erecta far away  66.7%,  the least essential oil from Citrus reticulate Blanco at 0.25% , 0.50% and 
0.75% concentrate far away 46.7%, 60.0% and 43.3% line up. Then we make the gel box formula 
to produces by  mixer of 1% Tagetes erecta essential oil in ethanol 10 ml and wax gel 40 g. test to 
American cockroach in cage, it could far away   100%  within 3  hrs in area  2 m2  
  The training in seminar was participant of 30 students satisfaction  using   questionnaire 
and quiz test which most of the student satisfied got higher marks after attend trained significantly 
different (p> 0.01)  
 
ความสําคัญของปญหา 
        สภาพแวดลอมของโลกในยุคปจจุบันมีผลกระทบจากการกระทําของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจาก
การใชสารเคมีโดยไมเขาใจหลักการใช  หรือไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอม เปนเหตุให 
ส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรม และยังเปนแหลงเพาะพันธุแมลงท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเปนพาหะในการ 
นําโรคตางๆ เชน หนู แมลงสาบ ซ่ึงเปนพาหะทําใหเกิดโรคตาง ๆ ได 
           คนไทยจํานวนไมนอยท่ีเปนโรคหอบหืดและภูมิแพ ซ่ึงเกิดจากสารกอใหเกิดภูมิแพจาก
แมลงสาบ ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต   เศรษฐกิจ  ตองเสียเวลาทั้งในการรักษา และการ
ดูแล  เนื่องจากโรคภูมิแพ หรืออาการหอบหืดดังกลาว จะไมหายงาย ตองใชเวลาในการรักษาอยาง
ตอเนื่อง แมลงสาบท่ีพบโดยท่ัวไปมีประมาณ 4,000 ชนิด  (ทวี  หอมชง ,2543:53)  ซ่ึงมีการสํารวจ พืน้ท่ี
ในประเทศไทย  14 จังหวัด พบวา แมลงสาบอเมริกัน ( Periplaneta americana ) มีมากท่ีสุดถึงรอยละ 
60.9 ของแมลงสาบทั้งหมดท่ีศึกษา แมลงสาบดังกลาว จะปลอยสารจะปลอยสารกอภูมิแพ (allergen) 
ออกสูบริเวณท่ีเดินผานหรือฟุงลอยอยูในอากาศ เม่ือมนุษยสัมผัสสารกอภูมิแพเหลานี้เปนเวลานาน ๆ 
ก็จะทําใหเกิดโรคภูมิแพและหอบหืดข้ึนได(Apiwat Tawatsin  :2001) 
         การไลแมลงสาบอเมริกันนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษย ดวย  เพราะ
แมลงสาบดังกลาวชอบอาศัยอยูกับบานเรือน การเลือกใชพืชสมุนไพรประเภทน้ํามันหอมระเหยตาง ๆ 
จึงเปนทางเลือกท่ีจะนํามาใชขับไลแมลงสาบได น้ํามันหอมระเหย มีคุณสมบัติตางกันข้ึนอยูกับ
องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมแตละชนิด  สารลิโมนีน  และซิทรอเนลลัล(citronella) พบไดจาก
พืชตระกูลสม หรือ น้ํามันยูคาลิปตัส   (นันทิยา จิตธรรมา , 2546: บทคัดยอ)  เปน สารลิโมนินท่ีมีสมบัติ
ออกฤทธ์ิตอเซลลประสาท รับความรูสึก(sensory nerve) ในระบบประสาทรอบนอก สารดังกลาวจะออก
ฤทธ์ิอยางรวดเร็วแตถาความเขมขนไมเพียงพออาจทําใหแมลงฟนได ในการไลแมลงสาบคร้ังนี้ 
จึงเลือกใชสารสกัดจากน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวานใบยูคาลิปตัส และ ใบดาวเรือง 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

192 

เพื่อทดสอบฤทธ์ิในการไล แมลงสาบอเมริกัน ในรูปของผลิตภัณฑเจลน้ํามันหอมระเหยไลแมลง และ
ได นําความรูเผยแพรสูชุมชนโดยการจัดอบรม  เชิงปฏิบัติการในการผลิตเจลน้ํามันหอมระเหย 
ไลแมลงสาบหรือใชในประโยชนอ่ืน ๆ ตอไป  
 

คําสําคัญ   
แมลงสาบอเมริกัน เปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส ใบดาวเรือง การสกัดน้ํามันหอม

ระเหย  การกล่ันดวยไอน้ํา, ประสิทธิภาพในการไลแมลง 
     

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
การใชน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง ดวยวิธี

กล่ันดวยไอน้ํา มีประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบไดหรือไม มากนอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน ใบยูคาลิปตัส และ 
ใบดาวเรือง โดยวิธีกล่ันดวยไอน้ํา 
         2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ไดจาก จากเปลือกสมเขียวหวาน 
ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง ท่ีมีฤทธ์ิไลแมลงสาบอเมริกัน  
          3. เพื่อจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 
ไลแมลง   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.   ข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาขอมูล เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของไดแก  

พืชท่ีมีคุณสมบัติกําจัดหรือไลแมลงได   วิธีการสกัดน้ํามันหอมระเหย  องคประกอบของสารท่ีมีผลตอ
การไลแมลง   ชนิดพันธุ และความเปนอยูของแมลงสาบ  วิธี การหาประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบ   
และศึกษา วิธีการจัดทําเจลน้ํามันหอมระเหยไลแมลงสาบ  

2.   ข้ันตอนการวางแผนการทดลอง โดยนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมได มาคัดเลือกพืช
ท่ีนํามาใชในการวิจัย และออกแบบวางแผนวิธีทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยในการไล
แมลงสาบ   

 3 .  การทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
1)   นํา เปลือกสมเขียวหวาน  ใบยูคาลิปตัส  และใบดาวเรืองท่ีเก็บสด ๆ มากล่ันดวย 

ไอน้ํา  คํานวณหาคาเฉล่ียรอยละของน้ํามันท่ีไดจากการกล่ันแตละชนิด ในแตละคร้ัง 
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2)   นําน้ํามันหอมระเหยท่ีได แตละชนิด ไปตรวจสอบสารสําคัญในการไลแมลงดวย   
การใชเทคนิคโครมาโทกราฟ แบบแผนบาง โดยหาระบบตัวทําละลายท่ีเหมาะสมคือสารละลายเฮกเซน 
: ไดคลอโรมีเทน : เอทิลอะซิเตต ในอัตราสวน  3:5:2  หาคา Rf  เปรียบเทียบกับ สารมาตรฐานลิโมนิน  
และสารมาตรฐานซิทรอเนลลัล   

3)   นําแมลงสาบใสภาชนะเล้ียงแตละชุด จํานวน 9 ชุด  ชุดละ10 ตัว เพื่อทดสอบกับ
สารละลายน้ํามันหอมระเหย ท้ัง  3  ชนิด ท่ีระดับ ความเขมขน 3  ระดับ คือ ความเขมขนรอยละ 0.25  
,0.50 และ 0.75โดย นําน้ํามันหอมระเหยท่ีไดจากการกล่ันดวยไอน้ําแตละชนิด ผสมกับสารตัวทําละลาย
เอทิลแอลกอฮอล 95 % ท่ีระดับความเขมขน ตาง ๆ ไปวางในรางยาวภาชนะเล้ียงแมลงสาบ แตละชุด 
สังเกต พฤติกรรมการหนีกล่ินน้ํามันหอมระเหยชนิดตาง ๆ ในระยะทางท่ีกําหนดไว  ท่ีชวงเร่ิมตนถึง
ระยะ 60 เซนติเมตร และระยะ 61 – 300  เซนติเมตร  เปนเวลา  4 ช่ัวโมงในแตละชุด ทําการทดลอง 3 ซํ้า 
เพื่อหาคาฉล่ียรอยละของการไลเท่ีเหมาะสม 

4)  ใชน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองซ่ึงมีประสิทธิภาพในการไลไดดีท่ีสุด  มาจัดทํา
เปนผลิตภัณฑเจลน้ํามันหอมระเหยไลแมลง โดยใชสวนผสมเจลแว็คปริมาณ  40  กรัม ทําใหรอนแลว
เติมสารละลายนํ้ามันหอมระเหยในเอทิลแอลกอฮอล  ความเขมขนรอยละ 1 เทลงผสมในเจลแว็ค คนให
เขากันใสภาชนะปดไว เพื่อนําไปใชไลแมลงสาบตอไป 

4.  ทดสอบภาคสนาม 
       โดยการวางอาหารในท่ีมีแมลงสาบชุกชุม และสังเกตการกินอาหารประมาณ 5 นาที แลว
จึงนําเอาเจลน้ํามันหอมระเหยท่ีเตรียมไวเปดภาชนะแลวคอย ๆ  ไปวางบริเวณอาหาร สังเกตพฤติกรรม 
และจํานวนแมลงสาบที่อยูในบริเวณขอบเขตท่ีเฝาสังเกต พื้นท่ี 2 ตารางเมตร 
 5.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

     จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใชน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไลแมลง  
เพื่อใหความรูแก ผูสนใจ โดยผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 
จําเนวน 3  ทาน ท้ังกอนและหลังการอบรม สํารวจความพึงพอใจในการอบรม 
 
ผลการวิจัย 

1.   การทดลองกล่ันพืชดวยไอน้ําเพื่อตรวจสอบคารอยละปริมาณน้ํามันของพืชชนิดตาง ๆ  
พบวา น้ํามั นหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน มีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ น้ํามันหอมระเหย
จากใบยูคาลิปตัส และน้ํามันหอมจากใบดาวเรือง โดยมีปริมาณนํ้ามันเฉล่ียรอยละ  0.801 , 0.61 และ 
0.170  ตามลําดับ 

2 .  การทดลองเพ่ือตรวจสอบสารสําคัญท่ีไลแมลง เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน สารลิโมนิน
และสารซิทรอเนลลัล ดวยเทคนิคโครมาโทรกราฟแบบแผนบางโดยใช เฮกเซน : ไดคลอโรมีเทน : 
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 แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการไลแมลงสาบของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิด 

ท่ีความเขมขนตาง  ๆ
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% การไลแมลง

เอทิลอะซิเตต ในอัตราสวน  3:5:2 เปนวัฏภาคเคล่ือนท่ี จากการหาคา Rf  พบวา น้ํามันหอมระเหยจาก
เปลือกสมเขียวหวาน มีสารลิโมนินโดยมีคา Rf เทากับ 0.52  สวนน้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส 
และ ใบดาวเรืองพบท้ังสารลิโมนินและ ซิทรอเนลลัล ซ่ึงมีคา Rf เทากับ  0.52        และ  0.63    

3.  จากการทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลง พบวาน้ํามันหอมระเหยในสารละลาย 
เอทิลแอลกอฮอล ท่ีไดจากใบดาวเรือง ในความเขมขน รอยละ  0.75  มีประสิทธิภาพในการไลท่ี
ระยะทางมากกวา 60 เซนติเมตรไดดีท่ีสุด ดังแผนภูมิ  ภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 1   แผนภูมิแสดงประสิทธิภาพการไล แมลงสาบของน้ํามันหอมระเหยแตละชนิดท่ีความเขมขน 
                  ตาง ๆ  
 

4.  การทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบในภาคสนาม โดยใชผลิตภัณฑในรูปของ
เจลน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงมีสวนผสมของเจลแว็คและสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองท่ีความ
เขมขนรอยละ 1  ในปริมาณ 40  กรัม  มีผลการทดลองในการไลแมลงสาบไดหมดจากพื้นท่ี 2  ตาราง
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เมตร ในชวงระยะเวลา 180 นาที   ดังการทดลองในหองปฏิบัติการ แสดงวา ผลิตภัณฑดังกลาวมี
ประสิทธิภาพไลแมลงสาบได  คิดเปนรอยละ 100 ในเวลา  3  ช่ัวโมง โดยไมกลับมาในเขตบริเวณนั้น 
เปนเวลา 24  ช่ัวโมง 
  5. ผลการประเมินจากผูเขารับการอบรมจากผูสนใจ จํานวน 30 คน โดยการทําแบบทดสอบ
กอนการอบรมและหลังการอบรมจํานวน 20  ขอ  พบวา การสอบหลังการอบรม        ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเพิ่มข้ึนคือมีผลการทดสอบ  คาเฉล่ียเทากับ 15.10  คะแนน คิดเปนรอยละ 75.78  มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD.) เทากับ 2.26  และ คา  t – test  เทากับ 14.24  การทดสอบวัดความรูกอนและหลัง
การฝกอบรมของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  และมีผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจในการเขารับการอบรม ในระดับคะแนนเฉล่ีย 2.97 อยูในเกณฑ ดีมาก 
 
อภิปรายผล 

1.  จากการทดลองกล่ันน้ํามันหอมระเหยจากพืชชนิดตาง ๆ ดวยไอน้ํา พบวาสวนเปลือก
สมเขียวหวานใหปริมาณน้ํามันเฉลี่ยรอยละ 0.801 สอดคลองกับผลงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :2548) คือมีปริมาณนํ้ามัน 0.80  สวนปริมาณ
น้ํ ามันจากใบยูคาลิปตัส ท่ี เก็บไดในทองถ่ินเขตเทศบาลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณรอยละ  0.61 มีคาใกลเคียงกับผลการวิจัยของชัยรัตน  จันทรหนู ( 2544: 72-
73) คือ เฉล่ียรอยละ 0.55 แตมีปริมาณนอยกวา งานวิจัยของ  แดกน อี ( Dagne E., et.al. : 2000) ซ่ึงเปน
น้ํามันยูคาลิปตัสใน ถ่ินแถบเอธิโอเปย  คือ รอยละ1.1 ท้ังนี้เปนเพราะน้ํามันจากใบยูคาลิปตัสของ
ประเทศไทยอยูในสภาพท่ีมีความช้ืน จึงโตเร็ว และถูกตัดไปขาย สวนใบท่ีเก็บไดจึงเปนใบที่ไมแกมาก  
มีการสะสมนํ้ามันนอย  แตก็ยังพบวาน้ํามันหอมระเหยจากใบดาวเรืองพันธุอเมริกันใหน้ํามันเพียงรอย
ละ 0.169  ซ่ึงมีปริมาณนํ้ามันนอยกวาใบยูคาลิปตัสและเปลือกสมในปริมาณท่ีเทากัน  แตเนื่องจาก 
ใบดาวเรืองเปนพืชท่ีนิยมปลูกตัดดอกไปขาย สวนของใบซ่ึงไมไดนํามาใชประโยชน ท่ีควรจะนํามา
สกัดใชประโยชนได 

2.   จากการทดลองเพื่อแยกสารสําคัญท่ีไลแมลง เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือสารลิโมนิน
และสารซิทรอเนลลัล นั้นพบวา น้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวานมีสารลิโมนินจริง สอดคลอง
กับผลการวิจัยท่ีผานมา (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี:2548) จากการทดสอบดวยเทคนิค 
โครมาโทรกราฟแบบแผนบางมีคา Rf เทากับสารมาตรฐานลิโมนิน คือ 0.52 สวนน้ํามันหอมระเหยจาก
ใบยูคาลิปตัส และนํ้ามันระเหยจากใบดาวเรือง มีคา Rf  เทากับสารมาตรฐานลิโมนิน คือ 0.52 และ
เทากับ สารมาตรฐานซิทรอเนลลัล คือ 0.63 ซ่ึงแสดงวาท้ังใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรือง มีสารท่ีมี
สมบัติไลแมลงดวย  สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ  พรหมศรัทธา และคณะ (2544 ) ท่ีไดศึกษา
องคประกอบทางเคมีของดาวเรือง  พบวาตน ใบของดาวเรือง ประกอบดวยสารลิโมนินและยังมีสารอ่ืน
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ไดแก  โอซิมิน(ocimene) , ลินาลูล (linalool ) ที – คาลิโอฟลลีน (t-caryophyllene) นอกจากนี้ยังมีสาร 
ออกฤทธ์ิ  ในกําจัดแมลงอ่ืน ๆ ดวย เชน ไพรีทรินส   

 3.  จากการทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบคร้ังนี้  พบวา ขณะท่ีแมลงสาบไดรับ
กล่ินจากสารละลายน้ํามันหอมแตละชนิด จะมีพฤติกรรมหยุดนิ่งอยูกับท่ี ไมกินอาหาร มีการตอบสนอง
ชาลง  เม่ือเวลาผานไป  จะคลานหนี  ในการใชสารละลายน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน 
แมลงสาบจะมีพฤติกรรม หยุดนิ่งกอนสารละลายน้ํามันหอมระเหยชนิดอ่ืน ระยะเวลาในการไล 
อยูในชวงระยะส้ัน ๆ แมลงสาบฟนตัวไดเร็วกวา ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากสารออกฤทธ์ิลิโมนิน มีการ
สลายตัวไดเร็ว จึงทําใหผลการไลแมลงสาบไดดีในความเขมขน รอยละ 0.50 ซ่ึงจะมีอัตราการไลได
ดีกวา ท่ีความเขมขนรอยละ 0.75   เปนเพราะแมลงสาบมีอาการมึนงงกับน้ํามันหอมระเหยเปลือก
สมเขียวหวานท่ีความเขมขนดังกลาว จึงไมสามารถหนีออกไปจากเขตท่ีกําหนดได ประกอบกับน้ํามัน
หอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวานมีสารออกฤทธ์ิลิโมนิน แตไมมีสารซิทรอเนลลัล เชนใบยูคาลิปตัส
และใบดาวเรืองจึงทําใหประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบไดผลนอยกวา   สวนใบดาวเรือง เม่ือ
แมลงสาบบางตัวท่ีถูกสารละลาย จะมีอาการดิ้นหงายทองเปนเวลานาน เปนอาการชอค ซ่ึงเปนอาการถูก
รบกวนระบบตาง ๆ ดังงานวิจัยของ แอสสัม  นาน (Essam Enan :2001)  จึงกลาวไดวาน้ํามันหอมระเหย
จากเปลือกสมเขียวหวานมีสารลิโมนินท่ีสามารถไลแมลงสาบไดระดับหนึ่ง สวนน้ํามันหอมระเหยจาก
ใบยูคาลิปตัส และใบดาวเรืองซ่ึงมีสารลิโมนิน และสารซิทรูเนลลัล หรือสารอ่ืน ๆ ท่ีมีฤทธ์ิ ไลแมลงได
ในอีกระดับหนึ่งซ่ึงไลไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกสมเขียวหวาน  

4.  การทดสอบประสิทธิภาพในการไลแมลงสาบในภาคสนามจากสถานการณภาคสนาม ได
เฝาสังเกตพฤติกรรมแมลงสาบในแตละคร้ัง เปนเวลา  4 ช่ัวโมง  พบวาแมลงสาบท่ีจะออกมาหากินทาง
กําแพง เม่ือวางอาหาร ไว แมลงสาบจะลงมากิน แตหลังจากที่วางกลองเจลน้ํามันระเหยดาวเรืองลงไป 
แมลงสาบบางตัวท่ีอยูใกล ๆ กลองเจล หยุดนิ่ง แลวคอย ๆ หันตัวกลับออกไป บางตัววนเวียนมา คาบเอา
อาหารออกไปหางจากกลองเจลนํ้ามันหอมระเหยน้ัน เม่ือเวลาผานไป 2  ช่ัวโมง แมลงสาบออกจากจุด
วางกลองเจลดังกลาว เปนระยะมากกวา 60 เซนติเมตร ตามสมมติฐานท่ีวางไว  หลังจาก ช่ัวโมงท่ี 3  ไม
มีแมลงสาบเหลืออยูบริเวณน้ันเลย แสดงวา กล่ินของใบดาวเรืองในสวนผสมของเจล มีผลตอการไล
แมลงสาบในระยะ ท่ีกําหนด  หลังจากนั้น ผูวิจัยไดใหผูคนท่ีอาศัยในบริเวณถ่ินนั้นนําเจลน้ํามันหอม
ระเหยน้ี ไปทดลองใชในการไลแมลงสาบในบริเวณนั้นอีก ผูใชใหขอมูลวา ไลแมลงสาบในบริเวณนั้น
ได และแมลงสาบไมกลับมาในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง 

5.  ผลการประเมินความรูของ ผูสนใจเขารับการอบรม  โดยทําแบบทดสอบกอนและหลังการ
อบรมผูเขารับการอบรม มีผลสัมฤทธ์ิในการสอบ คาเพิ่มข้ึนคือ มีผลการทดสอบ คาเฉล่ียเทากับ 15.16  
คะแนน  คิดเปนรอยละ 75.78คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( SD.) เทากับ  2.26  และคา  t – test  เทากับ 
14.24 ซ่ึงการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   และ จากการสํารวจความพึงพอใจในการเขารับการอบรมมี
คะแนนเฉล่ีย 2.97 อยูในเกณฑดีมาก  เนื่องจากผูเขารับการอบรมไดปฏิบัติการทดลองจนเกิดองคความรู 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ใบยูคาลิปตัสซ่ึงเปนพืชท่ีมีมากในทองถ่ิน เม่ือมีการตัดตนไปจําหนาย ยังไมมีการนําเอา

ใบยูคาลิปตัสไปทําประโยชนอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  จึงควรใหการสนับสนุน ใหบริการ
ความรูกับชุมชน เพื่อนําใบยูคาลิปตัสดังกลาวมาเปนวัตถุดิบจัดผลิตเปนผลิตภัณฑสินคาของทองถ่ิน 
และยังเปน การรักษาส่ิงแวดลอม เนื่องจากใบยูคาลิปตัส มีสารท่ีอาจกอใหเกิดโทษสัตวอ่ืนได  

2.   ชุมชนในทองถ่ินมีการปลูกตนดาวเรืองจํานวนมาก เพื่อตัดดอกสงขายในทองตลาด ใน
สวนของตนและใบท่ีเหลือยังคงนําไปสกัดใชทําเปนน้ํามันเพื่อไลแมลงได จึงควรใหความรูและใหการ
สงเสริมสนับสนุนทําเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาสรางรายไดใหกับเกษตรกรเพิ่มข้ึนไดอีกเชนกัน 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.   จากการศึกษาสารองคประกอบในเปลือกสมเขียวหวาน  ใบยูคาลิปตัส และ โดยเฉพาะใบ

ดาวเรืองยังพบวามีสารบางอยางในปริมาณมาก ท่ีอาจจะมีผลตอการไลแมลงหรือมีคุณสมบัติท่ีจะ
นําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดอีก   เพื่อใหผลการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนควรใชเทคนิคในการ
วิเคราะหดวยอุปกรณ เทคนิคใหมๆ เชน  NMR, MSและเทคนิคอ่ืน ๆ  เพื่อใหไดขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน
ยิ่งข้ึน  

2.   การกล่ันอาจใชอุปกรณการกล่ันท่ีทันสมัย ซ่ึงจะมีระบบไหลเวียนท่ีสามารถแยกสวนท่ี
เปนน้ํามันไดเลยโดยไมตองผานข้ันตอนท่ีตองกรองเอาไอนํ้าออก ท้ังยังเปนการประหยัดสารท่ีใชสกัด
แยกน้ํามันหอมระเหยออกจากนํ้าดวยกรวยแยก หรือข้ันตอนอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการประหยัดเวลา ไดดวย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนื้อ
ในเมล็ดมะมวงโชคอนันต ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันตท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครม ศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวง
โชคอนันต และเพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเผยแพรความรูใหกับผูท่ีสนใจ 

ทําการทดลองสกัดสารจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันต โดยการทดลองเปรียบเทียบ
ระหวางการใชพืชสดและแหงมาทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสโดยวิธี  โดพา
โครม การหาวิธีการสกัดเพื่อใหไดสารท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยใชวิธีสกัด 3 วิธี คือ การสกัดดวย 
เอทานอล การรีฟรักซดวยเอทานอล และการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล  
แยกสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน ทําการวิเคราะหฤทธ์ิ 
ในการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสและปริมาณสารฟนอลิคสารแตละกลุมท่ีแยกได แลวทําการตรวจ
องคประกอบทางเคมีของสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2 วิธี คือการทดสอบดวยปฏิกริยาทางเคมีและ
การทดสอบดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบาง 

ผลการวิจัย พบวา เนื้อในเมล็ดมะมวงแบบสดท่ีใชวิธีการสกัดแบบการรีฟรักซดวย 1.2  
โมลาร  กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลใหสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสดีท่ีสุด โดยมีคา 
IC50  เทากับ 0.26 มิลิกรัม/มิลลิลิตร และปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด เทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตร 
กรดแกลลิก และเม่ือนํามาแยกสารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน พบวา สารกลุมท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไดดีท่ีสุดมีคา IC50 ลดลงเทากับ 0.10 มิลิกรัม/มิลลิลิตร และปริมาณ
สารฟนอลิกท้ังหมดเพิ่มข้ึนเทากับ 92.51 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก 

 
1)นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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การศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารกลุมออกฤทธ์ิ ดวยปฏิกริยาทางเคมี พบวาเปนสาร
กลุมแทนนิน และการตรวจสอบดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบแผนบางพบวา มีกรดแทนนิคเปน
สวนประกอบ  

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อใน
เมล็ดมะมวง  เปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง ใหกับนักศึกษาจํานวน 30 คน พบวาการทดสอบ
วัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.01 แสดงวาการฝกอบรมทําใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อ
ในเมล็ดมะมวงเปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนังเพิ่มข้ึน และนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
อบรมอยูในระดับมาก 
 

ABSTRACT 
 The objective of the research is to study the appropriate preparation and extraction condition 

of crude extract from mango (Mangifera indica L.) seed kernel variety ‘Chok-anan’ by measuring 
tyrosinase inhibition activity and total phenolic content. The selected extract is fractioned to elucidate the 
chemical compositions which have potent tyrosinase inhibition activity. The research is included 
transferring to public using training course for students. 

The preparation conditions of samples are fresh and dry seed kernel with 95%ethanol and 
water extraction. The selected condition is used to study further extractions as follows; (1) extraction by 
ethanol, (2) refluxing with ethanol and (3) refluxing with 1.2 M HCl in ethanol. The Tyrosinase 
inhibition activity by Dopachrome method and total phenolic content by Folin Ciocalteu’s phenol reagent 
are determined for evaluating the appropriate extraction condition. After that, the selecting condition is 
used to extract sample for applying in column chromatography. The Tyrosinase inhibition activity and 
total phenolic content are evaluated all fraction to select the appropriate fraction. The selected fraction is 
analyzed the chemical composition including saponin, flavonoids, tannin and anthraquinone by chemical 
reaction and elucidate the main active component by using thin layer chromatography 

The result shows that fresh seed kernel extracting with 1.2 M HCl in ethanol  has the 
appropriate condition to inhibit tyrosinase efficiency (IC50 = 0.26 mg/ml) and total phenolic content 
equaled to 67.43 mg of GAE/g of extract 0.2 mg. From column chromatography, we have found that 
fraction 3 shows the strongest tyrosinase inhibition (IC50 = 0.10 mg/ml) and fraction 4 shows the highest 
total phenolic content (92.51 mg of GAE/g of extract 0.2 mg. The active chemical compound of fraction 
3 is tannin and the main active compound analyzed by thin layer chromatography is tannic acid. The 
training seminar is conducted with 30 participants. From the quiz test, the student get significantly higher 
marks (p < 0.01) after attending the seminar and from the questionnaires, they satisfied the seminar. 
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ความสําคัญของปญหา 
มะมวง (Mangifera indica L.) เปนผลไมท่ีมีการเพาะปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย 

นอกจากจะใชในการบริโภคกันภายในประเทศท้ังในรูปผลสดและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆได
เชน มะมวงกระปอง มะมวงกวน มะมวงแผน มะมวงดอง มะมวงแชอ่ิม ท้ังนี้การแปรรูปจะใช
เฉพาะสวนเนื้อในมะมวงเทานั้น สวนท่ีเหลือเปนของเสียของโรงงานคือเปลือกและเมล็ดของ
มะมวงคิดเปนรอยละ 36 ของน้ําหนักมะมวงสด  

จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวา เนื้อในเมล็ดมะมวงมีสารประกอบฟนอลิกท่ีสามารถยับยั้ง
การทํางานเอนไซมไทโรซิเนส  (Lupo, 2001; Auger et al., 2004) ซ่ึงเปนเอนไซมในการเรงการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไทโรซิน (tyrosine) ซ่ึงเปนเอมีนท่ีมีอยูตามผิวหนังมนุษยไปจนเปนเม็ด
สีเมลินิน (melanin) ทําใหผิวหนังมีสีเขมข้ึนหรือสีผิวคลํ้าข้ึนนั่นเอง จึงไดมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนานําสารกลุมนี้มาใชในอาหาร และเคร่ืองสําอางเพ่ือทดแทนสารสังเคราะห เนื่องจากมีความ
ปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค  

จากการคนควาเอกสารรายงานวิจัยและสิทธิบัตร พบวายังไมมีการศึกษาประสิทธิภาพ
การยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนื้อในเมล็ดมะมวง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสกัดสารจากเนื้อในเมล็ด
ของมะมวงเพื่อนํามาใชเปนสารยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสเพื่อพัฒนาไปใชในอุตสาหกรรม
เคร่ืองสําอางทดแทนการใชสารสังเคราะหเปนการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อ
ความปลอดภัย  ลดการนําเขาสินคาจากตางประเทศและยังเปนการชวยลดคาใชจายในการกําจัดกาก
อุตสาหกรรม  ท้ังยังสามารถนําไปเปนวัตถุดิบเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลคาสินคาใหกับมะมวงอีก
ดวย โดยคัดเลือกเมล็ดมะมวงจากมะมวงพันธุโชคอนันตเพราะมีปริมาณของสารฟนอลิคอยูสูงและ
มีการปลูกมาก และผลการวิจัยท่ีไดจะนําไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง สารชวยใหผิวขาวและการ
ใชสารสกัดจากเน้ือในเม็ดมะมวงเปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง ใหกับนักศึกษาเพื่อเปน
พื้นฐานในการศึกษาข้ันสูงตอไป 

 
คําสําคัญ 

สารฟนอลิค เนื้อในเมล็ดมะมวง เอนไซมไทโรซิเนส สารชวยใหผิวขาว  โดพาโครม
มะมวงโชคอนันต เมลานิน IC50 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

วิธีการสกัดและแยกสารสกัดจากเน้ือในเมล็ดมะมวงโชคอนันตท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการทํางาน
ของ เอนไซมไทโรซิเนสไดดีมีวิธีการหรือแนวทางอยางไร 

  
วัตถุประสงคของการวิจัย   

1.   เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนือ้ในเมล็ดมะมวง 
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2.   เพื่อศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันตท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมไทโรสิเนสโดยวิธีโดพาโครม 

3.   เพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากเนือ้ในเมล็ดมะมวงโชคอนันต 
4.   เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อใน

เมล็ดมะมวง  เปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.   ข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาขอมูล เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ปริมาณเนื้อในเมล็ดมะมวงและปริมาณของสารฟนอลิคท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสในเนื้อ
ในเมล็ดมะมวงชนิดตาง ๆ พบวาเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีมีปริมาณสารฟนอลิกมากท่ีสุด คือ เนื้อในของ
เมล็ดมะมวงแกว รองลงมาคือเนื้อในของมะมวงโชคอนันต  แตเม่ือดูจากสภาพการบริโภคมะมวงใน
ปจจุบันพบวามะมวงแกวมีปริมาณการบริโภคนอยมาก สวนมะมวงโชคอนันตไดรับความนิยมและมี
การบริโภคมากจึงมีเมล็ดท่ีเหลือมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเมล็ดมะมวงโชคอนันตเพื่อนํามาทําการ
ทดลองศึกษา 

2.   ข้ันตอนการวางแผนการทดลอง โดยนําขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมมาหาวิธีการสกัด 
วิธีการทําใหบริสุทธ์ิ และวิธีการตางๆ เพื่อไฮโดรไลซิสเพิ่มปริมาณสารฟนอลิก รวมถึงวิธีการทําให
สารบริสุทธ์ิ โดยวิธีโครมาโทกราฟฟแบบคอลัมนและโครมาโทกราฟฟแบบแผนบาง การตรวจวัด
ปริมาณสารฟโนลิก และการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสจากเนื้อในเมล็ดมะมวงโดยวิธี
โดพาโครมเทียบกับสารมาตรฐาน 

3.   ข้ันตอนการทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
1)   การเตรียมเนื้อในเมล็ดมะมวงโชคอนันต  
2)   การหาปริมาณเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีแยกออกจากเมล็ดมะมวงโชคอนันต 
3)   การสกัดสารจากเนื้อในเมล็ดมะมวงเพื่อเลือกระหวางพืชสดหรือพืชแหง โดยการ

วิเคราะหหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 
4)   นําเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีมีสารยับยั้งเอนไซมมากท่ีสุดมาหาวิธีการสกัดเพื่อใหได

สารท่ีมีสารยับยั้งเอนไซมมากท่ีสุดจาก 3 วิธี โดยการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโร
สิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 

5)   การหาระบบตัวทําละลาย 
6)   การแยกสารใหบริสุทธ์ิข้ึนดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน 
7)   การหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 

จากกลุมสารท่ีแยกจากโครมาโทกราฟแบบคอลัมน 
8)   การตรวจสอบกลุมสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม ดวยปฏิกริยาทางเคมีและโคร

มาโตกราฟแบบแผนบาง 
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4.   ข้ันตอนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยดําเนินการเสนอและขออนุมัติ
โครงการ การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สารชวยใหผิวขาวและการใชสารสกัดจากเนื้อใน
เม็ดมะมวงเปนสารยับยั้งการสรางเมลานินท่ีผิวหนัง และไดดําเนินการจัดอบรมใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปภัมภ 
จํานวน 30 คน โดยไดใหผูท่ีเขารับการอบรมทําแบบทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบบรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขาอบรม  

5.   การประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนําผลการตอบแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ และแบบทดสอบกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการไปวิเคราะหขอมูล 
 
ผลการวิจัย 

1. การหาปริมาณเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีแยกออกจากเมล็ดมะมวงโชคอนันต พบวาในเมล็ด
มะมวงจะมีเนื้อในเมล็ดประมาณรอยละ 58.38 ท่ีเหลืออีกรอยละ 41.62 เปนสวนของเปลือกท่ีไมได
นํามาใชประโยชนในการวิจัยนี้ 

2. การหาความช้ืนจากเนื้อในเมล็ดมะมวงแหงมีความช้ืนรอยละ 4.40 สวนจากเนื้อในเมล็ด
มะมวงสดมีความช้ืนอยูรอยละ 28.80 

3. การนําเนื้อในเมล็ดมะมวงแบบแหงและสด มาสกัดเปรียบเทียบระหวางเอทานอลและน้ํา 
พบวาไดสารสกัดออกมาท้ังหมด 7 สวนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสท่ี 
รอยละ 50 (IC50) และปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดพบวา เนื้อเมล็ดมะมวงสดท่ีสกัดจากเมทานอลสวนท่ี
เปนของแข็งมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยหา IC50 เทากับ 4.27 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาณสารฟนอลิก
ท้ังหมดเทากับ 89.64 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก  ผลดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดจากสารสกัดหยาบ 
 

เนื้อ
เมล็ด 

ตัวทํา
ละลาย 

ลักษณะของสารสกัด 
ประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซม(IC50) 

ปริมาณสารฟนอลิก
ท้ังหมด (ppm) 

1. ของแข็งสีเหลือง 4.27 89.64 
สด เอทานอล 

2. ของเหลวสีน้ําตาลเขม 6.62  27.68 
แหง เอทานอล 3. ของแข็งสีเหลืองออน 22.45 23.87 

4. ของแข็งเหนียวสีน้ําตาล 4.33 67.28 
สด น้ํา 

5. ของเหลวสีน้ําตาลเขม 13.31 3.32 
6. ของแข็งสีน้ําตาลเขม 7.63 44.63 

แหง น้ํา 
7. ของเหลวสีน้ําตาลเขม 6.85 8.20 
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4.   การสกัดหาปริมาณสารจากเนื้อเมล็ดมะมวงสด 3 วิธี ไดแก การสกัดดวยเอทานอล การ
รีฟรักซดวยเอทานอล และการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล พบวา สารท่ีสกัด
จากวิธีท่ี 3 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดท่ีรอยละ50 (IC50) เทากับ 0.26 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
และปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดเทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก และเม่ือนําวิธีนี้มา
เปรียบเทียบระหวางปรับและไมปรับใหเปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดกอนแยกตัวทําละลายออกมี
คาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดแตกตางกันนอยมาก ผลการทดลอง
ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดจากการสกัดสาร
เปรียบเทียบท้ัง 3 วิธีเทียบกบัสารมาตรฐาน 

สารตัวอยาง ลักษณะของสาร 
ประสิทธิภาพการยับยัง้
เอนไซม(IC50) (mg/ ml) 

ปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 
(ppm) 

กรดเออลลาจิก ผงสีขาว 2.43 76.44 
กรดเทนนิค ผงสีเหลือง 8.07 102.89 

สารสกัดวิธีท่ี 1 ของแข็งสีเหลือง 1.54 59.52 
สารสกัดวิธีท่ี 2 ของแข็งสีเหลือง 1.97 60.91 

ของแข็งสีดํา 0.26 67.43 สารสกัดวิธีท่ี 3 
ของแข็งสีดํา 0.27 61.35 

 

 5.   การทดลองแยกสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมจากเนื้อเมล็ดมะมวง โดยนําสารสกัด
จากเนื้อเมล็ดมะมวงสดโดยการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล 10 กรัม มาแยก
สารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟแบบคอลัมน เก็บสารได 59 สวนทําการรวมกลุมสารได 7 กลุม จึงนําไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส ผลการทดลองดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  แสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดจากสารท่ีแยกผาน
โครมาโทกราฟแบบคอลัมนท้ัง 7 กลุม 

สารกลุมท่ี 
การยับยัง้เอนไซมไทโรซิเนส (IC50) 

(mg/ml) 
ปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด 

(ppm) 

1 - - 
2 2.68 34.32 
3 0.10 92.51 
4 0.32 126.25 
5 0.19 93.99 
6 0.15 56.30 
7 0.57 34.26 
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 จากตารางจะเห็นวา สารกลุมท่ี 3 มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสท่ี รอยละ 50 (IC50) 
ไดสูงท่ีสุด เทากับ 0.1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สวนปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด พบวา สารกลุมท่ี 4  มีปริมาณ
สารฟนอลิกท้ังหมด สูงท่ีสุด เทากับ 126.25 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก สวนสารกลุมท่ี 1 ไมสามารถหาคาได
จากการทดลองได 

6.  การตรวจสอบกลุมสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม ดวยปฏิกริยาทางเคมีในกลุม
สาร 4 กลุมไดแก ซาโปนิน ฟลาโวนอยด แทนนิน และแอนทราควิโนนกลัยโคไซด พบวาสารกลุม 
เปาหมายเปนสารกลุม แทนนิน สําหรับการตรวจสอบดวยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแผนบาง
พิสูจนไดวา สารกลุมเปาหมายมีกรดแทนนิคเปนสวนประกอบ เนื่องจากสามารถวิเคราะหสารเทียบ
กับสารมาตรฐานกรดแทนนิคแลวไดคา Rf  ตรงกันท้ัง 3 ระบบ 
 
อภิปรายผล 
 1. เนื้อในเมล็ดมะมวงสดมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและปริมาณสาร 
ฟนอลิกท้ังหมดสูงกวาเนื้อในเมล็ดมะมวงแบบแหง อาจเนื่องจากความรอนท่ีใชในการอบแหงเนื้อใน
เมล็ดมะมวงท่ีใชอุณหภูมิท่ี 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง ถึงแมจะใชอุณหภูมิไมสูงนักแตอาจ
เนื่องจากสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมเปนสารกลุมแทนนิน ซ่ึงเปนสารกลุมท่ีสามารถ 
ถูกออกซิไดซเปนสารอ่ืนไดงาย  
 2. การใชตัวทําละลายสกัดสารระหวางเอทานอลและนํ้า พบวา ท่ีสกัดจากเอทานอล  
มีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดสูงกวาท่ีสกัดจากการใช
น้ําเปนตัวทําละลาย อีกท้ังการใชน้ําสกัดใชเวลากรองสารละลายดวยชุดกรองสูญญากาศนานถึง 5 
ช่ัวโมง แตการใชเอทานอลใชเวลาเพียง 5 นาที ดังนั้นการใชน้ําสกัดจึงไมเหมาะสมในการทดลองนี้ 
 3. เม่ือนําเนื้อในเมล็ดมะมวงสดมาหาวิธีสกัดเพื่อใหไดสารที่มีฤทธ์ิมากท่ีสุดโดยทําการ
สกัด 3 วิธี ไดแก การสกัดดวยเอทานอล, การรีฟรักซดวยเอทานอล และการรีฟรักซดวย 1.2 โมลาร 
กรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล พบวา สารท่ีสกัดจากวิธีสุดทาย สารสกัดหยาบท่ีไดมีประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดท่ี รอยละ50 (IC50) เทากับ 0.26 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และปริมาณสารฟนอลิก
ท้ังหมดเทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก  และเพ่ือความม่ันใจวาประสิทธิภาพการยับยั้ง
เอนไซมท่ีดีนั้น ไมไดมาจากความเปนกรดท่ีมาจากตัวทําละลาย จึงทําการเปรียบเทียบระหวางปรับและ
ไมปรับใหเปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดกอนแยกตัวทําละลายออกพบวามีความแตกตางของ IC50 
เพียง 0.01 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดแตกตางกันเพียง 0.07 มิลลิกรัมตอลิตร
กรดแกลลิก  จึงสรุปไดวาวิธีการสกัดโดยการรีฟรักซดวย 1.2 โมลารกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอล 
สามารถสกัดสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไดดีท่ีสุดและการปรับคาความเปนกรดดางไมมีผลตอ
ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซม 
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 4. การทดลองแยกสารกลุมท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมจากเนื้อในเมล็ดมะมวงดวยเทคนิคโคร
มาโทกราฟแบบคอลัมน ดวยระบบตัวทําละลาย คือ เฮกเซน: เมททิลีนคลอไรด เมททิลีนคลอไรด : 
เอททิลอะซีเตท และ เมทานอล ตามลําดับ เก็บสารได 59 สวน ทําการรวมกลุมสารได 7 กลุม และนําสาร
แตละกลุมท่ีแยกไดไปทําการทดลอง ดังนี้ 

 4.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสพบวา สารกลุมท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสท่ีรอยละ 50 (IC50) ไดสูงท่ีสุด เทากับ 0.1 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร แสดงวาเม่ือผานการแยกสารใหบริสุทธ์ิข้ึนทําใหไดสารท่ีมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนสสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดท่ีรอยละ50 
(IC50) เทากับ 0.26 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

 4.2 หาปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด พบวา สารกลุมท่ี 4  มีสูงท่ีสุด เทากับ 126.25 
มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก เม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด
ตํ่ากวามาก เทากับ 67.43 มิลลิกรัมตอลิตรกรดแกลลิก เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของพิชญอร ไหม
สุทธิสกุล (2550: บทคัดยอ) ซ่ึงพบวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดของเนื้อในเมล็ดมะมวง มี
ต้ังแต 65-110 มิลลิกรัมกรดแกลลิค แสดงวา สารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะมวงท่ีผานการทําใหบริสุทธ์ิ
ข้ึนมีปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมดเพิ่มข้ึนมาก 

 จากผลที่ได สารกลุมท่ี 1 ไมสามารถหาคาได ท้ังประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม          
ไทโรซิเนสและปริมาณสารฟนอลิกท้ังหมด แสดงวาไมมีสารกลุมฟนอลิคท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโร
ซิเนสได ซ่ึงสอดคลองกันท่ีวาสารท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสเปนสารประเภทฟนอลิก  

 5.   เม่ือนําสารกลุมท่ี 3 ท่ีแยกไดจากโครมาโทกราฟแบบคอลัมน และมีประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซมดีท่ีสุดมาตรวจสอบหากลุมสารดวยปฏิกริยาทางเคมี พบวาเปนสารกลุมแทนนินและการ
ตรวจสอบดวยเทคนิคโครมาโตกราฟแบบแผนบาง พบวามีกรดแทนนิคเปนสวนประกอบ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ซันเดย เอส อรอกบา (2000: บทคัดยอ) ท่ีสรุปวาสารสกัดหยาบจากเนื้อในเมล็ดมะมวง
โดยใชเอทานอลเปนตัวทําละลายใหผลเปนบวกเม่ือทําปฏิกริยากับสารท่ีใชในการตรวจสอบแทนนิน 
และยังหาปริมาณสารกลุมแทนนินท้ังหมดไดเทากับรอยละ 91 (น้ําหนักตอปริมาตร) และมีปริมาณ 
กรดแทนนิคอยูเทากับ รอยละ 46 ของสารกลุมแทนนินท้ังหมดอีกดวย 

 6.   การทดสอบวัดความรูกอนและหลังการฝกอบรมของนักศึกษา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาการฝกอบรมทําใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับความรูดาน
สมุนไพรและการนําสารสกัดจากพืชมาใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการอบรมนี้
เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาไดรับฟงบรรยายและทําการทดลองท่ีสัมพันธกับเนื้อหา จึงทําให
มีความรูมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน ฟอน นายะพันธ (2548 : 
บทคัดยอ) ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชสารสกัดจากกระพังโหมยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย  สเตร็พ
โต-ค็อกคัส มิวแทนส ท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุเพิ่มข้ึน ใหแกนักศึกษา ทําใหนักศึกษามีความรูเพิ่มข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 เชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.   สวนของเมล็ดมะมวงท่ีนํามาใชในงานวิจัย ไดมาจากโรงงานอุตสากรรมอาหารมะมวง
กระปองซ่ึงเปนสวนเหลือใช จึงท้ิงไวเปนกองและอยูกลางแจงจึงเสมือนตากแดดมาแลวอุณหภูมิอาจอยู
ท่ี 40-50 องศาเซลเซียล ซ่ึงก็เปนจุดท่ีควรระวังในการรักษาสารสําคัญไมใหสลายตัว  

2.   เนื้อในเมล็ดมะมวงสดไดจากนําสวนเมล็ดมาผาคร่ึงแลวเอาเนื้อดานในมาวิเคราะห  
แตสวนเนื้อในเมล็ดมะมวงแหงไดจากเอาเนื้อดานในมาอบท่ีอุณหภูมิไมเกิน 70 องศาเซลเซียล และ
กอนนํามาสกัดตองบดหรือตําใหละเอียดกอนเพื่อใหไดประสิทธิภาพของการสกัดท่ีดี   

3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยควรใชเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลดปญหาตางๆ ลงได
เชนจากงานวิจัยนี้ เคร่ืองระเหยแหงแบบใชความเย็นไดสารสกัดหยาบอยางละ 2 สวน คือสวนท่ีเปน
ของแข็งและสวนท่ีเปนของเหลว ท้ังๆท่ีควรจะไดสารสกัดออกมาเพียงสวนเดียวเพราะสวนท่ีเปน
ของเหลวคือน้ํานั่นเอง จึงทําใหมีตัวอยางในการวิเคราะหมากข้ึนโดยไมจําเปน 

4.   ในการวิจัยไดทดลองสกัดสารดวยตัวทําละลายเอทานอลเปรียบเทียบกับน้ําไดพบวาการ
ใชน้ําสกัดจะไมเกิดปญหาในข้ันตอนของการกรองสารดวยชุดกรองสูญญากาศซ่ึงใชเวลานานถึง  
4 ช่ัวโมงในขณะท่ีใชเอทานอลสกัดใชเวลาเพียง 10 นาที ถึงแมวาจะหาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม
ไดใกลเคียงกันก็ตาม นั่นแสดงวาน้ําไมเหมาะสมในการทดลองนี้ 

5.   เนื่องจากสารท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสเปนสารกลุมแทนนิน ซ่ึงเปนสารกลุมท่ี
สามารถถูกออกซิไดซเปนสารอ่ืนไดงาย ดังนั้นการวิเคราะหสารกลุมนี้ควรทําการวิจัยภายใตสภาวะ
ควบคุม เชน การเตรียมสารควรเตรียมและใชในทันที สถานท่ีในการวิจัยควรควบคุมเร่ืองของแสงท่ีอาจ
มีผลตองานวิจัยจึงควรทําการทดลองในหองมืด และสารกลุมแทนนินสามารถสกัดไดจากพืชชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีมีรสฝาด เชน เปลือกมังคุด ทับทิม หรือกลวยดิบ เปนตน ดังนั้น จึงควรวิจัยหาสารท่ีมีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งเอนไซมจากพืชท่ีมีสารกลุมแทนนินเพิ่มเติม 

 
 ขอเสนอแนะการวิจัย 
เพื่อทําใหการวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณมากข้ึนควรนําสารท่ีแยกไดไปวิเคราะหหาสูตร

โครงสรางดวยเทคนิคใหม ๆ เชน NMR, MS และเทคนิคทางกายภาพอ่ืน ๆ เพื่อใหบริสุทธ์ิและมีฤทธ์ิใน
การยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสมากข้ึน แตท้ังนี้ก็อาจสงผลกระทบของตนทุนท่ีอาจเพ่ิมข้ึน
ในทางการคาดวย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 เร่ืองการวัด ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 เร่ืองการวัด โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิยั
คร้ังนี้ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2549 ท่ีไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอย
ละ คาเฉล่ียเลขคณิตคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา t-test แบบ Dependent 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

เร่ือง การวัด ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33 / 83.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการ

วัด ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ABSTRACT 
 This research purposed to develop the computer assisted instruction of substance learning 
group in mathematics about measurement has the efficiency aeeording to 80/80 criteriaand to compare 
with learning achievement in mathematics between before and after using for computer assisted 
instruction. 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

210 

 The samples in this research are 20 prathom suksa IV students that studying in the first 
semester of the academic year 2006. The instruments composed of (1) computer assisted 
mstsuction of substance learning group in mathematics about measurement and (2) Learning 
achievement test in mathematics. The statistics for analyzing data, such as the percentage, mean, 
standard deviation and t – test dependent for testing the hypothesis. 

The results were as follow. 
1. The CAI of substances learning group in mathematics about measurement had the 

efficiency higher than. 80/80 criteria (82.33/83.25) 
2. The learning achievement in mathematics of 20 Prathom suksa IV students using 

CAI after were higher than before, level significantly at the .05 
 
ความสําคัญของปญหา 
 คณิตศาสตร เปนวิชาท่ีเกี่ยวของกับการคิดอยางมีแบบแผน และเปนโครงสราง อันเปนท่ี 
รวมของความรูตางๆ อยางมีศิลปะ เนื่องจากคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาแขนงตางๆ  
ทําใหวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา เปนพื้นฐานงานวิจัยทุกประเภท และเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ
มนุษย นอกจากนี้ยังชวยสรางคุณลักษณะ ใหผูเรียนเปนผูมีเหตุผล มีนิสัยละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ
และปฏิภาณดีข้ึน (อุทุมพร จามรมาน, 2530 : 21-22) คณิตศาสตรเปนวิชา ท่ีเกี่ยวของกับความคิด เปน
โครงสรางท่ีมีเหตุผล และสามารถนําคณิตศาสตรไปแกปญหาในวิทยาการ สาขาอ่ืน คณิตศาสตรเปน
ศิลปะอยางหน่ึง ชวยสรางสรรคจิตใจของมนุษย ฝกใหคิดอยางมีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตรไมใช
เปนส่ิงท่ีเกี่ยวกับทักษะทางการคํานวณแตเพียงอยางเดียว หรือไมไดมีความหมายเพียงตัวเลข สัญลักษณ
เทานั้น ยังชวยสงเสริมและใชหลักการ รูจักการคาดคะเนชวยในการแกปญหา โดยใชกระบวนการคิด
แกปญหาทางคณิตศาสตร และจากความแตกตางระหวางบุคคล ควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยาง
อิสระ บนความสมเหตุสมผล ไมจํากัดวาการคิดคํานวณตองออกมาเพียงคําตอบเดียว หรือมีวิธีการเดียว
ดวยความสําคัญและประโยชนของวิชาคณิตศาสตรดังกลาวทําใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ประกอบดวยคณิตศาสตรเปนสาระการเรียนรูหนึ่งท่ีสถานศึกษาตองใชเปนแกนกลาง
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ 
(กรมวิชาการ, 2544 : 5) โดยเนนให ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และ
สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไป
เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (กรมวิชาการ, 2544 : 
2) จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติเพื่อทดสอบหาคารอยละของวิชาเรียนคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนระดับชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (National Test) พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 จํานวน 91% ท้ังนี้
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เนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรมสูง ยากท่ีจะทําความเขาใจ ประกอบกับ
การสอนของครูยังขาดประสิทธิภาพกลาวคือครูยึดเนื้อหาและหลักสูตรเปนเกณฑ มุงเนนการไดมาซ่ึง
คําตอบท่ีถูกตองมากกวาวิธีการคิดใหไดมาซ่ึงคําตอบนั้น ทําใหผู เรียนไมมีโอกาสไดพัฒนา
กระบวนการคิด และศักยภาพทางสมองเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอน เร่ือง การวัด 
เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมากเพราะ การวัด ช่ัง ตวงไดสอดแทรกเขามาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตใน
ปจจุบัน อีกท้ังยังเปนประโยชนในดานการเขาใจส่ิงแวดลอมท่ีปรากฏในธรรมชาติ รวมถึงส่ิงท่ีมนุษย
สรางข้ึน ท้ังท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงมีรูปแบบการวัดเปนพื้นฐาน นอกจากนี้วิชาชีพตางๆ ก็ตองมี
ความรูทางการวัดนําไปประยุกตใชไดดวยในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพควรคํานึงถึงความตองการ และความสามารถในการเรียนของนักเรียนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสามารถกระตุนใหนักเรียนมีความใฝรู ใฝเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 หมวด 2 มาตรา 22 ความวา “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
ครูผูสอนจึงจําเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน โดยครูผูสอนควรตระหนักถึง การศึกษา
คนควาใหทันกับเหตุการณนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความคิด
สรางสรรคในเชิงวิทยาศาสตรอยางแทจริง 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้นอาจใชส่ือการเรียนการสอนที่นาสนใจ 
และทันสมัยท่ีจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน 
 การเรียนการสอนมากข้ึน รวมทั้งสามารถแกปญหาเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลได ดังนั้นจึง
สมควรนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเปนส่ือการเรียนการสอน และส่ือการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ
ในปจจุบัน คือ คอมพิวเตอรชวยสอน 
 คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีถายทอดเนื้อหาบทเรียนในลักษณะ
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุดท้ังยังสามารถโตตอบกับเคร่ืองไดอยางอิสระ
คอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจดวยเสียง รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการเรียนดังท่ี ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541 : 7) ไดกลาวไววาคอมพิวเตอร
ชวยสอน เปนส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง เปนส่ือการเรียนการสอนในลักษณะ
ตัวตอกันสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู ซ่ึงผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบพรอมท้ังไดรับผลยอนกลับ เปนส่ือท่ีสามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถประเมินและตรวจสอบความเขาใจ
ของผูเรียนไดตลอดเวลา   จากเหตุผลดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนท่ี
จะนําไปชวยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร โดยสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการวัด 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยผลที่ไดจากการวิจัยดังกลาวจะมีประโยชนตอการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรและครูผูสอนคณิตศาสตร ท่ีจะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 

คําสําคัญ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

เร่ืองการวัด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 หรือไม 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 4 เร่ืองการวัด ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
หรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 จํานวน 
40 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2549 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ซ่ึงไดจากการ
สุมตัวอยางอยางงาย โดยการจับฉลาก จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 20 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางข้ึนประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
เร่ืองการวัด 

2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการวัด 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการ
วัด ซ่ึงเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เปนบทเรียนประเภทเสนอเนื้อหาดวยโปรแกรมAuthorware 7 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง การวัด โดยใชเวลาศึกษาบทเรียนท้ัง 24 ช่ัวโมง เปนเวลา 5 สัปดาหมีข้ันตอน 
การสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชหลักการของ 
สกินเนอรและชอมสกี้ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู เนื้อหา 
วิธีการสอน การวัดและประเมินผล 

2. กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม โดยยึดมาตรฐานในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรท่ีโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยไดจัดทําข้ึนเปนหลักและนําไปเขียนเปนกรอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 

3. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการวัด วิเคราะหเนื้อหาแยกยอยจาก
บทเรียนแบงออกเปน 3 เร่ือง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. วิธีหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 1.1 นําแผนเร่ืองราวไปเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา

และผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสมของบทเรียน 
จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

1.2 นําแผนเร่ืองราวท่ีไดแกไขปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว มาเขียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดยใชโปรแกรม Authorware 7 แลวใหคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธผูเช่ียวชาญเนื้อหาและ
ผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร ทําการประเมินผลและตรวจความถูกตอง โดยแบงออกเปน 5 ดาน 

1.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการตรวจจาก
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี4  
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และยังไมเคยเรียนเนื้อหาวิชานี้มากอนเปนรายบุคคล จํานวน 3 คน โดยเลือกเด็ก 
ท่ีเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน จากนั้นนําสวนท่ีบกพรองแกไขปรับปรุง 
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1.4 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการแกไขปรับปรุงแลวมาทดลองอีกคร้ังกับ
นักเรียนกับนักเรียนกลุมยอย จํานวน 6 คน โดยเลือกเด็กท่ีเรียนเกง 2 คน เรียนปานกลาง 2 คนและเรียน
ออน 2 คน 
 1.5 การทดลองกับกลุมตัวอยางจริง เพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปโดยทดลองกับกลุม
ตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
อําเภออรัญประเทศ จํานวน 20 คน นําไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเกณฑ
มาตรฐานประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/E2) หนวยการเรียนท่ี 7 เร่ืองการวัด 

2. แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง การวัดโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 19 แผน ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ศึกษาผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
บทเรียนและรายละเอียดของสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ชวงช้ันท่ี 2 จากคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
สรางแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

2.2 แบงสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับเวลาที่จะดําเนินการจัดการเรียนรูเปนรายช่ัวโมง
จํานวน 24 ช่ัวโมง ในแตละเร่ือง 
 2.3 วิธีหาคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยนําแบบทดสอบ
ท่ีสรางข้ึน แลวนําไปใชผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการสรางเคร่ืองมือวัดผลในการ
วิจัย ผูเช่ียวชาญดานการสอนและสรางเคร่ืองมือวัดผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรองดานความถูกตองของเนื้อหา สํานวนภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ของคําถามแตละขอใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยใชเกณฑ IOC .5 ข้ึนไปจากความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญโดยมีหลักเกณฑการพิจารณาของผูเช่ียวชาญดังนี้ การประเมินของ ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ (2538 : 246) 

3. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและแบบทดสอบ 
3.1 สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามเกณฑ80 / 80 

(E1/E2) (กรมวิชาการ, 2544 : 162-163) 
3.2 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ใชสูตร KR - 20 ของ Kuder – Richardson (ลวน  

สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 198 ) 
3.3 การหาคาความยากงาย (Difficulty) ( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 210) 
3.4 การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538:211) 
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3.5 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 
246) 

3.6 คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแกคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
 

ผลการวิจัย 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ัน

ประถมศึกษา ปท่ี 4 เร่ือง การวัด ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
มีประสิทธิภาพ 82.33/83.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 เร่ือง การวัด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.33/ 83.25 เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1ซ่ึงผลการวิจัยขางตนเปนคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบระหวาง
เรียนมีคารอยละ 82.33 และคารอยละของคะแนนเฉล่ีย จากแบบทดสอบหลังเรียนมีคารอยละ 83.25 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 สอดคลองกับแนววิจัยของ ปยะรัตย จิตมณี (2546 : 62-63) ได
ทําการศึกษาคนควาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองเศษสวน วิชาคณิตศาสตรสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวานักเรียนมีคุณภาพดานส่ือ
ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 88.79 / 89.58 กัณทิมา กล่ินศรีสุข (2544 : 95) ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
คณิตศาสตร เร่ืองเศษสวนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
84.25/87.31 ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผูศึกษาควาพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 0.66 
 1.1 บทเรียนท่ีออกแบบเปนแบบสาขา ตามแนวความคิดของกลุมปญญานิยมทําใหผูเรียนมี
อิสระมากข้ึนในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกับตนโดยผูเรียนทุกคนจะ
ไดรับการเสนอเน้ือหาในลําดับท่ีไมเหมือนกัน โดยเนื้อหาท่ีจะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน เปนสําคัญเปนการนําเสนอเนื้อหาในลักษณะแตก
กิ่ง กลาวคือ เปนการแตกกิ่งกานสาขาออกไป จากจุดหนึ่งแตกกิ่งกานสาขาออกไปเปนจุดยอย จากจุด
ยอยแตละจุดก็แตกออกไปเปนจุดยอยๆ การจัดระเบียบเน้ือหาในลักษณะสาขาเกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
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ความแตกตางภายในของมนุษย ซ่ึงการออกแบบในลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการ
เรียนของตน มากกวาบทเรียนท่ีออกแบบในลักษณะเสนตรงเพราะผูเรียนจะสามารถเลือกลําดับของการ
นําเสนอเนื้อหา บทเรียนแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตน (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 51-56) 

1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีภาพสีสันสดใส ภาพเคล่ือนไหวท่ีใหภาพและเสียงท่ี
ต่ืนเตน ชวยเราความสนใจที่มีตอบทเรียน และมีปฏิสัมพันธของบทเรียนกับผูเรียนทําใหเกิดความ
เพลิดเพลินในการเรียนรู ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (ถนอมพร ตันพิพัฒน เลาหจรัสแสง, 
2541 : 66) 

2. ลักษณะโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการนําเสนอเปนแบบมัลติมีเดีย 
คือมีการพลิกหนา เล่ือนข้ึน – ลง มีการเช่ือมโยงไปหนาท่ีตองการ โดยไมจําเปนตองเรียนตามลําดับ
หนา และมีการนําเสนอภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบทําใหดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนไดเปนอยางดี และมีการปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบกับผูเรียนเชน การคลิกเมาส การกด
แปนพิมพตางๆ การทําแบบทดสอบ ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี (บูรณะ  
สมชัย, 2542 : 23 - 25) 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 เร่ืองการวัด ท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 

3.1 การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ัน จะตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของจํานวนพรอมท้ังสามารถนําความรูไปใชไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวดั
ความยาว การชั่ง การตวง ระยะทาง น้ําหนัก พื้นท่ี ปริมาตร และความจุ สามารถ วัดปริมาตรดังกลาวได
อยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับ การวัดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได กรม
วิชาการ (2544) ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงมีการ
นําเสนอบทเรียนดวยภาพและอักษรที่มีสีสันสวยงาม รวมท้ังรูปแบบการใหปรากฏของภาพและอักษร
หรือการทําภาพเคล่ือนไหว ทําใหผูเรียนมีความสนใจเปนอยางมากประกอบกับการใหแรงเสริมระหวาง
เรียนและการมีปฏิสัมพันธของบทเรียนกับผูเรียนทําใหเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู ผูเรียนมี
กําลังใจในการเรียนรูสึกชอบและสนุกสนานในการเรียนซ่ึงผูวิจัยไดสังเกตผูเรียนพบวา มีความสนใจท่ี
ศึกษาบทเรียนตอไป ไมเกิดความจําเจและเบ่ือหนายรวมท้ังผูเรียนสามารถศึกษาทบทวนไดหลายๆ คร้ัง 
ดวยเหตุผลดังกลาวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการวัด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สามารถพัฒนาใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาไดรับการสอนตามคูมือครู สอดคลองกับงานวิจัยของ  
สุภิญญา สุพรรณการ (2543: 57) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสอนวิชา
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คณิตศาสตร เร่ืองรอยละสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองรอยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ประกอบกับสันติ เบาพูนทอง (2544 : 60) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเศษสวน ของ
นักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังสอนสูงข้ึน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.2  การนําคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มาชวยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เปนส่ือเช่ือมโยงใหมีปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร นําเสนอเนื้อหา
บทเรียนสําหรับทบทวนบทเรียนสําหรับเรียนซอมเสริมคุณคาของคอมพิวเตอรชวยสอน ก็คือ
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีถูกตองตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอรนั้น
สามารถท่ีจะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน (motivated) ท่ีจะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน
ตามแนวคิดของการเรียนรูในปจจุบันท่ีวา “Learning is Fun” ซ่ึงหมายถึงการเรียนรูเปนเร่ืองสนุก 
(ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541 : 12 -13) ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม สาระ
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง การวัด ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
82.33/83.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงในทุกดาน ท้ังดานความรูความจํา ความเขาใจและการนําไปใช เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพในดานเนื้อหา ดานภาพ ภาษา และเสียง และดานเทคนิคการนําเสนอ อีกท้ังรูปแบบการ
นําเสนอเพลิดเพลินตลอดเวลาในการเรียน สรางแรงจูงใจทําใหนักเรียนกระตือรือรนอยากเรียนสงผลให
นักเรียนไดพัฒนาสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
1. กอนทําการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรชี้แจงและแนะนําการใช

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน โดยครูอาจจะเปนผูแนะนําเอง ครูแนะนําพรอมกับสาธิต หรือทําเปน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแนะนําโดยใหนักเรียนศึกษาเอง เพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคยกอน 
และปองกันการเกิดปญหากับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขณะท่ีเรียน 

2. ในขณะท่ีนักเรียนกําลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรดูแลอยางใกลชิด 
คอยช้ีแจง ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษากับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเกิดปญหาในระหวางเรียนคอย
สังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรมีการนําวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนจากการวิจัยคร้ังนี้ ไปพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยอ่ืน ๆ และคอมพิวเตอรชวยสอนกลุม
สาระการเรียนรูวิชาวิชาอ่ืน ๆ ท่ียังมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในการใชเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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