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Abstract  

The purposes of the study were 1) to determine the Parents’ Satisfaction Towards 

School Administration in Jao Por Khao Kaew Group, Sam Ngao District , Tak Province 
2) to compare the parents’ satisfaction towards school administration in Jao Por Khao 
Kaew Group, Sam Ngao District , Tak Province classified by sexes, ages, highest earned, 
job and school’s location. The sample of the study was 291 parents in Jao Por Khao 
Kaew Group. The instrument used to collect data was a rating scale questionnaire with a 
reliability of 0.95. The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation, 
t- test and F-test. 
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การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



Based on the findings of the research, it was concluded that : 
1. The parents’ satisfactions toward school administration in Jao Por Khao Kaew 

group, Sam Ngao district , Tak Province were at the high level. However, when taking 
each aspect into consideration, it was obvious that all aspect were high as well. 

2. The comparison of parents’ satisfactions toward school administration 

classified by different sex, ages, and highest earned degree found that there is not 
significant. However , when compare on different career and different school locations it 
was found that there was a significant different by statistical at .05 level. 

Keyword: Satisfaction, School Administration

บทนํา 
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เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษาโดยตรง ซ่ึงมีหลักการสําคัญที่เนนการกระจายอํานาจ 
โดยผานคณะกรรมการสถานศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา 
ทําใหโรงเรียน ควรสนับสนุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปกครองอยางตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุมการบริหาร ทั้ง 
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สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษามากมาย โดยเฉพาะ การประกันคุณภาพการศึกษา ทุกโรงเรียน
เรงพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนใหได ตามเกณฑมาตรฐานอยางมีคุณภาพและเพ่ือใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาไดบรรลุตามวิสัยทัศน และวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนสูมาตรฐานสากล จึงควรเปด
โอกาสให ผูมีสวนเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัด 
การศึกษา โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธและสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน ท่ีมีตอการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อนํามาพัฒนาโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพ (สํานักคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542 : 12)  

โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ผูปกครองต้ังความหวังไวอยางสูง เพื่อเปนที่ประสิทธประสาทความรู อบรม 
บมนิสัยลูกหลานใหมีคุณธรรมจริยธรรมดี เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ต้ังแตครอบครัวจนถึงประเทศชาติ แตใน 
ปจจุบันผูปกครองไมแนใจในคุณภาพของโรงเรียนแตละโรงเรียนวามีความเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา เทา
เทียมกันเพียงใด ถึงแมกระทรวงศึกษาธิการตางประชาสัมพันธกันมาตลอดวาโรงเรียนทุกโรงเรียนมี มาตรฐาน
เทาเทียมกันในดานองคประกอบ ทางอาคารเรียน อาคารประกอบการ วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และครูผูสอน 
การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานดีเดน ตั้งแตขนาดใหญจนถึงขนาด เล็กเพื่อใหผูบริหาร
และครูตื่นตัวในการพัฒนาโรงเรียนไปสูมาตรฐานเดียวกัน แตก็ยังไมสามารถเปลี่ยนแนวคิด ของผูปกครองได
เพราะผูปกครองยังมีแนวคิดที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พอแมบางคน ปลูกฝงลูกตั้งแตยัง
เล็กใหยึดมั่นกับโรงเรียนที่ตนเองปรารถนาและท่ีเปนเชนนี้เกิดจากความเปนมาตรฐานของ โรงเรียนหรือความ
นิยมของผูปกครอง คงไมไดอยูที่โรงเรียนมีอาคารใหญโตสวยงาม มีวัสดุดีเยี่ยมหรือครูสอน เกงเทานั้น แตสิ่งที่
พอแมหรือผูปกครองปรารถนาอยางแรงกลาคือคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษามาเปน สิ่งสําคัญ (วลัดดา    
คําจุมพล, 2551 : 2)  
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 หนวยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่จะตองไดรับความรวมมือ จากผูบริหาร คณะครูอาจารย 
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองของนักเรียน นั่นคือโรงเรียนเพื่อให มีสวนรวมในการคิดวางแผน 
เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กําหนดนโยบายและเปาหมายรวมกันอันจะเกิดประโยชนตอ
การจัดการศึกษาในทุกๆ ดานซ่ึงถือเปนการสรางความสัมพันธระหวาง ชุมชนกับโรงเรียนตามภารกิจของ
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและความสําเร็จของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา อันจะนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนในท่ีสุด
ผูปกครองมีความคิดเห็นวาโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามี สวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนตาม
โอกาสอันสมควร (ธมกร ดุลยปกรณ ชัย, 2556:1-2) 

ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดใหคําจํากัดความไววา หมายถึง 
ความรูสึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรับความสําเร็จ ตามความมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Need) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) วูลแมน (Wolman, 1999) ความพึงพอใจ หมายถึงพอใจ ขอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2542 : 775) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีความสุขหรือ ความพอใจเมื่อไดรับความสําเร็จหรือไดรับสิ่งที่
ตองการ เคิรค (Quirk, 1987) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งที่
ตองการใหเกิดขึ้นเปนความรูสึกที่พอใจ โดยสรุปความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจและมีความสุขที่
ความตองการ หรือเปาหมาย ที่ตั้งใจไวบรรลุผลหรือสมหวังนั่นเอง สําหรับผูปกครองนักเรียนสวนใหญก็ยอม จะ
มีความตองการหรือความคาดหวังวา การบริหารโรงเรียนจะทําใหนักเรียนที่ผูปกครองสงเขามา เรียนนั้น ได
ความรูและความสามารถหรือไดผลการเรียนดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งสามารถวัดไดจาก แบบสอบถามวัดระดับความพึง
พอใจหรือผลการสอบ (ชุติมา แพนกุดเรือ, 2556 : 3)  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้จะ
เปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของผูปกครอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม  เจาพอเขา

แกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ในกลุมเจาพอ

เขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว 

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยผูวิจัยไดนํากรอบของ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ
การบริหารงาน 4 ดาน คือ 1. ดานการบริหารงานวิชาการ 2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 3. ดานการ
บริหารงานบุคคล 4. ดานการบริหารงานท่ัวไป กําหนดเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

 1. เพศของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน 

2. อายุของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน 

3. วุฒิการศึกษาของผูปกครองท่ีตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน 

4. อาชีพของผูปกครองที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน 

5. ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนที่ตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกวอําเภอสามเงา จังหวัดตาก แตกตางกัน 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนของกลุมโรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก จํานวน 1,193 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนของกลุมโรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan.1970:8) โดยวิธีแบบงายดวยการสุมอยางงายตามสัดสวนในแตละกลุมเครือขาย ไดจํานวนประชากร
และกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมโรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวนท้ังส้ิน 291 คน 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษา 
4. อาชีพ  
5. ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน 

ปจจัยความพีงพอใจ 
1. ดานการบริหารงานวิชาการ  
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล  
4. ดานการบริหารงานท่ัวไป  
5. ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน 

 
ความพึงพอใจของผูปกครองตอ
การบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในกลุม เจาพอเขาแกว
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดแก เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ และตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ใน คือ จํานวน 40 ขอ  
  1. ดานการบริหารงานวิชาการ จํานวน 13 ขอ  
  2. ดานการบริหารงานงบประมาณ จํานวน 7 ขอ  
  3. ดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 8 ขอ  
  4. ดานการบริหารงานท่ัวไป จํานวน 12 ขอ  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผล
การศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ี
เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .67–1.00 

นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ ผูปกครอง
นักเรียนของกลุมโรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แลวนําผลที่ไดมาใชคํานวณเพ่ือหาคาความ
เที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn   
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.95 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ท้ัง 
12 แหง ดวยตัวของผูศึกษาเอง 

3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เก่ียวของหลังจากเก็บขอมูลแลว 
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใช

ความถี ่(Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

เจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ในดาน การบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร ดานงานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป แลวนําผลวิเคราะหไปแปลผล ตามวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน ของการศึกษาวิจัย การแปรความหมายของคะแนน ใชคาคะแนนเฉลี่ยเปนตัวชี้วัด โดยกําหนด เกณฑที่
ใชในการวิเคราะหตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 163 อางถึงใน ดุษฎ ีบุญกระพือ, 2556 : 76) มีดังนี้  

คาคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมากท่ีสุด  
คาคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับมาก  
คาคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง  
คาคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับนอย  
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คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว 

อําเภอสามเงา จังหวัดตาก สรุปผลไดดังนี้ 
ตาราง 1 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน กลุมเจา

พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม 

ดานท่ี การกระจายอํานาจการบริหารงาน 
n = 291 

ระดับ 
X  SD 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 4.21 0.22 มาก 
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.14 0.27 มาก 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.18 0.26 มาก 
4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 3.82 0.18 มาก 
 รวม 4.09 0.18 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกกระบวนการอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยดังตอไปนี้ ดานที่ 1 ดานการบริหารงาน
วิชาการ รองลงมาคือ ดานที่ 3 ดานการบริหารงานบุคล ดานที่ 2 ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานที่ 4 
ดานการบริหารงานท่ัวไป มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา

พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 147 4.1614 0.18013 -0.594 .868 
หญิง 144 4.1740 0.18021   
รวม 291     

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แยกตามเพศพบวา ผูปกครองเพศชายและเพศหญิง มีระดับ ความพึงพอใจ
ตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา

พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม .020 2 .010 .300 .741 
ภายในกลุม 9.373 288 .033   

รวม 9.393 291    

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอายุพบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอ
การบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม 
เจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา n X  SD t Sig. 
ระดับประถมศึกษา 126 4.1476 0.16379 -1.661 .059 
ระดับสูงกวาประถมศึกษา 165 4.1829 0.19048   

รวม 291     

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน  
 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา

พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม .747 3 .249 8.271 .000* 
ภายในกลุม 8.645 288 .030   

รวม 9.393 291    

*<.05 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอ
เขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา

พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนั้นเน่ืองมาจาก ปจจุบัน
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว ไดมีแผนการพัฒนาการจัดการทุกดาน มีการปรับแผนกลยุทธในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจําทุกป มีการกําหนด
วิสัยทัศนใหมและดําเนินการตามแผน จากนั้น มีการประเมินตนเอง มีการประกันคุณภาพการศึกษาและไดรับ
การประเมินจากคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ รวมคิด 
รวมพิจารณา ตัดสินใจในการดําเนินการดานตาง ๆ การบริหารงานท่ีเปนระบบทําใหผูปกครองที่มาติดตอ ไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนไดมีการแจงขาวสารถึงผูปกครองเสมอ ทําใหผูปกครอง ไดทราบถึงการดําเนินการ
และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ 
เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ทําใหผูปกครองนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอโรงเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา แพนกุดเรือ (2556 : 50-51) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารงานของโรงเรียน เทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนี ทีปกากร (2556 : 56-57) ไดศึกษา 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาล
เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยรวมอยูใน ระดับมาก  
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 
1.1 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา

พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว ไดใหความสําคัญ ในดานการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน เนนกระบวนการจัดการเรียน การสอน มีการนิเทศภายใน มีการวัดและประเมินผล
การศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา ความสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555 : 81) ได
ศึกษา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนศรีหฤทัย สังกัด สังฆมณฑล
จันทบุรี ดานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากทุก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ งานวิจัย
ของ พัทธนันท อึ้งรัก (2556 : 63-64) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนปากคลองบางขนาก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดาน
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก  

1.2 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว ไดมีการติดตอ ประสานงาน แจงขอมูลขาวสารใหแก
ผูปกครองนักเรียนและเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชน การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา ใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาของโรงเรียน รวมถึงทางโรงเรียนจัดใหมีการชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนดานอาหาร เสื้อผา อุปกรณ
การเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556 : 65-66) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี พบวา ดานบริหารงานงบประมาณ โดยรวม
อยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัย ของ วรายุทธ แกวประทุม (2556 : 92-93) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนที่มีตอ การบริหารงานของโรงเรียนบานหินแร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาดานการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.3 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานที่ 3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว มีบุคลากรจํานวนครู ที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
สามารถดูแลใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่เกิดปญหา ไดอยางทั่วถึง และครูมีความรูความสามารถตรงตามวิชาท่ี
ไดรับมอบหมายในการสอน อีกทั้ง โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ครูทุกคนในโรงเรียนไดปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู ครูจึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ผูปกครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ ชมพูวิเศษ (2556 : 74-75) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองที่มี
ตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี พบวา ดานบุคลากรและธุรการ ความพึงพอใจ
ของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูล ตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญมณี แฝงบุญ (2556 : 92-93) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เกาะแกวพิสดาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวา 
ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก  

1.4 การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจา
พอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ดานท่ี 4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว สรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูปกครองและชุมชน สราง
บรรยากาศที่ผูปกครองนักเรียนรูสึกเปนกันเอง ทําใหเกิด ความประทับใจและยินดีที่จะใหความรวมมือสนับสนุน
กับโรงเรียนและมีความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ผุสดี แสงหลอ (2555 : 64-65) ไดศึกษาความพึง
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พอใจของ ผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนสวนปาอุปถัมภ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ดานการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมอยูในระดับมาก และ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นงลักษณ กลมเกลี้ยง (2554 : 63-64) ไดศึกษาความพึงพอใจ ของผูปกครองนักเรียนตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตนศึกษา ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี พบวา ความพึงพอใจ
ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและ
ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน สรุปไดดังนี้ 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก แยกตามเพศพบวา ผูปกครองเพศชายและเพศหญิง มีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุม
โรงเรียนเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีการเปดโอกาส ใหผูปกครอง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นับเปนกระบวนการที่สําคัญ ที่จะชวยพัฒนาการศึกษา
ใหตอบสนองกับความตองการของทองถ่ิน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนคิดเปน และสามารถแกปญหาได 
ซึ่งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหผูเรียนไดเรียนรู ดวยการลงมือปฏิบัติจริง  สอดคลองกับการวิจัยของวง
เดือน ธรมีฤทธิ์ (2552 : 89) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน 
โรงเรียนวัดโพธิ ศรีบรรจง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึง
พอใจกับการบริหารงานโรงเรียนโพธิ ศรีบรรจงอําเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา จําแนกตามเพศชายกับเพศ
หญิง มีความพึงพอใจตอการเรียนโรงเรียนวัดโพธิศรีบรรจง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัย
ของ สหภัส อักษรถึง (2556 : 159) ไดวิจัยเร่ือง ศึกษาความ พึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนมิวสิคทาวน ไทยแลนด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ จัดการศึกษาของ
โรงเรียนมิวสิคทาวน ไทยแลนด ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได พบวาผูปกครองที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษา มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอายุพบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีระดับ ความพึง
พอใจตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติไดประกาศใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนตองจัดการเรียน
การสอนทีหลากหลายตอบสนองกับความตองการของ ผูเรียนทําใหผูปกครองนักเรียนทีมีชวงอายุที่ตางกัน ตาง
ใหความสนใจและติดตามขาว คราวความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของชาติ  จึงมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวาจะสามารถจัดการเรียนการสอนไดตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทําใหไมวาผูปกครองจะมีชวงอายุที่ตางกัน แตมีความพึงพอใจตอ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ไมตางกัน สอดคลองกับการ
วิจัยของ ชลธิดา นาทมนตรี (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ ผูปกครอง ครู 
นักเรียน ที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจของ ผูปกครอง ครู นักเรียน ที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรียน ศรีวิกรม  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม การศึกษาเอกชนการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วงเดือน ธรมีฤทธิ์ 2552 : 90) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที มีตอ
การบริหารงาน โรงเรียนวัดโพธิ ศรีบรรจง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ผูปกครอง
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นักเรียนมีความพึงพอใจกับการบริหารงานโรงเรียนโพธิ ศรีบรรจงอําเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา จําแนก
ตามอายุ มีความพึงพอใจตอการเรียนโรงเรียนวัดโพธิศรีบรรจง พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน  
  2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดมีนโยบายใหโรงเรียนจัดการเรียน การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โรงเรียนตองจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการ ของผูเรียนทําใหผูปกครอง  ทุกคน ได
ติดตามขาวคราวความเคล่ือนไหว ในการจัดการศึกษาของชาติ จึงมีความคาดหวังตอการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนวาสามารถจัดการเรียนการสอนได ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางโรงเรียนไดจัด กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและงานวิชาการอยูเสมอ โดยมีการเชิญ
ผูปกครองนักเรียนและประชาชน เขารวมกิจกรรมดวยจึงทําใหครูและผูปกครองมีโอกาสไดพบกันอยูเสมอ การท่ี
โรงเรียนเปดโอกาส ใหผูปกครองทุกคนเขารวมกิจกรรม จึงทําใหผูปกครองที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกันมีความ
พึงพอใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยของ จินตนา ทวงพงษ (2551 : 68-
69) ไดวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนนิคมสรางตนเอง
จังหวัดระยอง 1 อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตาง พบวาความ
พึงพอใจภาพรวมของผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความ พึงพอใจไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัย
ของ นเรศ ไชยเลิศ (2557: 70-71) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาความ พึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพรพระรวงประสิทธิ์ ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองทีมีระดับวุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไป
ตามสมติฐานขอที่ 2 
  2.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผูปกครองทุกอาชีพตางก็คาดหวังให บุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยทาง
โรงเรียนในกลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการ
จัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู สะอาดและรมร่ืน
สวยงาม พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจน ภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากร
ภายนอก รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ไดเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา  จนทําใหนักเรียนมี
พัฒนาการที่เหมาะสม ทําใหผูปกครองทุกคนมีความพึงพอใจ ในพัฒนาการของบุตรหลานของตน นอกจากนี้ยัง
มีการประชุมผูปกครองทุกปการศึกษา มีการเชิญ ผูปกครองในอาชีพตาง ๆ มารวมกิจกรรมในโรงเรียนในโอกาส
ที่จัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้ง การมาใหความรูแกนักเรียนในบางโอกาส สอดคลองกับการวิจัยของ เสาวภาคย ปฐม
พฤกษวงษ (2558 : 92) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนอําเภอ
เขาสมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานของโรงเรียนอําเภอเขาสมิง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองนักเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เชนเดียวกับการวิจัยของ ศิริพร โชตะนา (2559 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่
มีตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี  พบวา ผูปกครองที่มี
อาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจ ตอการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลชลราษฎรนุเคราะห สังกัดเทศบาล
เมืองชลบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  2.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมเจาพอเขาแกว อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จําแนกตามตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน พบวา ผูปกครองที่มี
ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูปกครองที่มีตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนอยูในพื้นที่
เหนืออางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลมีความใกลชิดและผูกพันกับโรงเรียนมากกวา  ผูปกครองท่ีมีตําแหนงที่ตั้งของ
โรงเรียนอยูในพื้นที่ราบ เนื่องจากผูปกครองสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมอยูบริเวณรอบโรงเรียนทําใหไดรับ
ขาวสารและการประชาสัมพันธของโรงเรียนอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน สอดคลองกับการวิจัยของ อุษณี วิบูล
ยาคม (2557 : 54) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส จังหวัดชลบุรี พบวา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มี
ตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม
ภูมิลําเนา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แตไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรพรรณ นพพล (2550 : 90 ) ไดวิจัยเร่ือง ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โรงเรียนตันติวัตร เขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบวา ความแตกตางระดับความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย จําแนกตามความคิดเห็นของ ผูที่อยูอาศัยนอกเขตอําเภอทุงสงและใน
เขตอําเภอทุงสง มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมดอยสัพพัญู จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ครูควรจัดบริการซอมเสริมนักเรียนที่เรียนชา 
2. โรงเรียนควรมีการจัดทําระบบการบริหาร การเงิน เปนไปตามข้ันตอนของกระทรวงการคลังและ

เปดเผยตอชุมชน 
3. โรงเรียนควรจัดระบบฐานขอมูลของโรงเรียนเพื่อใชในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
4. โรงเรียนควรมีการแจงขาวสารจากโรงเรียนถึงผูปกครองเปนประจํา 
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 
Internal Educational Quality Insurance in School for Students Quality Development
 

ผูวิจัย   พิมพา  ชนะเกษตร 
อาจารยืที่ปรึกษา  ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 

 

บทคัดยอ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ไมวาจะเปนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือภายนอก

สถานศึกษา เปนการดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือ
การประเมินเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กําหนด การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเปน
กระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อม่ันใจ
วา จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร และตรงตามความ
มุงหวังของสังคม มีการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ และคุณลักษณะตางๆไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และ
ความถนัดที่แตกตางกัน และท่ีสําคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสังคมตองการ 
สงเสริมใหผูเรียนทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และคุณธรรม เพื่อ
เปนคนเกง เปนคนดีและมีความสุข ตอไปไมวาสถาบันการศึกษาใด ก็ความมั่นใจไดวาสถาบันการศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงเทาเทียมกัน เพราะระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนระบบที่พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ดังนั้น ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับอําเภอ จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา กรม
เจาสังกัด และกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน  
 

คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน , พัฒนาผูเรียน 
 
Abstract 

Internal Educational Quality Insurance for Developing Students Quality Educational 
Quality Insurance, even internal Educational Quality Insurance or External Educational 
Quality Insurance is concern about educational quality standard and checking system 
forward to educational quality standard specification. Educational Quality Insurance is 
planning and manages system to ensure that the school will develop the students to learn 
through quality standard in curriculum and social expectation. There is educational 
management efficiency to make the students having knowledge, skills, attitude, other 
personalize of individualization, responds to needs , interests and skills. And the most 
important is everyone has a social quality standard, encourage the students to develop their 
abilities such as body , brain , socialize and virtue to be the intelligent , good and happy 
person. In the future, every schools will sure that they have equal educational standard 
because of the equalization of Educational Quality Insurance standard. So the School 
Administration , teachers, educational personnel including the person who concern the 
education such as the school committee , the parents and community responsibility. Also the 
department in district , province and educational service area have to responds together. 

Keyword : Internal Educational Quality Insurance , Students Development
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บทนํา 
 ในปจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานเปรียบเสมือนรากฐานของการศึกษา การจัดการศึกษาใหมีความกาวหนา 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ยอมตองอาศัยการวางแผนดานการศึกษา ท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคลองกับสังคมโลกยุคใหม  การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศเนื่องจาก เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ การแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือการพัฒนาดานตาง ๆ นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดชวยเสริมในสวนท่ีภาครัฐดําเนินการไมทั่วถึง ชวยสรางความ
หลากหลายในดานรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาทําใหเกิดการศึกษาทางเลือกตาง ๆ เปนการชวยเติมเต็มการ
เรียนรูใหกับเด็กและเยาวชน  

ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญกับการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีการกําหนดบทบัญญัติไวเปนการเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองนี้ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

จากหนวยงานของรัฐซ่ึงใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ บริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามท่ีรัฐกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  ใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน การประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการควบคู
ไปกับการจัดการศึกษา ซึ่งประเทศไทยเร่ิมตื่นตัว เพราะไดมีการกําหนดเรื่องนี้ไวเปนกฎหมายครั้งแรก อยางไรก็
ตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพยังมีความเขาใจไมตรงกันและบาง
กรณีก็อาจผิดแผกแตกตาง ไปจากเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 (สถาบัน
สงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ , 2544 : 8) การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงจะสรางความมั่นใจวา  การศึกษามีคุณภาพและพัฒนาใหเปนผูเรียนมีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดาน รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และคุณธรรม เพ่ือเปนคนเกง คนดีและมีความสุข 
ดังนั้น สถานศึกษาจะตองมีความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับอําเภอ จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา กรม
เจาสังกัด และกระทรวงเพื่อรวมการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจที่ชัดเจน และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยยึดขอมูล และสารสนเทศพ้ืนฐานท่ีจําเปนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของทองถ่ินเพื่อนํามาประกอบการ 
ตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรและเมื่อสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนไป
แลวจะตองมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงมีเอกสารขอมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน และผลของการดําเนินงานที่มุงเปาหมายไปยังคุณลักษณะของผูเรียน นําไปสู
การวางแผนเพื่อรับการประเมินภายในจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป 
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เนื้อเร่ือง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 47 )และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 

ที่กําหนด ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น  ได
นําไปสูการจัดทํากฎกระทรวงมีการปรับปรุงโดยหลอมรวมกฎกระทรวงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนกฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษายึดเปนกรอบในการดําเนินงาน โดย
กําหนดภาระงานหลักไว 8 ขอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีสาระสําคัญสรุปได 8 ประการ ดังนี้ 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากมาตรฐานการศึกษาของชาติสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศใหเกิด
ประโยชนกับ ประชาชนไทยทุกคน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยนา มาจัดทําเปน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สถานศึกษาตองนํามาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ประกาศไวนี้เปนหมายการพัฒนาสถานศึกษารวมท้ังผนวกมาตรฐานท่ี
แสดงเอกลักษณของสถานศึกษาไวดวยอยางไรก็ตาม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเองอาจตองการเพ่ิมเติม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงตามบริบทและความตองการของทองถ่ินอีกก็ได. 

2. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาตองมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษาตองคํานึงถึงหลักการ
กระจายอํานาจการมีสวนรวม และการนา ไปสูการปฏิบัติไดจริง ซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ดีมี  
ลักษณะสําคัญ โดยสรุปจํานวน 8 ประการดังนี้ 

(1) มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนในการจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

(2) มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนาและสภาพความสําเร็จของการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

(3) กําหนดวิธีการดําเนินงาน โดยอาศัยหลักวิชาการหรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษที่ 
อางอิงได ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน/การจัดประสบการณการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูการวัดและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร จัดการ
เพื่อนา ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

(4) เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการได
และระบุไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมท้ังผูเรียน รับผิดชอบและ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา มารดาผูปกครองและบุคลากร
ภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกัน 

(7) กําหนดการใชงบประมาณ และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(8) มีการประเมินผลการดา เนินงานตามแผนและนา ผลการประเมินไปใชอยางตอเนื่อง 
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการ
พัฒนางาน และการสรางระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลางควรมี
คณะทํางาน ทําหนาที่วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปของสถานศึกษาโดยแตงตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมคิดรวมวางแผน และ
รวมติดตาม ตรวจสอบ เก็บขอมูล สวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจาํนวนครูนอยมากควรรวมกันวางแผน จัดระบบ
การเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมูตั้งแตตนปการศึกษา ทําใหไดตามแผนที่วางไว สถานศึกษาควรมีการ
จัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมูใหครอบคลุมและขอมูลมีความสมบูรณคนไดงาย และสะดวกรวดเร็ว มีการ
นําขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนอยูเสมอ 

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพ
การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามท่ีระบุไวใน
ตัวชี้วัดของโครงการการดา เนินงานตามแผนนั้น สถานศึกษาตองสรางระบบการทา งานที่เขมแข็งเนนการมีสวน
รวม ใชเทคนิคการบริหารและการจัดการ ที่จะทํา ใหดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 
ตัวอยางเทคนิคการบริหารและการจัดการที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ เชน วงจรการพัฒนาคุณภาพ PCDA ของเด
มิ่ง (Deming Cycle) แนวคิด Balanced Scorecard การกา หนดกรอบกลยุทธ(Strategy Framework)และ
เทคนิคการบริหารอ่ืนๆ เชน เทคนิค5ส, TQM, QC,Six Sigma, Benchmarking,ToPSTAR เปนตน 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ชวยให
สถานศึกษามีขอมูลถูกตองและเพียงพอในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพการศึกษาในรอบถัดไป 
นอกจากนี้ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษายังมีสวนชวยกระตุนผูที่เกี่ยวของ ทั้งนัก
การศึกษา ผูปกครองและชุมชนใหตระหนักถึงการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับ
ทองถิ่น หรือระดับชาติอีกทางหนึ่งดวย โดยสถานศึกษาควรตั้งคณะทํางานข้ันเพื่อวางแผน ติดตาม และรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศการดําเนินงาน / โครงการตลอดป การศึกษาโดยใชมาตรฐานการศึกษาเปนกรอบ การติดตาม
ตรวจสอบ สถานศึกษาควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกปดําเนินการอยางจริงจัง 
ตอเนื่องและเปนระบบสนับสนุนใหครู ผูปกครองและผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม 

6. การประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานท่ีกําหนด จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขางตน สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ขางตน สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไวดวยอยางไรก็ตาม สถานศึกษาที่มีความพรอมอาจตั้งคณะทํางานข้ึน ทําหนาที่ประเมิน
คุณภาพในของสถานศึกษาก็ไดซึ่งเปนการสรางระบบการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง แลวนําผลจากการประเมิน
ไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตองครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัยที่กําหนดไวนอกจากนี้ สถานศึกษาอาจประเมินคุณภาพ
ผูเรียนโดยรวม จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเปรียบเทียบกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเปนรายคน เปนการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพผูเรียนทางดาน
วิชาการโดยขอใชแบบทดสอบจากองคกรท่ีมีแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 

7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเปนการรายงานผลการจัดการศึกษาแกบุคลากรในทุกระดับ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดนําเสนอแนวทางการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
โดยการแบงเนื้อหาของรายงานออกเปน 4 บท ประกอบดวย 
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บทที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
บทที่ 2 เปาหมายการพัฒนาสถานศึกษา 
บทที่ 3 ความสําเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
บทที่ 4จุดเดน –จุดดอยและความตองการการชวยเหลือ  
นอกจากนี้ควรระบุหลักฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ของการประเมินตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาไวดวย 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องควรพิจารณาจากประเด็นดังตอไปนี้ 

(1) ถาเปนโครงการที่ดีสมควรดําเนินตอไปก็ดํารงโครงการนั้น ไว 
(2) ถาเปนโครงการที่ดีแตยังดําเนินการไมสําเร็จหรือไมบรรลุเปาหมายเพราะมีจุดบกพรองถา

มีการปรับปรุงแกไขใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดก็ดําเนินการตอไปและทําใหดียิ่งขึ้น 
(3) ถาเปนโครงการที่มีความกาวหนาในการดําเนินงานอยูตลอดเวลาก็พัฒนาดําเนินโครงการ

นั้นตอไปอยางไมหยุดยั้งและ 
(4) หากมีเหตุการณหรือสิ่งที่สอเคาวาจะเกิดปญหาตองหาทางปองกันไวกอน ก็จําเปนตอง

จัดทําโครงการใหมๆ ขึ้นเพื่อปองกันปญหา 
การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญและความเปนมาอยางไร 

ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดการส่ือสารไรพรมแดน หรือเปนยุคของ
ขอมูลขาวสาร (Information Technology) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆอยางรวดเร็ว ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหบุคคลตองมีการเรียนรูที่
จะปรับตัวใหทันกับยุคและสมัย การท่ีบุคคลจะเรียนรูและปรับตัวไดดีอันเนื่องมาจากการไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ และการศึกษาที่มีคุณภาพจําเปนตองมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกๆดาน ทั้งทางดานการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ 
และแหลงการเรียนรู ตลอดจนการสรางความรวมมือและการประสานสัมพันธระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง 
ชุมชน และองคกรตางๆยุทธวิธีในการทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผลกระทบท่ีสําคัญจากการสื่อสารท่ีไรพรมแดน ทําใหประเทศไทยมีการรับรูและ
ตื่นตัวในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมตอประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม ความ
ตองการของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมทางดานการศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางมาก สิ่ง
เหลานี้ไดถูกระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา 
ที่มุงเนนในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 
47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assurance) มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงาน
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ที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) มาตรา 49 
กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาที่
พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชน 
การประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชนอยางไร 
การประกันคุณภาพการศึกษากอใหเกิดประโยชน ดังนี้  

1. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐานสากล  
2. การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
3. การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการผลิตผูสําเร็จ

การศึกษาทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ  

4. ผูเรียน ผูปกครอง ผูจางงาน และสาธารณชนมีขอมูลสําหรับการตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ  
5. สถาบันการศึกษา หนวยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลที่ถูกตอง และเปนระบบในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา  
6. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงไดมาตรฐานสมํ่าเสมอ  
7. ผูเรียนรูลวงหนาวาจะไดรับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและไดผลตามความตองการ  
8. ผูปกครอง ชุมชน ครู หนวยงานการจัดการศึกษาในทองถิ่น มีสวนรวมกําหนดมาตรฐานคุณภาพท่ี

ผสมกลมกลืนระหวางมาตรฐานสากล มาตรฐานชาติและมาตรฐานทองถิ่น 
9. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกกําลังกับครู 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหบัง
เกิดผลกับผูเรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา  

10. ครูไดรับการพัฒนาและจูงใจใหวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน
กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหนําไปสูการบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรูอยางครบถวน ใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรียนการสอน และชวยให
คุณภาพการศึกษามีความเปนระบบระเบียบ  

11. มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุงตรงตอการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ และบันทึกลงแฟม
ผลงานที่ผูบริหารและครูตรวจสอบผลการเรียนและบันทึกผล นําผลมาใชเพื่อการพัฒนาและรายงานสูชุมชน
สม่ําเสมอวา การจัดการเรียนการสอนทําใหบังเกิดผลตามเปาหมายคุณภาพการเรียนรูที่กําหนดไวลวงหนาไดดี
เพียงใด 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร 

ในอดีตที่ผานมา พอแม ผูปกครองสวนใหญมักใหความสําคัญกับการเลือกโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ใหกับลูก สวนใหญจะมองหาเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเปนมาของโรงเรียนที่ดี และไดรับการ
ยอมรับจากสังคม ตางก็จะมุงมาสอบแขงขันกันเปนจํานวนมาก ลักษณะของคานิยมในการเลือกโรงเรียนใหกับ
ลูกดังกลาวมีมายาวนาน แตในปจจุบัน การพิจารณาในปจจัยตางๆ อาทิ วิสัยทัศนของผูบริหาร คุณภาพครูและ
บุคลากร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู ซ่ึงนับวันก็จะมีปจจัยอื่นๆที่สงผลกระทบตอ
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ภาพลักษณทั้งในสวนของโรงเรียนมากข้ึน ยิ่งถาโรงเรียนที่มีคุณภาพอยูใกลบาน หรือใกลที่ทํางานแลว ยอมเปน
ที่สนใจของผูปกครอง ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีบทบาทมากท่ีสุดในปจจุบัน ที่จะทําให
โรงเรียนไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตาม
มาตรฐานคุณภาพที่ระบุไวในหลักสูตร และตรงตามความมุงหวังของสังคม  มีการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะตางๆไดเต็มศักยภาพ
ของแตละบุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกตางกัน และท่ีสําคัญคือ ทุกคนมี
คุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ีสังคมตองการไดเหมือนกันทุกสถานศึกษา เพื่อที่ทุกสถานศึกษาจะ
ไดรับความไววางใจจากพอ แม ผูปกครอง เพราะระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เปนระบบท่ีพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม และคุณธรรม เพื่อเปนผลเมืองที่เกง 
ดี มีสุข ดังนั้นสถานศึกษาตองเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรมในการจัดการศึกษาและ เปดโอกาส
ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
อําเภอ จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา กรมเจาสังกัด และกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกันดวย 
ขอเสนอแนะประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษา 

ดวงใจ กฤดากร ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาความตองการจําเปนในการดําเนินการดานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) หลังการไดรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (สมศ.) ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษาไวดังนี้  

1. โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดีนั้นส วนใหญผูรับผิดชอบงานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน หรือหัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนผูที่มีความรูเรื่องของการประเมินผล
คอนขางดี 

2. งานดานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสวนใหญดําเนินการโดยบุคลากรกลุมเดียวของโรงเรียน 
ทําใหบุคลากรอ่ืน ๆ ไมมีสวนรวมเทาที่ควร ดังนั้น ในการดําเนินการในระยะตอไป โรงเรียนควรใหบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษามีสวนรวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและรวมทํางานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. หลังจากท่ีโรงเรียนที่ไดรับการประเมินภายนอกในรอบแรกแลวคงตองแสดงความกาวหนาในระบบ
การประกันคุณภาพของตนเอง โดยการปรับใหผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน สรางความรูความเขาใจ
อยางจริงจังและจัดใหมีผูปกครองเครือขาย 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในโรงเรียนหรือระหวางกลุมโรงเรียน เพื่อสรางความรูและความเขาใจใน
เร่ืองตาง ๆ ที่ยังเปนความตองการจําเปนของบุคลากรในสถานศึกษาอยู 

5. โรงเรียนควรจัดใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูที่เก่ียวของรวมกันวางแผนการจัดเก็บขอมูลหรือวาง
แผนการประเมิน โดยกําหนดเวลาของการเก็บขอมูลเปนระยะ ๆ เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถวิเคราะห 
สังเคราะห และแปลความหมายขอมูลในภาพรวม แลวนําเสนอตอบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ เพ่ือ
นําผลไปปรับใชหรือพัฒนางานของตนเอง และชวยเหลือนักเรียนไดทันที่ 

6. โรงเรียนควรจัดใหบุคลากรทุกฝายรวมกันกําหนดรูปแบบ / วิธีการประเมินใหเปนไปในทิศทางเดี่ยว
กัน รวมกันระดมความคิดในการจัดทําเครื่องมือใหสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค  และมีความเชื่อมโยงกับ
เปาหมาย / มาตรฐานการศึกษา 
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7. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหหมวดวิชา / ฝายตาง ๆ จัดทําแผนการทํางาน โดยกําหนดงานและ
ระยะเวลาของงานนั้น ๆ ใหชัดเจน ใหแตละหมวดรายงานความกาวหนาในงานของตนเองเปนระยะ ๆ เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนและสะดวกตอผูบริหารในการกํากับติดตามงาน 
 

สรุป 
การประกันคุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นทั้งหมด หรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการวาง
ระบบงานท่ีมีระบบและกลไกที่ชัดเจน มีการดําเนินงานรวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตางๆ สวนการ
ประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตร ฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระทําโดยหนวยงานภายนอก หรือผูประเมินภายนอก เพ่ือมุงใหมี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาใหดียิ่งขึ้น การประกันคุณภาพภายใน จะเนนการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานตางๆ ของปจจัยนําเขา ( Input) และกระบวนการ 
(Process) สวนการประกันคุณภาพภายนอก จะเนนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตางๆ
ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกัน
คุณภาพภายนอกโดยตรง การประกันคุณภาพภายนอก จะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตางๆในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถาบัน ซึ่งในการประเมินตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ 
และลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาจะตองจัดทํารายงาน
ประจําป เตรียมเอกสารขอมูลในดานตางๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเองอยางนอย 3 
ปการศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือ สมศ. ตอไป 

 ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนระบบท่ีสถานศึกษารวมกับชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด เพื่อสรางความม่ันใจ
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาขอมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ วา
ผูเรียนทุกคนจะไดรับบริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 และมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การประกันคุณภาพจึงไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ฉบับแกไขปรับปรุง 
(พ.ศ.2545) หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อผูเรียนเติบโตเปนคนท่ีมีศักยภาพ มี
ความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และคุณธรรม เพ่ือเปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุข  
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ นามสกุล   พิมพา ชนะเกษตร 
วัน เดือน ปเกิด   วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2533 
ที่อยูปจจุบัน  14/2 หมู 3 บานหวยเดื่อ ตําบลโปงสา 
 อําเภอปาย จังหวัดแมอองสอน 58130 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูผูชวย โรงเรียนบานแกงหอม 
จํานวนปประสบการณการทํางาน 3 ป 
ที่อยูที่ทํางาน   โรงเรียนบานแกงหอม 
 ตําบล เมืองแปง อําเภอ ปาย 
 จังหวัดแมฮองสอน 
 58130 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2557  คณะครุศาสตร เอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พ.ศ. 2559  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
Administration based on the Good Governance in the Elementary School, Wihan 
Dang District, Saraburi Province under Saraburi Primary Educational Service 
Area Office 2 
 
ผูวิจัย   มุทิตา  พรมนต 

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตมะเวทิน 

ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นครู 2) เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี ปการศึกษา 2560 จํานวน 103 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ใน 10 ดาน หาคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน 
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .91 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการทดสอบคาที (t-test) 

ผลการวิจัย พบวา 1) การศึกษาการใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมาคือ หลักการกระจายอํานาจ และหลักความเสมอภาค เปน
อันดับสุดทาย 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
พบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา , หลักธรรมาภิบาล 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

Abstract 
 Administration based on the good governance in the elementary  school, 
Wihandang  District,Saraburi Province under Saraburi Primary Educational Service Area 
Office 2. The purposes of this research were 1) To study the use of good governance 
principles in school administration according to teachers' opinions. 2) Comparison of 
teachers' opinions toward using good governance principles in primary school 
administration, Wihan Daeng district Saraburi  Province, classified by gender, education 
and work experience ,the  sample  used  in  this  research  were  103  teachers in 
elementary school in Vihandaeng District, Saraburi Province  Educational Service Area 
Office 2 academic year 2016. The research instruments were the 5-level rating scale 
questionnaire, asking for opinions on good governance in Elementary Schools. Wihan 
Daeng district Saraburi Province 10 aspects studied, find quality tool by 4 experts. The 
reliability of the content validity were .91. The dada were analysis by mean, standard 
deviation and t-test. 
 The findings of research were  as  follows: 1)  To study the use of good 
governance principles in school administration according to teachers' opinions  in 
Elementary  school, Vihandaeng district ,Saraburi Province under Saraburi Primary 
Educational Service Area  Office, the total was middle level, and the highest was 
responsibility, the second was Decentralization ,and  the Last position was Equality. 
2)Comparison of teachers' opinions  toward  using  good  governance principles  in 
primary  school administration, Wihan Daeng district Saraburi  Province, classified  by 
gender, education and work experience , the opinions on the administration of the 
principles of good governance in Elementary schools  Wihandang  District,Saraburi 
Province under Saraburi Primary Educational Service Area  Office, The summary were
not significance different at .05 level.

Key Word (s) : educational administration, Good Governance 

บทนํา 
 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกสงผลใหสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สาระตลอดจนแนวทางในการจัด
การศึกษา ในฐานะเปนเครื่องมือหรือวิธีการที่สําคัญในการพัฒนาบุคคลในชาติใหพรอมและปรับตัวใหสอดคลอง
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมโลกทุกรูปแบบทั้งในสวนของภาครัฐ  เอกชนจําเปนตอง
บริหารงานใหจําเปนตอความเปล่ียนแปลง ใหทันสมัยโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงที่จะนําประเทศชาติใหมีการ
พัฒนากาวหนา การบริหารการศึกษาของไทยเกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 เปน
กฎหมายการศึกษาที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรก สงผลใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอนครั้งใหญ ซึ่งครู นักเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาตองศึกษาทําความเขาใจกับการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานทางการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยมุงใหคนไทยไดรับการพัฒนาเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 6-7) 
 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่เปนผูบังคับบัญชา
ของขาราชการ รวมทั้งการมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินกิจการสถานศึกษาพึงตองยึดหลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูรวมงานเชื่อถือและยอมรับ จากการท่ีรัฐกําหนดใหมีมาตรฐานดานคุณธรรม
จริยธรรมของขาราชการ มีการเปล่ียนบทบาทภารกิจ วิธีการบริหารภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ มีการนําระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) มาเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อใหทั้งภาครัฐภาค
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ธุรกิจเอกชนและประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  
(good governance) หรือ ธรรมาภิบาล นับเปนมิติของกระบวนทัศนใหมของการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงมี
องคประกอบท่ีสําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะที่เปนผูใหบริการที่มีคุณภาพสูง ตามท่ี
ประชาชนตองการ การบริหารงานอยางโปรงใสมีคุณภาพดวยระบบ ธรรมาภิบาลจึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของ
องคกรไมวาจะเปนหนวยงานของขาราชการหรือเอกชน ท่ีตองอาศัยการปรับตัวและเตรียมความพรอมของ
ประชาชนและผูบริหารทุกระดับ (ไชยวัฒน คําชู, 2545 : 25) ธรรมาภิบาลเปนหลักคิดในการบริหารองคกร เพ่ือ
ประกันการฉอราษฎรบังหลวงและเร่ืองความไมมีประสิทธิภาพ (เกษม วัฒนชัย, 2546 : 8) 
            นอกจากการบริหารและจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงไดนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งกําหนดไวในกฎหมายและระเบียบของไทย หลัก
ธรรมาภิบาลในระดับสากล อีกทั้งแนวคิดสําหรับในการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
มาวิเคราะหหาจุดรวม พบวาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีที่จําเปนสําหรับภาครัฐไทยควร
ประกอบดวย 10 องคประกอบ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2552 : 8-9) การบริหารจัดการ
สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน และในฐานะท่ีเปนหนวยงานของรัฐจึงตองนําหลักการ
ธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะเปน
นิติบุคคล หลักการดังกลาวไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ  หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลัก
มุงเนนฉันทามติ โดยนําหลักธรรมาภิบาลบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา ไดแก การ
ดําเนินงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งเปาหมายในการจัด
การศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 1) อยางไรก็ตามหลักการทั้ง 
10 ประการ ยังไมเพียงพอตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา จึงไดใช การที่จะบริหาร
สถานศึกษาใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายดังกลาว มีแนวทางหรือเง่ือนไขท่ีผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 :1-29) ดังตอไปนี้ 1) รวบรวมและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน การ
บริหารแนวใหมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารและตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลมากกวาสามัญสํานึก ดังนั้นผูบริหาร
จึงจําเปนจะตองรวบรวมจัดระบบและใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
2) วางแผนและดําเนินงานตามแผนที่วางไว การวางแผนมีสวนชวยใหผูบริหารมีทิศทางในการบริหารตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวนของปญหาและนโยบายการบริหาร ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการวางแผน สามารถดําเนินการบริหารใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  รวมทั้งการดําเนินการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพื่อใหการบริหารงานบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวอยาง
เต็มที่ 3) ศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ ในการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ผูบริหารมี
อํานาจบริหารอยางอิสระ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนอยางเต็มที่เชนกัน ดังนั้นเพื่อ
ปองกันขอผิดพลาดเชิงกฎหมายและการตัดสินใจของตน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองศึกษา และทําความ
เขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางแทจริงรวมทั้งควรมีที่ปรึกษาทางกฎหมายคอยใหคําแนะนํากอนการตัดสินใจที่
ตนเองขาดความม่ันใจ 4) การบริหารและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล การศึกษาเปนบริการกิจการ
สาธารณะที่มีผูเก่ียวของและไดรับผลจากการบริการจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อใหการบริหารและการตัดสินใจมีความ
ถูกตองและกอประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการมากท่ีสุด ผูบริหารควรดําเนินการโดยใชองคคณะบุคคลเขามามีสวน
รวมในการพิจารณาตัดสินใจใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 5) จัดระบบบัญชีใหครบถวนถูกตอง แมผูบริหารจะมี
อํานาจอิสระในการบริหารและตัดสินใจก็ตาม แตอํานาจอิสระนั้นมิใชเปนไปโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบ
ของทางราชการโดยเฉพาะดานการเงินซ่ึงสวนใหญมาจากงบประมาณแผนดิน  จะมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
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ตรวจสอบการใชจายเงินของสถานศึกษาทั้งในชวงกอนใช  ระหวางใช และภายหลังการใช  ดังนั้น ผูบริหารจึง
จําเปนจะตองจัดทําระบบบัญชีใหครบถวนความถูกตองตามระบบและระเบียบของทางราชการ เพื่อการบริหาร
ของตนเปนไปดวยความโปรงใส 
 จากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ใหมีคุณภาพพรอมทั้งเพื่อเปนแนวทางในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาที่ตั้งไวตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นครู 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผูศึกษาไดใชกรอบการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
10 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,(2552 : 8-9) ตัวแปรตน (Independent Variable) 
ไดแก ขอมูลสวนบุคคลของครูที่จะแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาเลือกขอมูล เพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณทํางาน 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รวมประชากรทั้งสิ้น 140 คน กลุมตัวอยางที่ ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 103 คนไดมา โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970:608) 

ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผู
ศึกษาสรางข้ึนเอง มีสาระสําคัญแบงเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณการทํางาน เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามกรอบแนวคิด การจัด
ระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2552 : 8 -9) ใน 10 ดาน คือ1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ         
3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปรงใส 6) หลักการมีสวนรวม 7) หลักการกระจาย
อํานาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค 10) หลักมุงเนนฉันทามติ รวมทั้งสิ้น จํานวน 43 ขอ เปน
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert type)  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัด

สระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดดังนี้ 
ผลจากการศึกษาการใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมาคือ หลักการกระจายอํานาจ หลักประสิทธิผล หลักการมุงเนนฉันทามติ 
หลักการนิติธรรม หลักการประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม และหลัก
ความเสมอภาค เปนอันดับสุดทาย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 1) ดานหลักภาระรับผิดชอบ โดยรวมและ
รายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบใหบุคลากรมีความชัดเจน ไดตรงตามความสามารถ รองลงมาคือการใสใจในปญหาของโรงเรียนและมี
ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาโรงเรียนและแกปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของผูบริหาร การจัดกิจกรรม โครงการ
สนองตอความตองการชุมชน ทั้งดานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ใหบริการประชาชนท่ีมารับบริการที่ถูกตองเปนระบบ และการจัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน เปนอันดับ
สุดทาย 2) ดานหลักการกระจายอํานาจ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน รองลงมาคือ การมอบหมายงานใหแกบุคลากรปฏิบัติตามความเหมาะสม การแตงตั้งและประชุม
คณะกรรมการนิเทศ ประเมินกิจกรรม โครงการตางๆของโรงเรียน และการแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆของโรงเรียน เปนอันดับสุดทาย 3) ดานหลักประสิทธิผลโดยรวมและรายขอ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน และนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน รองลงมาคือ การนําผลการนิเทศกํากับ 
ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนมาใชในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ  การวางแผน
การดําเนินงานกิจกรรม โครงการโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีคลายคลึงกันที่
บริหารงานประสบความสําเร็จ การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค โดยการศึกษาขอมูลรอบ
ดาน และการนิเทศกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนอยางเปนระบบ เปนอันดับ
สุดทาย 4) ดานหลักการมุงเนนฉันทามติ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการนําขอเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดทั้งจากภายในและภายนอกมาใชในการ
ตัดสินใจการบริหารงาน รองลงมาคือ การใชกระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปขอคิดเห็น 5) ดานหลักนิติธรรม
โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือการจัดทํา
กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน รองลงมาคือ การนําพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวงระเบียบและขอบังคับตางๆ ใชในการบริหารโรงเรียน การทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
ขอบังคับที่โรงเรียนกําหนดขึ้นเพ่ือนํามาใชในภายโรงเรียน การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆอยูบนพื้นฐาน
ความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม และการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับและปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สถานการณอยูเสมอ เปนอันดับสุดทาย 6) ดานหลักประสิทธิภาพ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การรณรงคสงเสริมใหบุคลากร และนักเรียนมีจิตสํานึกในการ
ใชทรัพยากรอยางประหยัด รองลงมาคือ การวางแผนการใชวัสดุ ครุภัณฑตางๆที่โรงเรียนซื้อมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด การควบคุม ดูแลการใชงบประมาณในการ บํารุงรักษา ตกแตงและซอมแซม
อาคารสถานที่ใหถูกตองและคุมคา การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
สนองความตองการของประชาชน และการสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นจัดทําส่ือการเรียนการ
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สอน เปนอันดับสุดทาย 7) ดานหลักการตอบสนอง โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนดกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการจัด
การศึกษาสนองตอความตองการของชุมชน รองลงมาคือ การบริหารจัดการศึกษาสนองตอนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด การสํารวจความตองการของบุคลการที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา และการสํารวจความ
ตองการของชุมชน ผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา เปนอันดับสุดทาย  8) ดานหลักความ
โปรงใสโดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหาร
มีการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานดานตางๆ อยางเปดเผยแกบุคลากรในโรงเรียนใหทุกคนทราบ รองลงมาคือ 
การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการทําบัญชี ทะเบียนการเงินและพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน การ
บริหารงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเบิกจายงบประมาณ
เพื่อใหมีระบบของการตรวจสอบ และผูบริหารประชุมผูนําชุมชน ผูปกครอง ชี้แจงแนวทางและวิธีการบริหารจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง เปนอันดับสุดทาย 9) ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
โครงการตางๆของโรงเรียน รองลงมาคือ การจัดใหมีการประชุมเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีขอเสนอแนะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันเปนระยะ การใหบุคลากรและชุมชนมีสวนรวมในการรับรู สถานการณปญหา 
และรวมเสนอแนะแกไขสถานการณ ปญหาของโรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อเปนขอมูลใน
การดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน และการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเพ่ือเปนขอมูลในการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน เปนอันดับสุดทาย 10) ดานหลักความเสมอภาค โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
อยูบนพื้นฐานความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม โดยความเทาเทียมกัน รองลงมาคือ การวางกฎระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติไวใหบริการประชาชนโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน เปนอันดับสุดทาย 

ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ  วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพที่แตกตางกัน จํา แนกตามวุฒิ
การศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม
ไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนองที่แตกตางกัน และจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวม
ไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพที่แตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
1. จากการศึกษาการใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เปนเพราะวา โรงเรียนมีการนิเทศกํากับงานให
บรรลุเปาหมาย โดยกระตุนใหครูยึดหลักภาระรับผิดชอบ บริหารงานดวยการกระจายอํานาจ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ณรงค บํารุงวงศ และจิณณวัตร ปะโคทัง, (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลผูบริหารตามความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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อุบลราชธานี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลผูบริหารตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครู สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมชัย นิลรัตน และเตือนใจ ดลประสิทธิ์ , (2558 : 83) ไดศึกษาเร่ืองการ
บริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในกลุมโรงเรียนขยาย โอกาส เครือขายจัดการศึกษาที่ 1 และ 2 
อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนองจําแนกตามหลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. โดย
ภาพรวมและรายดานมีอยูในระดับปานกลาง 
 2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จําแนก
ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา ครูที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพ ท่ีแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา เพศชายสูงกวาเพศหญิงใน ดานการตอบสนอง ดานความโปรงใส 
และดานนิติธรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ  สุรินทร , 
(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษากลุมเครือขายวังสามหมอ 1 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบวา เพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นที่มีตอการใชหลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความคิดเห็นของเพศชายและเพศหญิงมี
ความคิดเห็นสวนใหญเหมือนกัน มีความสนใจ ความใสใจ การเห็นคุณคา เจตคติ ความคาดหวัง ในตัวผูบริหาร
สถานศึกษาไมแตกตางกัน ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง ที่แตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีทัศนะตอดานประสิทธิภาพ ดาน
หลักการมีสวนรวม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความเสมอภาคสูงกวาครูที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณา คงรัตน และ
คณะ, (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล เขตการศึกษา 7 พบวา การใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญกับ
ผูรวมงานไมเทาเทียมกัน พิจารณาความดีความชอบครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป
อาจจะไมเสมอภาคกัน ควรประเมินโดยใชผลงานเปนหลัก ครูที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวน หลักประสิทธิภาพ ที่แตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารบริหารงานโดยการกระจายงานอยางทั่วถึงตามความรู
ความสามารถของครูโดยยึดหลักความเสมอภาค มีความโปรงใส ยึดกฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน จึงทําใหครูมี
ความคิดเห็นไมแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภัทริน เล็บครุฑ, (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 5 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ครูที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทรบุรี 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ มะลิ ฤทธิ์อําพันธ, (2557 : 84-85) ไดศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารตามทัศนะของครูในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คลองหาด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูกลุมเครือขาย
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1 ท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักภาระรับผิดชอบ รองลงมาคือ หลักการกระจายอํานาจ หลักประสิทธิผล หลักการ
มุงเนนฉันทามติ หลักการนิติธรรม หลักการประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักความโปรงใส หลักความมี
สวนรวม และหลักความเสมอภาค เปนลําดับสุดทาย 

1. ดานหลักประสิทธิผล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน และนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน การนําผลการนิเทศกํากับ ตรวจสอบการ
ดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนมาใชในการพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ การวางแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม โครงการโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีคลายคลึงกันท่ีบริหารงานประสบ
ความสําเร็จ การกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค โดยการศึกษาขอมูลรอบดาน และการนิเทศ
กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของโรงเรียนอยางเปนระบบ  

2. ดานหลักประสิทธิภาพ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรรณรงคสงเสริมให
บุคลากรและนักเรียนมีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางประหยัด การวางแผนการใชวัสดุ ครุภัณฑตางๆ  ที่
โรงเรียนซื้อมาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด การควบคุม ดูแลการใชงบประมาณในการ บํารุงรักษา 
ตกแตงและซอมแซมอาคารสถานที่ใหถูกตองและคุมคา การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดไดอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด สนองความตองการของประชาชน และการสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่น
จัดทําส่ือการเรียนการสอน 
 3. ดานหลักการตอบสนอง โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรกําหนดกฎ ระเบียบ 
และแนวทางการปฏิบัติในการใหบริการจัดการศึกษาสนองตอความตองการของชุมชน การบริหารจัดการศึกษา
สนองตอนโยบายของหนวยงานตนสังกัด การสํารวจความตองการของบุคลการที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา 
และการสํารวจความตองการของชุมชน ผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการศึกษา  

4. ดานหลักภาระรับผิดชอบ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหบุคลากรมีความชัดเจน ไดตรงตามความสามารถ การใสใจในปญหาของโรงเรียนและมีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาโรงเรียนและแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนของผูบริหาร การจัดกิจกรรมโครงการสนอง
ตอความตองการชุมชน ท้ังดานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การกําหนดรูปแบบและวิธีการใหบริการ
ประชาชนท่ีมารับบริการท่ีถูกตองเปนระบบ และการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน  

5. ดานหลักความโปรงใส โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรมีการจัดประชุมชี้แจง
การดําเนินงานดานตางๆ อยางเปดเผยแกบุคลากรในโรงเรียนใหทุกคนทราบ การควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบ
การทําบัญชี ทะเบียนการเงินและพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน การบริหารงานดวยควา มโปรงใสและ
ตรวจสอบได ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหมีระบบของการตรวจสอบ และ
ผูบริหารประชุมผูนําชุมชน ผูปกครอง ชี้แจงแนวทางและวิธีการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 6. ดานหลักความมีสวนรวม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ของโรงเรียน การจัดใหมีการประชุมเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดมี
ขอเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเปนระยะ การใหบุคลากรและชุมชนมีสวนรวมในการรับรู
สถานการณปญหา และรวมเสนอแนะแกไขสถานการณปญหาของโรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร
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เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน และการสํารวจความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเปน
ขอมูลในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของโรงเรียน  

7. ดานหลักการกระจายอํานาจ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ใหความเห็นชอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน การมอบหมายงานใหแก
บุคลากรปฏิบัติตามความเหมาะสม การแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการนิเทศ ประเมินกิจกรรม โครงการตางๆ
ของโรงเรียน และการแตงตั้งและประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม โครงการตางๆของโรงเรียน  

8. ดานหลักนิติธรรม โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรจัดทํากฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติไวอยางชัดเจน การนําพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงระเบียบและขอบังคับตางๆ
ใชในการบริหารโรงเรียน การทําประชาพิจารณเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับที่โรงเรียนกําหนดข้ึนเพื่อนํามาใช
ในภายโรงเรียน การกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยูบนพื้นฐานความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม และ
การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับและปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ  

9. ดานหลักความเสมอภาค โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรวางกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ อยูบนพ้ืนฐานความถูกตอง มีเหตุผลและเปนธรรม โดยความเทาเทียมกัน การวางกฎระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติไวใหบริการประชาชนโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน  
 10. ดานหลักการมุงเนนฉันทามติ โดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรมีการนํา
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่ไดทั้งจากภายในและภายนอกมาใชในการตัดสินใจการบริหารงาน การใช
กระบวนการตัดสินใจเพ่ือสรุปขอคิดเห็น  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการทําวิจัยกับกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนในเครือขายอ่ืนหรือทองถิ่นอ่ืน     
2. ควรศึกษาวัตถุประสงคอื่นๆ สถิติหรือตัวแปรอื่นๆที่แตกตางกัน เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปน

แนวทางในการพัฒนาวิจัยคร้ังตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 74 คน โรงเรียนอุดรพิชัย
รักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงกลุม
ตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบวัดมโนมติปฎิสัมพันธใน
ระบบสุริยะ 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชความถี่ คาเฉล่ีย คา
รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองปฎิสัมพันธ คือ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนเวลา 1วัน การข้ึนตกของดวง
อาทิตยไมเก่ียวกับการหมุนของโลก ตําแหนงขั้วฟามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดวงดาวที่ตําแหนงใด ๆ บนทรง
กลมทองฟาจะมีคาอัลติจูดและอะซิมุทมีคาคงที่ ฤดูกาลเกิดจากการท่ีโลกมีระยะหางจากดวงอาทิตยในแตละชวง
ไมเทากัน พื้นที่สวางของดวงจันทรที่ปรากฏในวันเดียวกันไมเทาเดิม ขางข้ึนขางแรมเกิดจากดวงจันทรถูกเงาโลก
บัง ดวงจันทรมีรูปรางตางกันแตละวันเพราะมีเมฆบัง ดวงจันทรอยูตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตยทําใหน้ําทะเล
ขึ้นมากสุดและลงตํ่าที่สุด จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรบังแสงอาทิตยจากโลก 
 
คําสําคัญ : ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ 
 
Abstract 

The purposes of this research was to survey grade 9 students’alternative 
conceptual understanding of interaction in solar system. The samples were 74 

Mattayomsuksa 3 students at Udonpichairukpittaya school in the 1
st semester of 

academic year 2017 that was selected by cluster random sampling. The research 
instrument was a two-tier multiple-choice diagnostic test. The student responses to each 
two-tier test item were categorized following criteria used by Costu, Ayas & Niaz 
(2012). The findings of the study were as follows: The Earth revolves around the Sun 1 
day; sunset and sunrise were not caused by the Earth rotates on its axis; the celestial 
poles are always changing; the altitude and azimuth of stars in the sky are constant;
seasons are caused by Earth changing its distance from the Sun as it orbits the Sun; the
phases of the moon are always changing in 1 day; the phases of the Moon are caused by 
the Earth's shadow across the Moon or the Moon's phases are caused by clouds; spring 
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tides occur when the Sun and Moon are acting on the Earth in opposing direction; lunar 
eclipse occurs when the new Moon moves between the Sun and Earth, blocking out the 
Sun's rays and casting a shadow on parts of Earth.

Key Word (s) : Alternative Conceptual Understanding , Solar system
 

บทนํา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด

อยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทํา
ใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนั้นครูผูสอนและ
ผูจัดการศึกษาจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้นํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือสงเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียนเพื่อนํา
ขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 31) ดังนั้นการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรควรมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร เนนการเชื่อมโยง
ความรูกับกระบวนการ มีทักษะในการคิด และสรางองคความรูข้ึนไดดวยตัวเอง ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น 

วิชาดาราศาสตรเปนสาขาที่เกาแกสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตรที่มุงศึกษาปรากฏการณธรรมชาติบน
ทองฟา รวมทั้งความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตของมนุษยกับดวงดาว (วิภู รุโจปการ,2548) ดาราศาสตรเปนเรื่อง
ใกลตัวที่เราพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน กลางวัน กลางคืน การเกิดฤดูกาล เปนตน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดเห็นความสําคัญของวิชาดาราศาสตรจึงบรรจุใหอยูในการจัดการเรียนการสอน ใน
สาระที่ 7 ดาราศาสตรและอวกาศ ซ่ึงเปนสาระที่นักเรียนทุกคนตองไดรับการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ
,2551) โดยมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนในสาระนี้คือ เพื่อใหนักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางดวง
อาทิตยดวงจันทรและโลก ท่ีสงผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลกและส่ิงแวดลอมทั้งระบบซ่ึงปรากฏการณทางดาราศาสตร
นั้นบางเหตุการณเราสามารถพบไดในชีวิตประจําวันภายนอกหองเรียน แตในบางปรากฏการณนั้นไมสามารถ
เกิดขึ้นไดทุกวัน  

จากการศึกษางานวิจัยมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา ในมโนมติปฏิสัมพันธใน
ระบบสุริยะ เพ่ือสํารวจประเด็นที่นักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในแตละประเด็น และศึกษาวานักเรียนมี
ความเขาในในแตละประเด็นอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนามโนมติ
ของนักเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร 12 หองเรียน 

โดยตัดหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหองเรียนพิเศษเพ่ือเตรียมสอบนักเรียนเตรียมทหาร
ออก จํานวนทั้งสิ้น 476 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560 
 1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 เรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น 74 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ แบบ 2 ระดับที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น โดยระดับท่ี 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับท่ี 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 จํานวน 
10 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.966 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.2 – 0.6 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.2 – 0.5 มีคาความเชื่อมั่น 0.772 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 หอง จากจํานวน 12 หอง 
จํานวน 74 คน 
 3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2 
ระดับ (Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามการวิเคราะหเนื้อหาดัง
ตารางที่ 1 โดยใชเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาแบบวัดมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ 
มโนมติหลัก มโนมติยอย ขอที่ 

กลางวัน 
กลางคืน 
และทิศบน
โลก 

 โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณที่สําคัญ คือ กลางวันกลางคืน ซึ่งดานที่หันรับ
แสงอาทิตยเปน “กลางวัน” และดานตรงขามที่ไมไดรับแสงอาทิตยเปน “กลางคืน” โลก
หมุนรอบตัวเองหน่ึงรอบ ใชเวลา 1 วัน หรือ 24 ช่ัวโมง เมื่อมองจากขั้วฟาเหนือลงมายัง
ขั้วโลกเหนือของโลกการหมุนรอบตัวเองของโลกจะมีทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนจากทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก จึงทําใหเห็นดวงอาทิตยทางทิศตะวันออกในตอนเชา และ
เคลื่อนท่ีจนลับขอบฟาทางทิศตะวันตก  

1 

ทรงกลมฟา 

ทรงกลมฟา (Celestial sphere) หมายถึง ทรงกลมสมมติขนาดใหญ มีรัศมี
อนันต โดยมีโลกอยูที่จุดศูนยกลาง มนุษยในอดีตจินตนาการวา โลกถูกหอหุมดวยทรงกลม
ฟา ซึ่งประดับดวยดาวฤกษ (Star) และเขาใจวา ดาวฤกษเหลานี้อยูหางจากโลกดวย
ระยะทางเทากัน เทากับรัศมีของทรงกลมฟา ทรงกลมฟาหมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 1 
วัน ทําใหเรามองเห็นดาวฤกษเคลื่อนที่ไปตามทรงกลมทองฟาดวยอัตรา 15 องศาตอ
ช่ัวโมง 
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มโนมติหลัก มโนมติยอย ขอที่ 

ฤดูกาล 

โลกโคจรรอบดวงอาทิตยใชเวลาในการโคจร 1 ป หรือ 356 วัน โดยลักษณะการ
โคจรเปนวงรี แตไมมากนักจนแทบจะเปนวงกลม เนื่องจากแกนของโลก เอียงทํามุม 23.5 
องศา ทําใหการรับแสงอาทิตยในแตละตําแหนงการโคจรของโลกมีลักษณะแตกตางกัน ซ่ึงสิ่ง
นี้ทําใหเกิดฤดูกาลบนโลกขึ้น นอกจากนี้การรับแสงอาทิตยที่ตางกันในแตละตําแหนงยัง
สงผลใหกลางวันและกลางคืนยาวไมเทากัน โดยจะสังเกตไดวา ในฤดุหนาว กลางวันจะสั้น
กวากลางคืน และในฤดูรอน กลางคืนจะสั้นกวากลางวัน แตการโคจรรอบโลกน้ียังมี 2 วันที่
เปนวันท่ีตําแหนงของโลกสามารถรับแสงไดครึ่งซีกพอดี ทําใหกลางวันกลางคืนยาวเทากัน 
เรียกวันดังกลาววา ครีษบายัน 

4-5 

การเกิด
ขางขึ้น
ขางแรม 
และการขึน้ 
ตก ของดวง
จันทร 

ดวงจันทรเปนดาวบริวารของโลก ดวงจันทรใชเวลาในการโคจรรอบโลก เปน
เวลา 28 วัน ซึ่งเทากับเวลาที่ดวงจันทรใชในการหมุนรอบตัวเอง ในการโคจรรอบโลกของ
ดวงจันทรในแตละตําแหนงน้ัน สงผลใหผูสังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทรในแตละวันมี
ลักษณะแตกตางกันออกไปโดยกําหนดใหคืนที่ดวงจันทรเต็มดวงเปนวันขึ้น 15 ค่ําดวง
จันทรจะอยูในระนาบเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตยหันดานที่รับแสงมายังโลก เราจึงเห็น
ดวงจันทรไดเต็มดวง หลังจากน้ันตําแหนงของดวงจันจะเปลี่ยนไปโดยดวงจันทรจะเร่ิมมืด
ลงเรื่อย ๆ จนกระท้ังมืดสนิทซึ่งจะตรงกับวันแรม 14 ค่ําตําแหนงของดวงจันทรจะอยู
ระหวางดวงอาทิตยและโลก และหันดานที่ไมไดรับแสงมายังโลกทําใหผูสังเกตบนโลกเห็น
ดวงจันทรมืดสนิท และในแตละวันการขึ้นและตกของดวงจันทรจะใชเวลาหางกันวันละ 
50 นาที ทําใหเราพบเห็นดวงจันทรในแตละวันในเวลาท่ีแตกตางกันออกไป 
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ปรากฏการณ
น้ําขึ้น น้ําลง 
น้ําเกิด น้ํา
ตาย 

 ปรากฏการณที่เกิดจากแรงดึงดูดระหวางกันของโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตย คือ
ปรากฏการณน้ําขึ้น นํ้าลง ปรากฏการณนี้เกิดจากแรงไทดัลที่ดึงดูดใหระดับน้ําบนโลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง โลกของเรา พื้นที่สวนใหญจะเปนนํ้า ทําใหแรงไทดัลสงผลตอระดับน้ําใน
แตละวันตามตําแหนงการเคลื่อนท่ีหระหวางดวงจันทร โลก และดวงอาทิตย โดยโดยหาก
ตําแหนงของโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตยอยูในระนาบเดียวกันจะสงผลใหระดับน้ําบน
พื้นโลกน้ันขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุด เราเรียกปรากฏการดังกลาววา ปรากฏการณน้ําเกิดและ 
ตําแหนงของดวงจันทรและดวงอาทิตยอยูในตําแหนงที่ทํามุมตั้งฉากกันจะสงผลใหระดับ
น้ําในวันดังกลาวเปลี่ยนแปลงนอยมากเน่ืองจากแรงดึงดูดจากดวงจันทรและดวงอาทิตยมี
ทิศตั้งฉากกัน เราเรียกปรากฏการณดังกลาววา ปรากฏการณน้ําตาย 

9 

ปรากฏการณ 
อุปราคา 

 ปรากฏการณอุปราคาเกิดจากเงาของวัตถุทองฟาสองพาดผานมายังพื้นโลกทําใหบริเวณ
ดังกลาวมืดไปช่ัวขณะหน่ึงกอนจะกลับมาสวางตามเดิม โดยปรากฏการณอุปราคานั้นมี 2 
แบบคือ ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ปรากฏการณสุริยุปราคาเกิดขึ้นใน
เวลากลางวันโดยเกิดจากเงาของดวงจันทรเคลื่อนที่พาดผานดวงอาทิตย จันทรุปราคาจะ
เกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยลักษณะการเคลื่อนที่ของโลกจะไปบดบังแสงจากดวงอาทิตยที่
สองไปยังดวงจันทรทําใหดวงจันทรวันเพ็ญมืดลงช่ัวขณะ แตเน่ืองจากระนาบการโคจรของ
ดวงจันทรรอบโลกนั้นทํามุมยกขึ้นประมาณ 5 องศา ทําใหตําแหนงของดวงจันทรไมอยูใน
ระนาบเดียวกับโลกและดวงอาทิตยทุกครัง้ ปรากฏการณอุปราคา จะสามารถสังเกตการณ
เกิดได 3 แบบคือ แบบเต็มดวง แบบไมเต็มดวง และแบบวงแหวน  

10 

รวม 10 ขอ 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับท่ี 2 เปน

การเขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัด
มโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ 
Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตาราง 

 
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ 

ระดับที่ 1 
(ตัวเลือก) 

ระดับที่ 2 
(เหตุผล) 

คะแนน แปลผล 

� � 3 ความเขาใจสมบูรณ (SU) 

� � 2 ความเขาใจบางสวน (PU) 

� ไมตอบ/ ไมตรง 2 ความเขาใจบางสวน (PU) 

� � 1 ความเขาใจคลาดเคลื่อน (SM) 

� ไมตอบ 0 ความไมเขาใจ (NU) 

� � 0 ความไมเขาใจ (NU) 
ไมตอบ ไมตอบ 0 ไมตอบสนอง (NR) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัด

กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) โดยเปนผลจากการวิเคราะหคําตอบทั้งระดับที่ 1 และ
ระดับที่ 2 แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 3 ความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยการจัดกลุมคํา

ตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 
  SU PU SM NU NR 

ขอท่ี 1 ความถี ่ 54 3 8 9 0 
รอยละ 72.97 4.05 10.81 12.15 0 

ขอท่ี 2 ความถี ่ 0 0 16 42 12 
รอยละ 0 0 11.84 56.75 11.84 

ขอท่ี 3 ความถี ่ 34 1 11 28 0 
รอยละ 45.94 1.35 14.86 37.83 0 

ขอท่ี 4 ความถี ่ 18 11 11 26 8 
รอยละ 24.32 14.86 14.86 35.13 10.81 

ขอท่ี 5 ความถี ่ 16 2 7 39 10 
รอยละ 21.62 2.70 9.45 52.70 13.51 

ขอท่ี 6 ความถี ่ 22 8 11 33 0 
รอยละ 29.72 10.81 14.86 44.59 0 

ขอท่ี 7 ความถี ่ 30 1 11 32 0 
รอยละ 40.54 1.35 14.86 43.24 0 

ขอท่ี 8 ความถี ่ 20 3 11 40 0 
รอยละ 27.02 4.05 14.86 54.05 0 

ขอท่ี 9 ความถี ่ 31 8 8 19 8 
รอยละ 41.89 10.81 10.81 25.67 10.81 

ขอท่ี 10 ความถี ่ 32 5 9 28 0 
รอยละ 43.24 6.75 12.16 37.86 0 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมตปิฏิสัมพันธในระบบสุริยะ รายขอตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญยังมีความเขาใจมโนมติ
ปฏิสัมพันธในระบบสุริยะแบบบางสวน (SM) มีความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะแบบคลาดเคลื่อน 
(NU) และไมมีความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ (NU)  

เมื่อพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเขาใจมโนมติบางสวน แบบคลาดเคลื่อนและไมมี
ความเขาใจมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ ในประเด็นตาง ๆ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 ประเด็นมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะที่คลาดเคลื่อนและความเขาใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  

มโนมติที่ถูกตอง มโนมติที่คลาดเคลื่อน จํานวน (คน) 
รอยละของนกัเรียนที่

มีความเขาใจ
คลาดเคลื่อน 

กลางวัน กลางคืนและทิศ (ขอที่ 1) 
- การโลกหมุนรอบคัวเองทวนเข็มนาฬิกาใชกําหนดทิศ
ของโลก 
- โลกหมุนรอบตัวเองใชเวลา 1 วัน หรือ 24 ช่ัวโมง  

-วาโลกหมุนรอบตัวเองเปนเวลา 1 ปและการโคจรรอบ
ดวงอาทิตยทําให 
เกิดกลางวันกลางคืน 

8 
10.81 

 

-การข้ึนตกของดวงอาทิตยเกิดจากการที่โลกหมุนรอบ
ดวงอาทิตย 

9 12.15 

ทรงกลมฟา (ขอที่ 2 และ 3) 
-ตําแหนงขั้วฟาเหนือมีดาวเหนือ แตขั้วฟาใตไมมีดาว 
-พิกัดขอบฟามีมุมเงยต้ังแต 0 – 90 องศา  
-ตําแหนงดาวบนฟามีคาอัลติจูลและอะซิมุทเปลี่ยนแปลง
ตลอดวันตลอดวัน 

-ผูเรียนไมมีความเขาใจในมโนมติทรงกลมฟาเลย โดย
ผูเรียนไมสามารถวาดทรงกลมฟาเพ่ืออธิบายเหตุผลได 
 

42 56.75 

-มีความเขาใจวาดาวท่ีอยูบนทองฟาจะ มีอัลติจูล
และอะซิมุทคงที่ 

19 25.67 

-ข้ัวฟามีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน 20 27.02 
ฤดูกาล (ขอที่ 4 และ 5) 
- เน่ืองจากแกนของโลก เอียงทํามุม 23.5 องศา ทําให
การรับแสงอาทิตยในแตละตําแหนงการโคจรของโลกมี
ลักษณะแตกตางกัน ซึ่งสิ่งนี้ทําใหเกิดฤดูกาลบนโลกขึ้น 

-ฤดูกาลเกิดจากวงโคจรของโลกที่ เปนวงรี ทําให
ระยะหางของตําแหนงไมเทากัน เปนผลที่ทําใหเกิด
ฤดูกาล 

31 41.89 

ขางขึ้นขางแรมและการขึ้นตกของดวงจันทร (ขอที่ 6 
ขอที่ 7 และขอที่ 8) 
-ดวงจันทรเปนดาวบริวารของโลก ดวงจันทรใชเวลาใน
การโคจรรอบโลก เปนเวลา 28 วัน ซึ่งเทากับเวลาที่ดวง
จันทรใชในการหมุนรอบตัวเอง 
-การโคจรรอบโลกของดวงจันทรในแตละตําแหนงนั้น 
สงผลใหผูสังเกตบนโลกมองเห็นดวงจันทรในแตละวันมี
ลักษณะแตกตาง 
-ในแตละวันการขึ้นและตกของดวงจันทรจะใชเวลาหาง
กันวันละ 50 นาที ทําใหเราพบเห็นดวงจันทรในแตละวัน
ในเวลาที่แตกตางกันออกไป 

-ขางขึ้นขางแรมเกิดจากเงาของโลกบดบังแสงสวาง ทํา
ใหเห็นดวงจันทรมีลักษณะที่แตกตางกัน 

32 43.24 

-การหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหการมองเห็นดวง
จันทรเปลี่ยนไป 

33 44.59 

-เงาของดวงจันทรมีรูปรางแตกตางกันเนื่องจากเงาของ
ดวงอาทิตยบดบัง ทําใหดวงจันทรมีรูปรางตางกัน 

40 54.05 

น้ําขึ้นน้ําลง น้ําเกิดน้ําตาย (ขอที่ 9) 
-แรงไทดัลสงผลตอระดับน้ําในแตละวันตามตําแหนงการ
เคลื่อนท่ีหระหวางดวงจันทร โลก และดวงอาทิตย โดย
โดยหากตําแหนงของโลก ดวงจันทรและดวงอาทิตยอยูใน
ระนาบเดียวกันจะสงผลใหระดับน้ําขึ้นสูงสุดและลงตํ่าสุด 
เรียก ปรากฏการณน้ําเกิด 

-หากดวงจันทรอยูในแนวต้ังฉากกับทิศของดวงอาทิตย
จะสงผลใหระดับน้ําบนโลกขึ้นสูงสุด และลงตํ่าสุด 
เพราะผิวน้ําบนโลกจะถูกดึงในทิศต้ังฉาก 

21 28.37 

อุปราคา (ขอที่ 10) 
- ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา จันทรุปราคา
จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืน โดยลักษณะการเคลื่อนที่ของ
โลกจะไปบดบังแสงจากดวงอาทิตยที่สองไปยังดวงจันทร
ทําใหดวงจันทรวันเพ็ญมืดลงช่ัวขณะ 
 

-หากเงาของดวงจันทรบังโลกทําใหบริเวณของผิวโลก
มืดลง คือ 
จันทรุปราคา 

24 32.43 

-เงาของดวงอาทิตยมาบังดวงจันทร ทําใหมองเห็นดวง
จันทรเปนสีดํา คือ 
ปรากฏการณจันทรุปราคา 

4 2.96 

 

การอภิปรายผล 

�	
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จากการสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีมโนมติคลาดเคล่ือนเรื่องปฏิสัมพันธในระบบสุริยะใน
ประเด็นสําคัญ คือ โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเปนเวลา 1วัน การขึ้นตกของดวงอาทิตยไมเกี่ยวกับการหมุนของ
โลก ตําแหนงข้ัวฟามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดวงดาวท่ีตําแหนงใด ๆ บนทรงกลมทองฟาจะมีคาอัลติจูด
และอะซิมุทมีคาคงที่ ฤดูกาลเกิดจากการท่ีโลกมีระยะหางจากดวงอาทิตยในแตละชวงไมเทากัน พื้นที่สวางของ
ดวงจันทรที่ปรากฏในวันเดียวกันไมเทาเดิม ขางขึ้นขางแรมเกิดจากดวงจันทรถูกเงาโลกบัง ดวงจันทรมีรูปราง
ตางกันแตละวันเพราะมีเมฆบัง ดวงจันทรอยูตั้งฉากกับโลกและดวงอาทิตยทําใหน้ําทะเลขึ้นมากสุดและลงตํ่า
ที่สุด จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรบังแสงอาทิตยจากโลก สอดคลองกับงานวิจัยของ (Narjaikaew, 2016A; 
Narjaikaew, (2016B; Narjaikaew, Jeeravipoonvarn, Pongpisanou & Lamb, 2016) แมเนื้อหาปฏิสัมพันธ 
ในระบบสุริยะเปนเนื้อหาท่ีถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเรียนเนื้อหา ปรากฏการณที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก การโคจรของ
โลกรอบดวงอาทิตย การที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกและหมุนรอบตัวเอง รวมท้ังปรากฏการณที่เกิดขึ้นในระบบ
โลก ดวงจันทรและดวงอาทิตยซึ่งเมื่อทําการสํารวจพบวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาคลาดเคล่ือนและไม
ถูกตอง อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก เปนปรากฏการณที่สังเกตจากบนโลก ทําใหไมสามารถมองเห็นความเปนมาได 
จึงเกิด ความเขาใจผิด บางปรากฏการณไมไดเกิดขึ้นทุกวัน ทําใหยากตอการสังเกต กระบวนการการจัดกิจกรรม
การสอนไมสามารถแสดงใหนักเรียนเห็นภาพไดอยางชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เมื่อพิจารณาผลการสํารวจ พบวา ประเด็นที่มีความเขาใจคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดคือ ทรงกลมฟา 

ประเด็นตอมาคือ ขางข้ึนขางแรมและการขึ้นตกของดวงจันทร การเกิดฤดูกาล ซึ่งเนื้อหาดังกลาวตองอาศัยความ
เขาใจ และจินตนาการอยางมาก เนื่องจากผูเรียน ไมสามารถเห็นลักษณะการเกิดปรากฏการณได ดังนั้นจึงทําให
เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนมาก ดังนั้น ผลท่ีไดจากการศึกษาจึงสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการเจดการเรียนรู 
เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหดีขึ้นตอไป 

2. ควรนําผลการศึกษาในประเด็นอื่นๆไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องปฏิสัมพันธในระบบ
สุริยะเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนในเรื่องการสรางมโนมติที่
ถูกตองผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว. 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2554). หนังสือเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ สกสค.ลาดพราว 
กฤษณา โภคพันธ. (2554). การพัฒนาแนวคิดเรื่องดาราศาสตรและอวกาศ และเจตคติทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐาน . 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. พิมพครั้งที่ 10. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

�


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



พัดตาวัน นาใจแกว. (2558). แบบจําลองทางเลือกสําหรับการจัดการเรียนรูเพื่อแสดงเวลาข้ึนและตก
โดยประมาณของดวงจันทรและหนวยเวลาโมงเชา โมงเย็น ทุม ตี . วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปที่ 6 ฉบับที่ 1. หนา 106-115 

พันธ ทองชุมนุม. (2547). การสอนวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส 
พิมพันธ เตชะคุปต. (2548). การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง . กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุป 

แบเนจเม็นท 
ภพ เลาหไพบูลย. (2534). แนวการสอนวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
          . (2541). ปรัชญาการสรางสรรคความรูนิยม (Constructivism). เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการ Constructivism and Application to Teaching. ขอนแกน: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

Baek, H., Schwarz C., Chen J., Hokayem H., & Zhan L. (2010). Engaging Elementary Student in 
Scientific Modeling. Paper presented at National Association for Research in Science 
Teaching. 

Buckley, B. C., Gobert, J. D., Kindfield, A. C. H., Horwitz, P., Tinker, R. F., & Gerlits. (2004). Model-
Based Teaching and Learning With BioLogica™: What Do They Learn? How Do They 
Learn? How Do They Know? Journal of Science Education and Technology, 13(1), 
23-41 

Costu, B.; Ayas, A.; & Niaz, M. (2012). Investigating the effectiveness of a POE-based 
teachingactivity on students’ understanding of condensation. Instruction Science, 40, 
47–67. 

Gilbert, J. K., Boulter, C. J., & Elmer, R. (2000). Science and Education: Notions of Reality, 
Theory and Model. In Gilbert, J. K. & Boulter, C. J., Developing Models in Science 
Education. (pp. 20-40). Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 

Khan, S. (2008). Model-based Teaching as a Source of Insight for the Design of a Viable Science 
Simulation. Technology Instruction Cognition and Learning, 6, 63-78. 

Narjaikaew, P. (2016A). Preparing Student Teachers to Integrate Science Contents and 
Pedagogical Strategies into Instructional Activities. Pertanika Journal of Social 
Sciences and Humanities. 24(S),115-129. 

Narjaikaew, P. (2016B). Using and Building Scientific Models to Enhance Elementary School 
Teachers’ Understanding of Astronomy Phenomena. Pertanika Journal of Social 
Sciences and Humanities. 24(S),1-14. 

Narjaikaew, P., Jeeravipoonvarn, V., Pongpisanou, K. & Lamb, D. (2016). Designing Inductive 
Instructional Activities in a Teacher Training Program to Enhance Conceptual 
Understandings in Science for Thai Science and Non-science Teachers. Universal 
Journal of Educational Research. 4(6), pp. 1366 – 1377. 

Rea-Ramirez, M. A., Clement, J., & Nunez-Oviedo, M. C. (2008). An Instructional Model Derived 
from Model Construction and Criticism Theory. In Clememt, J. J. and Rea-Ramirez. M. 
A., Model Based Learning and Instruction in Science (2, pp. 23-43). Springer Science. 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



Schwarz, C. V., & White, B. Y. (2005). Metamodeling Knowledge: Developing Students’ 
Understanding of Scientific Modeling. Cognition and Instruction 23(2), 165-205. 

Schwarz, C. V., Reiser, B. J., Davis, E. A., Kenyon, L., Acher, A., Fortus, D., et al. (2009). 
Developing Learning Progression for Scientific Modeling: Making Scientific Modeling 
Accessible and Meaningful for Learners. Journal of Research in Science, 46, 632-654. 

Wise, K. C. (1984). The Impact of Microcomputer Simulation on the Achievement and Attitude 
of High School Physical Science Student. Dissertation Abstracts International, 42(2), 
432-A. 

 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 
 
Surveying Grade 10 Students' Alternative Conceptual Understanding of Force and Motion 
 
ผูวิจัย    รติยา  รันรัติยา 

สาขา วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัดตาวัน  นาใจแกว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หนูกร  ปฐมพรรษ 
ภาควิชาครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเขาใจมโนมติ แรงและการเคล่ือนที่ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่4 กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 59 
คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบวัดมโนมติ แรงและการเคลื่อนที่ 2 ระดับ ประกอบไป
ดวยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบ ท่ีครอบคลุมมโนมติแรงและ
การเคล่ือนท่ีประกอบดวย ปริมาณการเคลื่อนที่ ความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนท่ี การ
เคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง การเคลื่อนที่ในแนวระดับ แรงกิริยาปฏิกิริยา แรงเสียดทาน การเคล่ือนที่ 2 มิติภายใตแรง
ดึงดูดของโลก ซึ่งใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ 
คารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนและไมเขาใจมโนมติเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ คือ วัตถุปรากฏที่ระยะเดียวกันบนแถบกระดาษจะมีอัตราเร็วเทากัน วัตถุที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง
มีความเรงเปนบวก วัตถุที่มีมวลมากกวาตกถึงพื้นกอนวัตถุเบา แรงที่ใชเลื่อนสายเคเบิลของลิฟตขึ้นดวยความเร็ว
คงที่มีคามากกวาแรงโนมถวงที่ทําตอลิฟท การเพิ่มแรงกระทําตอวัตถุ 2 เทาวัตถุนั้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเปนสอง
เทาของความเร็วเดิม วัตถุมวลมากออกแรงกระทํากับวัตถุมวลนอยวัตถุมวลมากกวาจะออกแรงกระทํามากกวา 
เมื่อออกแรงผลักวัตถุที่มีมวลดวยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงท่ี เสนทาง
การเคลื่อนที่ของลูกปนหลังยิงออกไปในแนวระดับจะตกลงเปนเสนตรง 
 
คําสําคัญ : ความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน แรงและการเคล่ือนที่ 
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Abstract 
The purposes of this research was to survey grade 10 students’alternative 

conceptual understanding of 
Force and Motion. The samples were 59 Mattayomsuksa 4 students at 

Khamseanwittasan school in the 2nd semester of academic year 2017 that was selected by 
cluster random sampling. The research instrument was Force and Motion Conceptual 
Evaluation (FMCE) which is a two-tier multiple-choice diagnostic test. The student 
responses to each two-tier test item were categorized following criteria used by Costu, 
Ayas & Niaz (2012). The findings of the study were as follows: The position on baseline 
test where corresponding position is the same velocity; the object is increased velocity or 
decreased velocity that there has positive acceleration; the greater mass using shorter
time; push the object by double force that has also double velocity. ; greater mass is exert 
to less mass, greater mass is more exert; when exert the object is more friction force, the 
object is moved by constant velocity; and after shoot bullet that is moving line motion 
falling down.

Key Word (s) : Alternative conceptual understanding , Force and motion
 

บทนํา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางมากในปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับมนุษยใน

การดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตางๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่มนุษย
ไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ท้ังหมดลวนเปนผลของความรูวิ ทยาศาสตรบูรณาการ
รวมกับศาสตรความรูอื่นอยางสรางสรรค วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ความเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ
คอนสตรัคติวิสและการแกปญหาที่หลากหลาย เนนการเรียนแบบผูเรียนมีสวนรวม มีการทํากิจกรรมดวยการลง
มือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) แตในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับตางๆ 
นั้น มีอุปสรรคหลายประการที่ทําใหนักเรียนไมสามารถเขาใจวิทยาศาสตรไดอยางถองแท อีกหนึ่งสาเหตุคือ 
นักเรียนมีแนวความคิดความเชื่อในปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นและอธิบายปรากฏการณเหลานั้นตาม
ความรูสึกของตนเอง โดยคําอธิบายนั้นแตกตางจากแนวความคิดที่นักวิทยาศาสตรจะสามารถยอมรับได นัก
การศึกษาวิทยาศาสตรเรียกสิ่งเหลานี้วา มโนมติที่คลาดเคลื่อน (Misconception)  

สําหรับในรายวิชาฟสิกสนั้นเปนวิชาที่เนนใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และฝกใหผูเรียนรูจักคิด
แบบมีวิจารณญาณอยางมีเหตุมีผลตลอดจนสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(เสฏฐวุฒิ มุลอามายม 2549) แตพบวาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสมักจะประสบปญหาความเขาใจมโนมติ
คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ในการสอนวิชาฟสิกสสวนใหญจะเนนที่ผลสุดทายของการเรียน คือ การนําไปสูการแก
โจทยปญหา โดยทักษะกระบวนการคิดคํานวณเนนไปที่การแกโจทยปญหาโดยวิธีทางคณิตศาสตร จึงสงผลให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมบรรลุตามจุดประสงคทั้งไว  (กุสุมาลย สุดวิไล, 2548) จากการวิเคราะหการ
เรียนการสอนในปจจุบันในรายวิชาฟสิกสครูยังมุงเนนใหนักเรียนจดจําสูตรเพื่อแกโจทยปญหาทางฟสิกส สงผล
ใหผูเรียนขาดความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับสูตรหรือทฤษฏีนั้นๆ ทางฟสิกส สงผลใหผูเรียนมีมโนมติคลาดเคล่ือน
ทางฟสิกส ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2559 รายวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉล่ีย 31.62 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ, 2560) ซ่ึงปญหานี้เปนปญหาสําคัญที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ถาปญหา
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ดังกลาวของผูเรียนไมไดรับการปรับปรุงแกไข ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเหลานี้จะหยั่งรากลึก จนกระทั่ง
สงผลตอการเรียนรูเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับสูงตอไป (นฤมล สุวรรณจันทรดี และคณะ) ดังนั้น มโนมติที่
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตรของนักเรียนนั้นมีอยูจริงและสามารถแกไขไดดวยการสอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ 
(สุวิมล เข้ียวแกว, 2540)  

ในงานวิจัยดานวิทยาศาสตร พบวานักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิชาฟสิกสจํานวนมาก การศึกษา
ของ วศิน คลายบรรเลง (2559) พบวานักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนในเร่ืองความเร็ววัตถุ ณ ตําแหนงตางๆของ
การเคล่ือนที่ และ Pattawan Narjaikaew (2013) พบวานักศึกษามีมโนมติคลาดเคล่ือนที่เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ เชน การเคล่ือนเกิดแรงเสมอ, ไมมีแรงใดท่ีกระทํากับวัตถุแลวไมทําใหวัตถุเคลื่อนที่, แรงเปนอัตราสวน
ของอัตราเร็วของการเคลื่อนที่, มีแรงเนื่องจากแรงโนมถวงโลกเทานั้นกระทํากับวัตถุเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงอยาง
อิสระแตในขณะที่วัตถุเคล่ือนที่ขึ้นมีแรงเนื่องจากมือเทานั้น, ในขณะที่วัตถุถูกปลอยตกอยางอิสระวัตถุที่หนักกวา
ใชเวลาในการตกถึงพื้นนอยกวา และวัตถุที่มวลมากยิ่งออกแรงกระทําตอวัตถุนั้นมาก 

จากสภาพดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขาใจมโนมติเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สงเสริมใหนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรตรงตามแนวคิดของโดยใชวิธีการ
แสดงหาความรูวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเอง 
สังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคงานวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค จังหวัด

หนองบัวลําภู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 
8 หองเรียน จํานวนนักเรียน 250 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค จังหวัด

หนองบัวลําภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยการ
สุมตัวอยางแบบตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 59 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ แบบ 2 ระดับที่ ผูวิจัยสรางขึ้น 
โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับท่ี 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 จํานวน 10 
ขอ ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองอยู 0.934 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.5 – 0.7 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
0.2 – 0.5 มีคาความเชื่อมั่น 0.890 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง จากจํานวน 8 หอง จํานวน 59 คน 
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3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2 ระดับ 
(Two-tier multiple-choice diagnostic test) จํานวน 10 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู โดยใช
เวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 
4. การวิเคราะหขอมูล 

เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับท่ี 2 เปน
การเขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัด
มโนมติแรงและการเคล่ือนที่ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ 
Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 การแปลผล  คะแนน 
ถูก ถูก มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound understanding ) SU 3 
ผิด ถูก มีความเขาใจบางสวน (Partial understanding) PU 2 
ถูก ไมตอบ/ไม

ตรงแตไมผดิ 
มีความเขาใจบางสวน (Partial understanding) PU 2 

ถูก ผิด มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific misconception) SM 1 
ผิด ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No understanding) NU 0 
ผิด ผิด ไมมีความเขาใจ (No understanding) NU 0 

ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ (No response) NR 0 

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด

กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความเขาใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดกลุมคําตอบ

ตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 
 SU PU SM NU NR 

ขอท่ี 1 1 5 0 46 8 
1.67 8.33 0 76.67 13.33 

ขอท่ี 2 7 28 3 14 8 

11.67 46.67 5 23.33 13.33 
ขอท่ี 3 0 5 2 43 10 

0 8.33 3.33 71.67 16.67 

ขอท่ี 4 2 4 0 47 7 
3.33 6.67 0 78.33 11.67 

ขอท่ี 5 0 9 2 42 7 

0 15 3.33 70 11.67 
ขอท่ี 6 1 22 0 29 8 

1.67 36.67 0 48.33 8.13 

ขอท่ี 7 0 5 0 48 7 
0 8.33 0 80 11.67 

ขอท่ี 8 14 16 2 21 7 

23.33 26.67 3.33 35 11.67 
ขอท่ี 9 0 19 1 35 5 

0 31.67 1.67 58.33 8.33 

ขอท่ี 10 1 15 9 30 5 
1.67 25 15 50 8.33 
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณามโนมติแรงและการเคล่ือนที่ รายขอตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz 
(2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญไมมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนท่ี (NU) 
บางสวนมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่บางสวน (PU) และไมตอบมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ (NR) 
นักเรียนสวนนอยมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่ (SU) และมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่
คลาดเคลื่อน (SM)  
เมื่อพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนมากไมมีความเขาใจมโนมติแรงและการ 

เคลื่อนที่  และมีความเขาใจมโนมติแรงและการเคล่ือนที่แบบคลาดเคลื่อนในประเด็นตาง ๆ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ในประเด็นปริมาณการเคลื่อนที่ ประกอบไปดวย ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร็วเฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย (ขอที่ 1) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนพบวา 
นักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและไมมีความเขาใจ ดังนี้  

- จุดบนแถบกระดาษท่ีปรากฏระยะเดียวกันจะมีอัตราเร็วเทากันเสมอ นักเรียนมีความเขาใจวา 
ตําแหนงเลขบล็อกตรงกันจะมีระยะทางเทากัน จํานวน 28 คน 

2. มโนมติแรงและการเคล่ือนที่ ในประเด็นปริมาณการเคลื่อนที่ ความเรง (ขอที่ 2) จากการวิเคราะห
คําตอบของนักเรียนพบวานักเรียนมีความไมความเขาใจดังนี้ 

- ตําแหนงจุดบนแถบกระดาษทั้งสองบล็อกมีความเร็วเทากัน สงผลใหความเรงมีคาเทากันและ
ความเรงเปนศูนย จํานวน 4 คน 

3. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ ในประเด็นความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนที่ (ขอที่ 
3) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนพบวานักเรียนสวนมากไมมีความเขาใจมโนมติความสัมพันธของกราฟ
ระหวางปริมาณการเคลื่อนที่ โดยผูเรียนไมสามารถอธิบายความสัมพันธของกราฟเม่ือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
เพิม่ขึ้นหรือลดลงจะมีความเรงเปนบวก จํานวน 10 คน 

4. มโนมติแรงและการเคล่ือนที่ ในประเด็นการเคลื่อนที่ในแนวด่ิง (ขอที่ 4 - ขอ5) จากการวิเคราะห
คําตอบพบวา นักเรียนสวนใหญไมมีความเขาใจ  

- นักเรียนเขาใจวาวัตถุที่มีมวลมากกวาจะตกลงมาถึงพื้นกอนวัตถุมวลเบา จํานวน 28 คน 
- แรงที่ใชดึงสายเคเบิลของลิฟทขึ้นดวยความเร็วคงที่มีคามากกวาแรงโนมถวงที่กระทําตอลิฟท จํานวน 

15 คน 
5. มโนมติแรงและการเคล่ือนที่ในประเด็นการเคล่ือนที่ในแนวระดับ (ขอที่ 6) จากการวิเคราะห

นักเรียนมีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนและไมเขาใจ ดังนี้ 
- นักเรียนเขาใจวาการเพ่ิมแรงกระทําตอวัตถุ 2 เทาวัตถุนั้นจะมีความเร็วเพิ่มข้ึนเปนสองเทาของ

ความเร็วเดิม จํานวน 5 คน 
6. มโนมติแรงและการเคล่ือนที่ในประเด็นแรงกิริยา ปฏิกิริยา (ขอที่ 7 และขอ9) จากการวิเคราะห

นักเรียนมีความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
- นักเรียนเขาใจวาวัตถุที่มีมวลมากกวาออกแรงกระทํากับวัตถุมวลนอย วัตถุมวลมากกวาจะออกแรง

กระทํามากกวา จํานวน 10 คน  
- นักเรียนเขาใจวา เม่ือรถบรรทุกออกแรงลากรถพวง ในขณะที่รถบรรทุกกําลังเคลื่อนที่ดวยความเรง

ไปบนถนนแนวราบ แรงท่ีรถบรรทุกกระทําตอรถพวงจะมีคามากกวาแรงที่รถพวงกระทํากับรถบรรทุก จํานวน 
13 คน 

7. มโนมติแรงและการเคลื่อนที่ในประเด็นแรงแรงเสียดทาน (ขอที่ 8) จากการวิเคราะหนักเรียนมีความ
เขาใจมโนมติคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
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- นักเรียนเขาใจวาเม่ือออกแรงผลักวัตถุที่มีมวลดวยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานวัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่
ดวยความเร็วคงที่ จํานวน 3 คน 

8. มโนมติแรงและการเคล่ือนที่ในประเด็นการเคลื่อนที่  2 มิติ ภายใตแรงโนมถวงโลก (ขอที่ 10) จาก
การวิเคราะหนักเรียนสวนใหญไมมีความเขาใจ นักเรียนเขาใจวาเสนทางการเคลื่อนที่ของลูกปนหลังยิงออกไปใน
แนวระดับจะตกลงเปนเสนตรง 
 

อภิปรายผล 
จากการสํารวจความเขาใจมโนติคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคล่ือนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีมโนมติคลาดเคลื่อนและไมมีความเขาใจมโนมติเรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ในประเด็นสําคัญคือ ตําแหนงปรากฏจุดบนแถบกระดาษที่มีระยะตรงกันจะมีอัตราเร็วเทากันเสมอ การ
อธิบายความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนที่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเรงเปนบวก วัตถุที่มีมวลมากกวาจะตกลงมาถึงพื้นไดเร็วกวาวัตถุมวลเบา แรงท่ีใชดึงสายเคเบิลของลิฟท
ขึ้นดวยความเร็วคงที่มีคามากกวาแรงโนมถวงที่ทําตอลิฟท  การเพิ่มแรงกระทําตอวัตถุ 2 เทาวัตถุนั้นจะมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของความเร็วเดิม วัตถุมวลหนักกวาออกแรงกระทําวัตถุมวลนอยวัตถุมวลากกวาจะ
ออกแรงกระทํามากกวา เมื่อออกแรงผลักวัตถุที่มีมวลดวยแรงที่มากกวาแรงเสียดทานวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
คงที่ เมื่อรถบรรทุกออกแรงลากรถพวง ในขณะที่รถบรรทุกกําลังเคลื่อนที่ดวยความเรงไปบนถนนแนวราบแรงท่ี
รถบรรทุกกระทําตอรถพวงจะมีคามากกวาแรงที่รถพวงกระทํากับรถบรรทุก และเสนทางการเคลื่อนท่ีของลูกปน
หลังยิงออกไปในแนวระดับจะตกลงสูพื้นเปนเสนตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน คลายบรรเลง (2559) 
พบวามีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องความเร็วของตําแหนงตางๆของการเคลื่อนที่ และ Pattawan Narjaikaew 
(2013) นักศึกษาครูวิทยาศาสตรมีมโนมติคลาดเคลื่อนที่เร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ี เชน การเคล่ือนเกิดแรงเสมอ, 
ไมมีแรงใดท่ีกระทํากับวัตถุแลวไมทําใหวัตถุเคลื่อนที่, แรงเปนอัตราสวนของอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ , มีแรง
เนื่องจากแรงโนมถวงโลกเทานั้นกระทํากับวัตถุเมื่อวัตถุเคลื่อนท่ีลงอยางอิสระแตในขณะท่ีวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นมีแรง
เนื่องจากมือเทานั้น, ในขณะท่ีวัตถุถูกปลอยตกอยางอิสระวัตถุที่หนักกวาใชเวลาในการตกถึงพื้นนอยกวา และ
วัตถุที่มวลมากยิ่งออกแรงกระทําตอวัตถุนั้นมาก 

เนื้อหาเรื่องแรงและการเคลื่อนที่เปน ท่ีถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนสวนใหญมีความไมเขาใจ 
และความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน สาเหตุอาจเนื่องมาจากธรรมชาติของเนื้อหาถูกนําเสนอดวยสมการทาง
คณิตศาสตรที่ตองอาศัยความเขาใจและการแปลโจทยไปเปนสัญลักษณ ทําใหผูเรียนประสบปญหาการวิเคราะห
โจทย และไมเขาใจความสัมพันธตางๆของตัวแปล ผูเรียนจึงไมสามารถเขาใจการประยุกตใชกฎและทฤษฎี 
สมการตางๆ อาจสงผลใหผูเรียนเขาใจ Concept หลักๆของเนื้อหาวิชาเทาที่ควร  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการศึกษาไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องแรงและการเคล่ือนที่เพื่อให

สอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนในเรื่องการสรางมโนมติที่ถูกตองผาน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ควรมีการสํารวจความเขาใจมโนมติของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในเนื้อหาวิทยาศาสตรอื่น ๆ
ในโรงเรียนเพื่อใชเปนฐานขอมูลของครูผูสอนในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



3. สําหรับในประเด็นดังตอไปนี้ ไมมีนักเรียนที่จัดอยูในกลุม SU เลย  
- ประเด็นความสัมพันธของกราฟระหวางปริมาณการเคลื่อนท่ี 
- ประเด็นกฎการเคล่ือนท่ีขอที่ 2 ของนิวตัน (การเคล่ือนที่ของลิฟท) 
- ประเด็นแรงกิริยา-ปฏิกิริยา 

อาจเนื่องจากเนื้อหาในประเด็นดังกลาวตองอาศัยความเขาใจและสามารถแปลผลออกมาเปนภาพ
ตามสถาณการณดังกลาว นักเรียนยังไมสมารถอธิบายหรือแปลเปนสัญลักษณได ทําใหนักเรียนไมมีความเขาใน
มโนมติเร่ืองนั้น 
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ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองธาตุและสารประกอบ และความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกลุมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กของจังหวัด      
สุราษฎรธานี 
 

 The Effects of Using Inquiry Method Integrate with Animation to Achievement of 
Chemistry subject in the topic of Element and Compound and Scientific Creative 
Thinking of MatthayomSuksa IV Students of Small Size School in Suratthani Province
 
ผูวิจัย    รัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน 

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 
  รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ  

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่การจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ธาตุ
และสารประกอบ ผานเกณฑรอยละ 75 (2) เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน ที่การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ธาตุและสารประกอบ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี            
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยเปนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดมา
โดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
เร่ือง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว (2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เร่ือง ธาตุและสารประกอบ (3) แบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใช
สื่อการสอนภาพเคล่ือนไหวมีคาคะแนนสูงวาเกณฑที่กําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวมี
คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู , สื่อภาพเคลื่อนไหว , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี, 

ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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Abstract 
The purposes of this research were : (1) Compare the achievememt of student 

with Inquiry Method Integrate with Animation in the topic of Element and Compound in 
Group learning science Pass 75 percent. (2) to compare of scientific creativity Pretest and 
Protest of student with Inquiry Method Integrate with Animation in the topic of Element 
and Compound in Group learning science 

  The sample of this research to Mathayomviphawadee School of Small Size 
School in Suratthani Province of during the first semester, academic year 2017. Acquired 
by randomization group. The instruments used for research were : Lesson plans by Using 
Inquiry Method Integrate with Animation in the topic of Element and Compound (2) 
learning achievement chemistry tests of elements and compounds. (3) A measure of 
Scientific Creative Thinking. The data were statistically analyzed by using mean , 
standard deviation (S.D), and t-test. 

The research found that experimental group learning management Investigate 
blend Instruction media High Achievement criterion have Significance different at the 
level .05 experimental group learning management Investigate blend Instruction pre-test
Higher post-test Significance different at the level .05 

Keywords : Inquiry Method Integrate, Animation, Chemistry learning achievement,
Scientific Creative Thinking

 

บทนํา 
  เคมีเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรพื้นฐานท่ีศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบ สมบัติและการเปล่ียนแปลง
ของสาร เนื่องจากสสารรอบตัวเรามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ดังนั้นการเขาใจการเปล่ียนแปลงของ
สสารจะทําใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตทุกดานที่เรียกวาปจจัย 4 อันไดแก 1) อาหาร เคมีชวยใหมนุษยรูจัก
คุณคาของอาหาร การผลิตอาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร 2) เคร่ืองนุงหม การนําเสนใยจากแหลง
ตางๆ มาใช การยอมสีเสนใย การผสมเสนใยเพื่อใหมีสมบัติตามความตองการใชงาน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนเรื่อง
ระดับโมเลกุลของสสาร 3) ยารักษาโรค รวมทั้งอาหารสุขภาพที่ใชเพื่อปรับความสมดุลของรางกายเพื่อสุขภาพที่
ดี ซึ่ง ถือเปนบทบาทสําคัญของเคมีที่มีตอดานการแพทย นอกจากจะชวยดูแลดานสุขภาพแลวยังสงผลใหอัตรา
การตายลดลงดวย และ 4) ที่อยูอาศัยและเครื่องใช เกิดจากการเลือกสารตางๆ ตามสมบัติที่เหมาะสมตอการใช
งานในลักษณะตางๆ ซึ่งชวยใหชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น (กฤษณา ชุติมา, 2551) 
  จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูวิชาเคมีตลอด 15 ปที่ผานมาพบขอสรุปสําคัญ คือ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีในระดับที่ต่ํา ดังเชนงานวิจัยของ อําไพ กําลังหาญ (2545) สถาปนา 
เกษมศิลป (2546) กาญจนา คังคะประดิษฐ (2547) ดําเนิน ยาทวม (2548) และ อังคณา ตอติด (2549) ซ่ึง
ผลการวิจัย เหลานี้แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูวิชาเคมียังไมสามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยาง
แทจริง และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชา
วิทยาศาสตร จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปการศึกษา 2551-2560 มีคาเฉลี่ยของคะแนน o-net รอยละ 
33.7, 26.25, 30.90, 37.04, 44.60 ,42.55, 34.18, 33.34, 34.99, 31.62 ตามลําดับ เฉลี่ย 10 ป รอยละ 
34.92 (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560) ซ่ึงผลคะแนนตํ่า
กวาเกณฑ วิชาเคมีนั้นเปนสวนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร จึงแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอยูในระดับ
ต่ํา ท้ังนี้อาจเปนเพราะวิชาเคมีมีลักษณะเนื้อหาเปนนามธรรมยากตอการทําความเขาใจ ซึ่งเปนแบบจําลองทาง
ความคิดของนักวิทยาศาสตร นักเรียนตองใชจินตนาการสูงในการเรียนรู โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาเคมีตามหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีเกี่ยงกับเร่ืองโครงสรางอะตอม ที่ตองเรียนรู
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องคประกอบภายในอะตอม อนุภาคตางๆที่อยูภายในดวยลักษณะของการเคลื่อนไหว ซึ่งมีความสําคัญและเปน
พื้นฐานของการเรียนเคมีในระดับสูงตอไป และมักเปนปญหากับนักเรียนในการทําความเขาใจในเนื้อหา ตองมี
การใชจินตนาการสูง การสอนใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชสื่อชวยสงเสริมความรู ในปจจุบันพบวาสื่อ
มัลติมีเดียหรือส่ือภาพเคล่ือนไหวตางๆ เขามามีบทบาทตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการนําสื่อ
การสอนภาพเคลื่อนไหวมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับรูสิ่งที่เปนนามธรรมไดงายและชัดเจนมากขึ้นก็จะ
ทําใหเขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น นอกจากนี้สื่อการสอนภาพเคลื่ อนไหวชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน 
ผูเรียนไมเบื่อหนายการเรียน อยากมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และสื่อการสอนประเภทนี้มีความเหมาะสมกับ
ผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย สามารถนําไปใชไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อเปนการสอนซอมเสริม โดยการ
นําไปเปดซ้ําหรือสงวีดีทัศนไปใหผูเรียนไปศึกษาตอที่บานได จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยในการแกปญหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมีต่ําได (วชิระ อินทรอุดม, 2539; วารินทร รัศมีพรหม, 2531; ชัยยงค พรหมวงศ, 2537; กิ
ดานันท มลิทอง, 2548) จากการศึกษางานวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดียมีการใชภาพประกอบที่มีสีสัน มีทั้งภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริง ทําใหชวยเราความสนใจของผูเรียน ผูเรียนควบคุมการเรียนและทบทวน
เนื้อหาไดดวยตนเอง และยังสงผลใหผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น (ผจญ รุงอรุณเลิศ 2551:89) 
และสอดคลองกับงานวิจัยของพิศาล วชิราชัย (2549:161) ท่ีไดนําภาพแอนิเมชันมาใชในการสรางสื่อทั้งในสวน
นําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาทําใหสื่อมีการเคลื่อนไหว ดูเปนธรรมชาติ และนาสนใจอยูตลอดเวลา วิธีการ
นําเสนอดังกลาวทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาและมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  จากการคนควาขอมูลทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยเปนวิธีการ
สอนที่นักเรียนตองมีการสืบคนขอมูล สามารถทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถสรางองคความรูได ชวย
ใหเกิดความคงทนในองคความรูมากข้ึน การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองใชสื่อเพื่อชวย
สงเสริมความรูไปยังผูเรียน เนื่องจากประเทศไทยนับวา เปนประเทศหนึ่งที่มีปญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีที่มีแนวโนมต่ําลง อีกทั้งยังไมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
และทักษะสําหรับโลกยุคใหมอยางเพียงพอ เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรูมุงเนนการทองจําเพื่อสอบ
มากกวาการใหนักเรียนนําไปใชประโยชนและแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กไทยจํานวนมากคิดไมเปน ไม
ชอบอานหนังสือ ไมรูวิธีเรียน (ไสว ฟกขาว, 2544, น.1)) การนําเอาศักยภาพท่ีมี อยูในตัวบุคคล และ พัฒนา
ศักยภาพใหเต็มขีดความสามารถจึงเปนสิ่งจําเปน ความคิดสรางสรรคนับเปนความสามารถที่สําคัญอยางหนึ่งของ
มนุษย ซึ่งมีคุณภาพมากกวาความสามารถดานอ่ืนๆ และเปนปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมความกาวหนา
ของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหาการพัฒนาและดึงเอาศักยภาพเชิงสรางสรรคของประชากร
ออกมาใชใหเกิดประโยชนมากเทาใด ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนาไดมากเทานั้น (อารี พันธมณี , 2537, 
น.5 ) นอกจากนี้ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรยังเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในอันดับที่จะกอใหเกิดสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ โดยเฉพาะผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย 
ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตลอดจนผลผลิตตางๆ อันเปนผลใหมวล
มนุษยในโลกไดรับความสะดวกสบายในชีวิตการทํางาน ลวนเปนผลของความรูทางเคมีผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรและศาสตรอ่ืนๆ ผูที่มีความคิดเสรางสรรคมักชอบประดิษฐหรือดัดแปลงสิ่งตางๆ ที่มี
อยูแลวใหเปนของใหมที่เปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตหรือสังคม นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและคนพบวา
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรไมใชพรสวรรคที่ไดรับจากการถายทอดทางพันธุกรรม แตเปนศักยภาพหรือ
คุณลักษณะที่มีพรอมอยูในตัวมนุษยทุกคน มากบางนอยบางตางกันที่สภาพแวดลอมแตละคนจะไดรับ (อารีย 
พันธมณี, 2537) และความคิดสรางสรรคดังกลาวเปนสิ่งที่เราสามารถปลูกฝงและสงเสริมไดดวยวิธีตางๆ ที่
เหมาะสม (อารี รังสินันท, 2527, น.1) 
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  จากการรายงานประจําปของสถานศึกษาป การศึกษา 2557 ของกลุมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กจังหวัดสุ
ราษฎรธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบจุดดอยในดานการพัฒนานักเรียนในดาน
ความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรพัฒนาเครื่องมือ วัดและประเมินผลทักษะกระบวนการคิดใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการวัดและประเมินผลการอาน การคิดตางๆ และการเขียนใหตรงกับมาตรฐานที่
กําหนดมีเกณฑประเมินที่มีประสิทธิภาพที่แสดงถึงความสามารถใน การคิดของนักเรียนเปนรายบุคคลและการ 
เสริมสรางใหนักเรียนไดเกิดกระบวนการคิด สรางสรรคข้ึนเพ่ือสามารถนําความรูที่แปลกใหมมาปรับใชกับความรู
เดิมใหเกิดความรูที่ยั่งยืนแกตัวนักเรียนเอง การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีวัตถุประสงคเพื่อมุงพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค การคิดเชิงเหตุผล และการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะสําคัญใน
การศึกษาคนควาและสรางองคความรูดวยตนเอง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2552) 
ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูเปนการเรียนรูจากการสรางสถานการณใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูงซึ่งประกอบดวย การคิดมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การตัดสินใจและการแกปญหา ไดฝกการปฏิบัติ 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูเนื้อหาที่สําคัญตอการแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้น โดยครูเปน
ผูอํานวยความสะดวกหรือกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคข้ึน (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข 
2548, น.78) จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 5 ข้ัน สามารถ
พัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในองคประกอบดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน 
และคิดละเอียดลออได เนื่องจากในแตละขั้นของการสืบเสาะหาความรูนั้นนักเรียนตองใชความคิดสรางสรรคใน
การแกปญหา คิดหรือประดิษฐผลผลิตที่แปลกใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการ โดยนอกจากนักเรียนจะไดผล
ผลิตที่เปนส่ิงใหมแลวนักเรียนยังไดรับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในระหวางการแกปญหาและการสรางผลผลิตอีก
ดวย (Piltz, 1974; พัชราภรณ เมืองศร,ี 2550; บัวรวย หมองกี, 2549)  
  จากสภาพปญหาและแนวความคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการใชการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรูผนวกกับการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุ
และสารประกอบ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 

ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ธาตุและสารประกอบ ผานเกณฑ
รอยละ 75  
 (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ที่การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ผนวกการใชการสอนภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ธาตุและ
สารประกอบ ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ตัวแปรตาม 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
- ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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วิธีการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย nonequivalent control group posttest only design  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร 19 หองเรียน จํานวน 262 คน ในเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขนาดเล็กใน
จังหวัดสุราษฏรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 และจัดนักเรียนโดยคละ
ความสามารถแบบเดียวกัน 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน หอง 
นักเรียน รวม 22 คน ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ไดมา
โดยการสุมแบบกลุม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
   1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เร่ือง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู รวม
ทั้งหมด 20 ชั่วโมง  
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบ เปนแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 48 ขอ และขอสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
   3. แบบวัดความคิดสรางสรรค จํานวน 4 ขอ เปนแบบทดสอบอัตนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตร โดยดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลอง 

  2. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมทดลอง โดยผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหวจนครบท้ัง 8 แผนการจัดการเรียนรู  

  3. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค ทาง
วิทยาศาสตร โดยดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลอง 

 4. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตร จากกลุมทดลองมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองธาตุและสารประกอบ หลังการจัดการ
เรียนรูของท้ังกลุมทดลอง มาตรวจใหคะแนน  

2. นําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูของทั้ง
กลุมทดลอง มาตรวจใหคะแนน 

3. หาคาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เร่ืองธาตุและสารประกอบ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
กลุมทดลอง 
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4. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองธาตุและสารประกอบ ระหวางหลังเรียน
กับเกณฑที่กําหนด และเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรระหวางกอน
เรียนกับหลังเรียน โดยใชสถิติ t – test แบบ Independent Samples 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว ระหวาง
กลุมทดลองกับเกณฑที่กําหนด (รอยละ 75) 

กลุมนักเรียน n × รอยละ S.D t 

กลุมทดลอง 
เกณฑคะแนน 

22 
- 

38.68 
- 

77.36 
75.00 

2.78 
- 

1.9909 

*P<.05 
 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของ
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 38.68 คา t ที่คํานวณไดมากกวาคา t ในตารางวิกฤติ จึงสรุปไดวา นักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวมีคาคะแนน
สูงวาเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน เร่ือง ธาตุละ

สารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของนักเรียนกลุมทดลอง 

กลุมนักเรียน n  S.D t 

กลุมทดลอง (กอนเรียน) 
กลุมทดลอง (หลังเรียน) 

22 
22 

29.23 
38.18 

4.19 
4.40 

6.41* 
 

*P<.05 
  จากตาราง 2 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองกอนเรียน
และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 29.23 และ 38.18 สรุปไดวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความคิดสรางสรรค
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคล่ือนไหว
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
  ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เร่ืองธาตุและสารประกอบ และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในกลุมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กของจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี 
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนกลุม
ทดลองที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวาเกณฑที่กําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไวในขอที่ 1 นั่นแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอน
ภาพเคลื่อนไหวสามารถชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน อันเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบสืบ
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เสาะหาความรู 5 ขั้นตอน มีลักษณะเดน คือ เปนวิธีสอนที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรทําใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิดอยางมีระบบมีเหตุผล และเกิดเจตคติที่ดี ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้1) ขั้นสรางความสนใจ หรือขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการสรางสถานการณให
นักเรียนมุงความสนใจหรือเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องท่ีสนใจ 2) ข้ันสํารวจและคนหา เปนขั้นตอนที่
นักเรียนวางแผนกําหนดแนวทาง และตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกที่เปนไปไดและปฏิบัติกิจกรรมเก็บรวบรวม
ขอมูล คนควาหรือทดลองตามแผนท่ีวางไวเพื่อหาคําตอบ 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุปเปนขั้นตอนที่นักเรียน
เลือกสรรขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแปลผล สรุปผลหรือหาความสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูใหม 4) ขั้นขยายความรู 
เปนขั้นตอนที่ครูชวยกระตุนใหนักเรียนไดปรับขยายความรูจากสิ่งที่ไดคนพบมาแลว โดยใหนักเรียนเรียนรูจาก
สถานการณใหม 5) ขั้นประเมิน เปนขั้นตอนสุดทายจากการเรียนรู โดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนตรวจสอบ
แนวคิดหลักที่ตนเองไดเรียนรูมาแลว ครูประเมินการเรียนรูของนักเรียนดวยกระบวนการตางๆ ซึ่งในแตละ
แผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวยขั้นการสอน 5 ขั้นตอน โดยไดมีการสอดแทรกส่ือภาพเคล่ือนไหวท่ี
เกี่ยวกับเรื่องที่สอนไวในขั้นใดข้ันหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด การนําส่ือ
ภาพเคลื่อนไหวมาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรูสิ่งที่เปนนามธรรมไดงายและชัดเจนมากขึ้นก็จะทําให
เขาใจเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น นอกจากนี้สื่อภาพเคลื่อนไหวชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ผูเรียนไมเบื่อ
หนายการเรียน อยากมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และสื่อการสอนประเภทนี้มีความเหมาะสมกับผูเรียนทุก
เพศ ทุกวัย สามารถนําไปใชไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อเปนการสอนซอมเสริม โดยการนําไปเปดซ้ํา
หรือสงวีดีทัศนไปใหผูเรียนไปศึกษาตอที่บานได จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยในการแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเคมีต่ําได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพลภัทร พองโนนสูง (2550) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตรเองวัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานโคกสูงคูขาด อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรัรัมย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับประพิศ ปทมัตย (2551) ไดศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูที่เนนการเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเนนการเรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคลองกับณรงค กราสันเทียะ (2554) ผลการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 
3มิติในการเรียนวิชาฟสิกสที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมารียวิทยา จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีการสอนใชสื่อภาพ 3 มิติสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับนิตยา ไพรสันต (2555) ผลการใชการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนและ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงาน
เขตเพ่ือนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของปณภา ภิรมยนาค (2555) การใชสื่อการสอน เชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนสง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบวาการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา มี
เฉลี่ยเทากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับมาก  
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2. ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
 จากการเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการ
สอนภาพเคลื่อนไหวมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวในขอที่ 2 นั่นแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอน
ภาพเคล่ือนไหว สามารถกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค เนื่องจากไดวางแผนการจัดการเรียนรูอยางเปน
ขั้นตอน โดยมีกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งประกอบดวย การคิดมีวิจารณญาณ ความคิด
สรางสรรค การตัดสินใจและการแกปญหา ไดฝกการปฏิบัติ การศึกษาคนควาดวยตนเอง เกิดการเรียนรูเนื้อหาที่
สําคัญตอการแกปญหาหรือสรางสรรคสิ่งใหมขึ้น โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรคขึ้น จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น 
สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในองคประกอบดานความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิด
ยืดหยุน และคิดละเอียดลออได เนื่องจากในแตละขั้นของการสืบเสาะหาความรูนั้นนักเรียนตองใชความคิด
สรางสรรคในการแกปญหา คิดหรือประดิษฐผลผลิตที่แปลกใหมเพื่อตอบสนองตอความตองการ โดยนอกจาก
นักเรียนจะไดผลผลิตที่เปนสิ่งใหมแลวนักเรียนยังไดรับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในระหวางการแกปญหาและการ
สรางผลผลิตอีกดวย  
   การสอนแบบสืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนจะไดคิดริเริ่ม ในการใชสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวในเรื่องที่จัดการเรียนการสอนตามความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและ
สรางสรรคสื่อภาพเคลื่อนไหวที่จะเอามาเสริมสรางและเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู ทําใหเขาใจเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น ดวยคุณลักษณะขององคประกอบของสื่อภาพเคลื่อนไหวที่จะสามารถสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาการใชขอความตัวอักษร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบัวรวย หมองกี (2550) ศึกษาผลการ
ออกแบบกิจกรรมสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร เพ่ือสงเสริมความสามารถทางความคิดสรางสรรค ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา คะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01สอดคลองกับนิตยา ไพรสันต (2555) ผลการใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง สารในชีวิตประจําวัน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมโรงเรียนประจิมพัฒนา สํานักงานเขตเพื่อน
ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองสารใน
ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคลองกับบุญรัตน จันทร เอกภูมิ จันทรขันตี และธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ (2557) การพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เร่ือง สมดุลกล โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร พบวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนา
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรทั้ง 3 องคประกอบคือ ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดริเริ่ม 
ใหอยูในระดับดีและดีมากเพ่ิมขึ้น 
  ดังนั้นจากการวิจัยครั้งนี้พบวา ผลการใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใช
สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหวท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบ และความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและความคิดสรางสรรค
ทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนดวย 
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ขอเสนอแนะ 
1. กอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนตองกําหนดขอตกลงรวมกันในชั้นเรียน

เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนักเรียน ตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนที่ถูกตอง มีความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาสาระอยางพอเพียง ควรเตรียมส่ือที่เหมาะสม และนําไปใชในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูในข้ันที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงค เหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา ผูสอนควรทําความเขาถึงการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูผนวกการใชสื่อการสอน เพ่ือกระตุนนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรนในการคิดและหาคําตอบ 
และมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

2. ผูบริหารควรใหการสงเริมและสนับสนุนครูผูสอนในการจัดทําสื่อการเรียนรู  มาใชในการพัฒนาให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มความสามารถ ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนรูประจําหองเรียน 
และเทคโนโลยีสําหรับการสืบคนขอมูลของนักเรียน 

3. การทําวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด
สรางสรรคของนักเรียนที่ใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคล่ือนไหว กับวิธีการ
สอนแบบอ่ืนที่อีกเหมาะสมกับผูเรียน หรือควรทําการเปรียบเทียบผลการใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคล่ือนไหวที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆบาง 
หรือควรทําการเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบอื่นที่ผนวกการใชสื่อการสอนภาพเคล่ือนไหวที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาเคมี ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร และควรทําการเปรียบเทียบผลการใชการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู ผนวกการใชสื่อการสอนแบบอ่ืนบาง ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี และ
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 
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ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง 
 
Ethical Leadership of the School Principle in Secondary School Group , Lampang Province 
 
ผูวิจัย   รุจิรัตน  เปงสา 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและขนาด
ของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการครูในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง 
จํานวน 294 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตาง โดย
วิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 

1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ 4 ความเปนพลเมืองที่ดี อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานที่ 5 ความยุติธรรม ดานที่ 2 ความรับผิดชอบ ดานที่ 1 ความไววางใจ และดานที่ 3 
ความเคารพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนาํเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ และประสบการณการทํางาน ขาราชการครูมีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม 
ไมแตกตางกัน จําแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดของโรงเรียนที่ตางกัน ขาราชการครูมีระดับความคิดเห็น โดย
ภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม  
 
Abstract  

The purposes of the study were 1) to study Ethical Leadership of the School 
Principle in Secondary School Group , Lampang Province 2) to compare the Ethical 
Leadership of the School Principle in Secondary School Group , Lampang Province ; 
classified by sexes, ages, educational , work experience and school’s size. The samplings 
of the study were 294 teachers in Secondary School Group , Lampang Province. The 
instrument used to collect data was a questionnaire and the reliability of the questionnaire 
was 0.99. The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation, t- test
and F-test. The results were as follows:

1. The data analysis of the Ethical Leadership of the School Principle in 
Secondary School Group , Lampang Province were ,in general, at a high level as well as 
each aspect. When consideration from high to low average, there are good citizen, 
justice, responsibility, trust and respect. 
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2. The comparison of Ethical Leadership of the School Principle in Secondary
School Group , Lampang Province classified by different sexes, and work experience 
shown non-difference in satisfaction level. However, the difference were found 
statistically significant at the .05 level when classified by education and school’s size.

Key Word (s) : Leadership, Ethical Leadership
 

บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดความมุงหมายและหลักการศึกษาไววา“การจัดการศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา.2555:5) การศึกษาจึงเปนการเตรี ยมคนใหมีความพรอมและตระหนักถึง
ความกาวหนา การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ใหอยูรอด
ปลอดภัยและสามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆที่เกิดประโยชนตอสังคมโดยรวมได 

ซึ่งสถานการณโลกในปจจุบัน ไดเกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นอยางรวดเร็วตอปจจัยสิ่งแวดลอม ดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งความเปล่ียนแปลงดังกลาว ไดสราง
ผลกระทบตอองคกรตางๆ ทําใหแตละองคกรเกิดการแขงขันกันสูง เพื่อจะมุงพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
ตนเองไปสูการเปนองคกรที่มีความไดเปรียบทางการแขงขัน (เมธี ฉายอรุณ. 2555:6) ในสภาพความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จึงตองอาศัยปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาองคกรใหกาวหนา คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ทั้งระดับ
นโยบาย ระดับโครงสราง และระดับปฏิบัติการ (สุรศักดิ์ ชะมารัมย. 2554:8) ในหลายองคกร จึงคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณภาพ เขามาทํางานภายในองคกร เปนการสรางความเขมแข็งและวัฒนธรรมที่ดีแกองคกร ทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว อันทําใหการบริหารดานอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบุคลากรที่องคกรตองการนั้น 
ควรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค ตอบสนองตอเปาหมายขององคกรไดดี มีความสามารถหลากหลายในการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่องคกรตองการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ผูบังคับบัญชาหรือผูนํา                
2) ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม ซึ่งผูบังคับบัญชาหรือผูนําในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางถือวาผูบังคับบัญชา
เปนผูนํามีสวนสําคัญในการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค (กุลวัชร หงสคู. 2553:3) บุคลากรท่ีทําหนาที่
ดังกลาว จัดวา เปนผูที่มีอํานาจในการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคกร สามารถวางแผนแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบาย บังคับใชนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ มีความใสใจในความเคล่ือนไหวภายนอก เชน ใส
ใจตอการพัฒนานวัตกรรม เปนตน เพื่อนํามาประยุกตใชในองคกร สามารถพัฒนาขีดความสามารถขององคกรให
เทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม มีการบริหารงานอยางเปนธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาภายในองคกรได นอกจากนี้ ผูบังคับบัญชายังมีสวนเกี่ยวของในการจัดการควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามแผนงาน ผูบังคับบัญชาจึงตองมีความเขาใจในความตองการของผูใตบังคับบัญชา มี
กลยุทธในการสรางความสัมพันธเชิงบวกที่มีผลดี ทั้งดานทัศนคติและพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาอยางลึกซึ้ง 
สามารถโนมนาวจิตใจใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินงานอยางเปนข้ันเปนตอนตามแผนงาน โดยความสมัครใจ ทุมเท 
จนเกิดความรูสึกผูกพันรวมกัน สามารถนําพาองคกรบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกรได (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน. 2552:11) และการท่ีจะพัฒนาศักยภาพ หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทุกองคกรใหมี
ประสิทธิภาพไดนั้น ผูบริหารตองพัฒนาตัวเองกอน “จากผูบริหารเปนผูนํา”และจากนั้นจึงสงตอ “ภาวะผูนํา” นั้น
สูทุกคนในองคกร เม่ือทุกคนในองคกรมีภาวะผูนํา ก็จะพัฒนาจากองคกรยุคเกาสู “องคกรแหงการเรียนรูใหม” ซึ่ง
มีพลวัตสูงกวาองคกรยุคเดิมแบบเทียบกันไมไดเลย องคกรที่ทุกคนมีภาวะผูนํา จะมุงสูเปาหมายดวยพลังและ
ความเร็วทีเกิดจากการสอดประสานกันของการทํางานของทุกๆคนโดยธรรมชาติ (สุดา สุวรรณาภิรมย. 2551:9)  

�


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ดังนั้น เพ่ือการบริหารงานที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลได ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํากระจายความ
รับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนจึงมีความจําเปนที่
จะตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงตางๆโดยสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสถานการณได 
และใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิผล ผูนําเปนองคประกอบ
ที่สําคัญของการบริหารงานในองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จหรือพบกับความลมเหลวในการดําเนินงาน
นั้น ปจจัยสําคัญที่สุดก็คือผูนํา ถาองคกรใดไดผูนําที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่ งการและใชอิทธิพลตอ
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆในองคกรใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตในการตรงกัน
ขามถาองคกรใดไดผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ ก็จะไมสามารถส่ังการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหเชื่อฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งได องคกรนั้นก็จะประสบกับความลมเหลวตามมา สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ในจังหวัดลําปาง ประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด 28 โรงเรียน พื้นที่เขตบริการ
รับผิดชอบท้ังหมด 13 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา อําเภอหางฉัตร อําเภอแมเมาะ อําเภอแมทะ  
อําเภอแจหม อําเภอสบปราบ อําเภอเถิน อําเภอแมพริก อําเภอวังเหนือ อําเภองาว อําเภอเสริมงาม และอําเภอ
เมืองปาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ไดกําหนดพันธกิจ คือ พัฒนาการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองแสดงการใชภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
อํานวยการ การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานกิจการนักเรียน การแสดงออกทางจริยธรรมของผูบริหาร 
นอกจากสามารถมองเห็นไดจากการประพฤติปฏิบัติปกติประจําวันแลว ยังตองทําใหเกิดเปนนโยบายตางๆและ
โครงสรางของโรงเรียนแฝงดวยคานิยมเชิงจริยธรรมท้ังส้ิน โดยกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจกรรมตางๆของ
คณะครูและนักเรียน โดยมุงเนน ความยุติธรรม การไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น เนนความรวมมือมากกวาการ
แขงขัน รวมท้ังการสรางคานิยมใหเกิดการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของตนและผูอื่น เปนตน  
 จากงานวิจัยของสุเทพ ปาลสาร (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการวิจัยประกอบดวย 5 
องคประกอบหลัก และ 16 องคประกอบยอย ไดแก 1) ความไววางใจ ประกอบดวย 1.1) ความซ่ือสัตย               
1.2) ความซ่ือตรง 1.3) การรักษาสัญญา และ 1.4) ความจงรักภักดี 2) ความรับผิดชอบ ประกอบดวย            
2.1) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 2.2) ความพยายามสูความเปนเลิศ และ 2.3) การควบคุมตนเอง 3) ความ
เคารพ ประกอบดวย 3.1) ความสุภาพ 3.2) ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และ 3.3) การยอมรับผูอื่น 4) ความเปน
พลเมืองดี ประกอบดวย 4.1) พลเมืองดีเกี่ยวกับตนเอง 4.2) พลเมืองดีเกี่ยวกับหนาที่พลเมือง และ                       
4.3) พลเมืองดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 5) ความยุติธรรม ประกอบดวย 5.1) การตัดสินใจอยางมี
กระบวนการ 5.2) การตัดสินใจดวยความเปนกลาง และ 5.3) การตัดสินใจดวยความถูกตอง และ 69 ตัวชี้วัด 
พบวา 1) ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉล่ียและคาสัมประสิทธิ์การกระจาย เพ่ือ
คัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ มีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์กระจายเทากับหรือต่ํากวา 
20% 2) โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไค – สแควร เทากับ 16.79 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 33 คา
นัยสําคัญทางสถิติ (P - value) เทากับ .99 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับ
ความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(RMSEA) เทากับ .00 3) องคประกอบหลักมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบ 
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องคประกอบยอยและตัวบงชี้มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ .30 ทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 
 สุรัตน ไชยชมภู (2557:บทคัดยอ) กลาววา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของ
ผูบริหารเปนสิ่งที่ควบคูไปกับความรู ความสามารถ และความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient: 
IQ) ผูบริหารมืออาชีพตองมีความฉลาดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) และความฉลาดทาง
อารมณ (Emotional Quotient: EQ) จึงจะสามารถยืนหยัดในโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนความหวังของการเปนแบบอยางที่ดี เพราะผูบริหารเปนทั้งหัวและหนาตาของ
โรงเรียนท่ีตองเปนแบบอยางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา พฤติกรรมผูนําเชิงจริยธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารยอมสงผลตอคุณภาพของครูและคุณภาพผูเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมไดในบทความที่เสนอ
นี้ผูเขียนไดเสนอเรื่องภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนตัวแบบความประพฤติปฏิบัติที่ดีทาง
จริยธรรม เปนที่ยอมรับแกผูตามหรือลูกนองทั้งในดานความซื่อสัตยสุจริต ความนาไววางใจ ความยุติธรรมและ
ความเอาใจใส ผนวกเขากับแนวคิด หลักการทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การงบประมาณ และการ
บริหารทั่วไป เพื่อนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาโดยการใชภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งสามารถจําแนกแหลงที่มาของผูนาํเชิงจริยธรรมได นอกจากน้ี ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร 
ตองเอาใจใสและนําไปสูการกระตุนความตองการของแตละบุคคล กระตุนใหเกิดปญญาและคนหาวิธีการทํางาน
แบบใหมๆ เพื่อการปรับปรุงการทํางาน และความสามารถในการตัดสินใจ 
 จากสาเหตุและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง เพื่อนําผลการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนในการยกระดับภาวะผูนาํเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง อันจะ
นําไปสูการปรับปรุงการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด

ลําปาง 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและขนาดของโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง จากแนวคิด

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงจริยธรรม จํานวน 5 องคประกอบ (สุเทพ ปาลสาร, 2555:9) ไดแก ความไววางใจ 
(Trust) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเคารพ (Respect) ความเปนพลเมืองที่ดี (Citizenship)          
ความยุติธรรม (Fairness) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพศที่ตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเชิงจริยธรรม สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดลําปาง  
 2. วุฒิการศึกษาที่ตางกันมีความเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเชิงจริยธรรม สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดลําปาง 
 3. ประสบการณการทํางานท่ีตางกันมีความเห็นตอภาวะผูนําของผูบริหารเชิงจริยธรรม สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง 
 4. ขนาดของโรงเรียนมีผลตอภาวะผูนําของผูบริหารเชิงจริยธรรม สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ลําปาง 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง จํานวน 1,214 
คน กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง ปการศึกษา 2560 โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan.1970:8) โดยวิธีแบบงายดวย
การสุมอยางงาย (Simple random sampling) ตามสัดสวนในแตละโรงเรียน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียน สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง ปการศึกษา 
2560 ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 294 คน 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3. ประสบการณการทาํงาน 
4. ขนาดของโรงเรียน 

 

การศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดลําปาง จากแนวคิด
องคประกอบของภาวะผูนําเชงิ

จริยธรรม 
จํานวน 5 องคประกอบ 

1. ความไววางใจ (Trust) 
2. ความรับผิดชอบ(Responsibility) 
3. ความเคารพ (Respect) 
4. ความเปนพลเมืองที่ดี (Citizenship) 
5. ความยุติธรรม (Fairness) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงไดแก เพศ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง 
ตามองคประกอบ 5 ขอ คือ ความไววางใจ (Trust) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเคารพ (Respect) 
ความเปนพลเมืองที่ดี (Citizenship) และความยุติธรรม (Fairness) ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert มี 5 ระดับ จํานวน 66 ขอ 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผล
การศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากน้ันนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ี
เขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .67–1.00 

นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน คือ ขาราชการครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลําพูน แลวนําผลท่ีไดมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวย
วิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coefficientn ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.99 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในจังหวัด
ลําปาง ทั้ง 29 แหง ดวยตัวของผูศึกษาเอง 

3. ทําหนังสือขอบคุณถึงทุกโรงเรียนที่เก่ียวของหลังจากเก็บขอมูลแลว 
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใช

ความถี ่(Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง ตาม

องคประกอบ 5 ขอ คือ ความไววางใจ (Trust) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความเคารพ (Respect) 
ความเปนพลเมืองที่ดี (Citizenship) และความยุติธรรม (Fairness) โดยหาคาเฉลี่ย (ความหมายของคะแนน 

โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนซ่ึงกําหนดตามเกณฑแปลความหมายดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2549 : 116) 
  4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน นอย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการบริหารงาน นอยที่สุด 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง สรุป

ผลไดดังนี้ 
1. ตารางแสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในจังหวัดลําปาง 

ดานท่ี ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
n = 294 

ระดับ 
X  SD 

1. ดานความไววางใจ 4.42 0.60 มาก 
2. ดานความรับผิดชอบ 4.43 0.62 มาก 
3. ดานความเคารพ 4.42 0.58 มาก 
4. ดานความเปนพลเมืองที่ดี 4.59 0.59 มากที่สุด 
5. ดานความยุติธรรม 4.47 0.61 มาก 

 รวม 4.47 0.55 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา องคประกอบ ดานท่ี 4 ดานความเปน
พลเมืองที่ดี อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานที่ 5 ดานความยุติธรรม ดานที่ 2 ดานความรับผิดชอบ ดานที่ 
1 ดานความ และดานที่ 3 ดานความเคารพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
 
2. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ลําปาง จําแนกตามเพศ 

เพศ n X  SD t Sig. 
ชาย 98 4.55 0.50 1.93 .437 
หญิง 196 4.42 0.57   
รวม 294     

ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง แยกตามเพศพบวา ขาราชการครูที่มีเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหาร โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 
3. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา n X  SD t Sig. 
ปริญญาตร ี 215 4.60 0.42 7.34 .000 
ปริญญาโท 79 4.10 0.69   

รวม 294     

*<.05 
ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา
เชิงจริยธรรมของผูบริหาร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 1.27 2 .640 2.083 .126 
ภายในกลุม 89.36 291 .307   

รวม 90.64 293    

ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน           
มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

 
5. ผลการเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด

ลําปาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F sig 
ระหวางกลุม 13.92 2 6.96 26.40 .00 
ภายในกลุม 76.72 291 .264   

รวม 90.64 293    

*<.05 
 การเปรียบเทียบระดับของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ลําปาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวา ขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหาร โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง 

โดยรวมและรายดาน พบวามีเพียง ดานความเปนพลเมืองที่ดี อยูในระดับมากที่สุด และในดานความไววางใจ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความเคารพ และดานความยุติธรรม อยูในระดับมาก ทั้งนั้นเน่ืองมาจาก ภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
ตนเองทั้งกอนและระหวางการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ คือสํานักงานขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาในระหวางการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมใหผูประกอบวิชาชีพดานการศึกษาไดรักษาไวซึ่งมาตรฐาน
ทางการศึกษา มาตรฐานความรูและประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 122 ตอน
พิเศษ 76 ง หนา 41) สงผลใหผูบริหารสถานศึกษาตองพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม สอดคลองกับ
การวิจัยของ สุธาสินี แมนญาติ (2550:60) ไดทําการวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธโครงสรางปจจัยที่สงผลตอ
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พบวา มีเพียงตัวแปร
สังเกตความผูกพันตอองคการ ความเปนพลเมืองดี ที่มีพฤติกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ สุเทพ ปาลสาร (2555:79) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิง
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา พบวา 1) ตัวบงชี้
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย เพ่ือคัดสรรไวใน
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โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมตามเกณฑที่
กําหนดไว คือ มีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา 3.00 และคาสัมประสิทธิ์กระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% 2) โมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา ไค – สแควร เทากับ 16.79 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 33 คานัยสําคัญทางสถิติ 
(P - value) เทากับ .99 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่
ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .99 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ .00 
3) องคประกอบหลักมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบ องคประกอบยอยและตัวบงชี้
มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ .30 ทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1.1 การศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง 
ดานที่ 1 ความไววางใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน เอาใจใสดูแลปกปองสถานศึกษาดวยความตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนดวยความ
เต็มใจ ไมเปนคนคดโกงหลอกลวง มีความจริงใจใหกับผูอื่น ปฏิบัติตอผูอื่นอยางตรงไปตรงมา เปดเผยขอมูลที่
เปนจริง ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ รักษาคําพูดและรับผิดชอบในสิ่งที่รับปากไว มี
ความใสใจในกิจกรรมของสถานศึกษา มีสํานึกในบทบาทหนาที่ และปฏิบัติงานดวยความทุมเทและรับผิดชอบ 
สอดคลองกับการวิจัยของ สุเทพ ปาลสาร (2555:80) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนา ตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวาองคประกอบดานความ
ไววางใจมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 เชนเดียวกับการวิจัยของ หนูไกร มาเชค (2559:102) ได
วิจัยเร่ือง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พบวา ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ยรวมความรูความเขาใจและเจตคติ ไมแตกตางกัน 

1.2 การศึกษาการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง ดานท่ี 2 ความรับผิดชอบ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงความรับผิดชอบในงานที่ตนทาํ เปนแบบอยางในเร่ืองที่รับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับสถานศึกษา ไมยกความผิดใหคนอ่ืน ยอมรับผิดเมื่อทําใหเกิดขอผิดพลาด ไมยอมแพตอปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ปฏิบัติงานดวยความขยัน ระมัดระวัง มีความพรอมในการทํางานซึ่งแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบสอดคลองกับการวิจัยของ ญาตา กรุณากร (2558:45) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบงชี้พฤติกรรมภาวะ
ผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ดานความรับผิดชอบ พบวาผลการ
ทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธโครงสรางตัวบงชี้พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
เชนเดียวกับการวิจัยของ กฤษณะ เหลืองทอง (2556:47) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา พบวา องคประกอบดานความรับผิดชอบซึ่งเปนองคประกอบยอยใน
ดานจรรยาบรรณตอวิชาชีพ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมในระดับมาก 

1.3 การศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง 
ดานที่ 3 ความเคารพ พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีความเคารพและมีความเกรงใจ มีความเห็นอกเห็นใจ มีสัมมาคารวะใหเกียรติผูอื่น รักษา
เกียรติยศและศักดิ์ศรีของตนเอง ใหเกียรติผูอื่นและคํานึงถึงผูอื่น สอดคลองกับการวิจัยของ มาศโมฬี จิตวิริยธรรม 
(2552:83) ไดทําวิจัยเรื่อง ความเปนกัลยาณมิตรของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวาผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดวาเปนผูมีความเปนกัลยาณมิตรนั้น ตองประกอบดวยคุณสมบัติแหงกัลยาณมิตร 7 
ประการ ซึ่งสงผลใหกลายเปนผูมีบุคลิกภาพนาเคารพยกยอง เชนเดียวกับการวิจัยของ หนูไกร มาเชค (2559:104) 
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ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมในผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา ดานความเคารพ มีคาเฉล่ียรวมความรูความเขาใจและเจตคติไมแตกตางกัน 

1.4 การศึกษาการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง ดานท่ี 4 ความเปนพลเมืองที่ดี พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษารูจักหนาที่และการใชสิทธิตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปนแบบอยางที่ดี
ใหกับคนรุนหลัง ปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎหมาย สงเสริม สนับสนุนและมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครอง ปกปองประเทศและศรัทธารักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยหรือสถาบันการเมืองการปกครอง มี
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนสมาชิกที่ดีของสังคม รูจักกฎหมาย ประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงามในฐานะท่ีเปนสวน
หนึ่งของสังคม สอดคลองกับการวิจัยของ กฤษณะ เหลืองทอง (2556:50) ไดวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา พบวาองคประกอบดานความเปนพลเมืองที่ดี ซึ่งเปน
องคประกอบยอยในดานจรรยาบรรณตอสังคม มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ เชนเดียวกับการวิจัยของ 
หรรษลักษณ รัตนปราโมทย (2553:60) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริหารแบบมุงคุณธรรมจริยธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาผูบริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรม ดานความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต อยูในระดับมากท่ีสุด 

1.5 การศึกษาการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง ดานที่ 5 ความยุติธรรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงออกถึงกระบวนการที่จะไดมาซ่ึงความยุติธรรมวาจะตองมีกระบวนการในการหาขอมูลที่มี
ความเปนกลาง ไมลําเอียง ตัดสินส่ิงตางๆอยางมีเหตุผลไมเอาอคติหรือความชอบสวนตัวเขามารวมตัดสิน และ
ไมมุงแตผลประโยชนใหกับตนเอง มีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองโดยทันทีทันใด ไมปลอยปละละเลย
ใหสิ่งที่ผิดพลาดเอาเปรียบผูอื่น คํานึงถึงผลของความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจ มีการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศไวสําหรับการตัดสินใจและขอมูลที่ไดตองมีความถูกตอง สอดคลองกับการวิจัยของ สุพัฒน เพ็ชรตา 
(2553:49) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานีตามความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา พฤติกรรมทางจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ดาน
ความยุติธรรม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของ หรรษลักษณ รัตนปราโมทย (2553:53) ไดทําวิจัยเรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารแบบมุงคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรม 9 ดาน คือ ดานความ
เมตตา ดานความยุติธรรม ดานความรับผิดชอบ ดานความมีวินัย ดานความขยัน ดานความอดทน ดานความ
ประหยัด ดานความรักและศรัทธาในอาชีพ และดานความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 
 2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบระดับของการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดของโรงเรียน สรุป
ไดดังนี้ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง แยกตามเพศพบวา ขาราชการครูเพศชายและเพศหญิง มีระดับความคิดเห็น โดย
ภาพรวม ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงพฤติกรรมความเปนภาวะผูนําเชิง
จริยธรรม ในดานตางๆไดอยางชัดเจนเชน ดานความไววางใจ ความรับผิดชอบ ความเคารพ ความเปนพลเมืองที่
ดี และความยุติธรรม สอดคลองกับการวิจัยของ สุจิตรา สงคราม (2556:69) ไดวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ขาราชการครูที่มีเพศ
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัยของ สุริศักดิ์ แสงจันทร (2556 : 71) ไดศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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สมบูรณ จังหวัดภาคใต ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา เพศที่แตกตางกัน โดย
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
 2.2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับความ
คิดเห็น โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นฐานความคิด
ยอมมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะของคุณวุฒิและวัยวุฒิของครูผูสอน กลาวคือ การท่ีบุคคลหนึ่งจะใหความ
คิดเห็นตอรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ยอมจะตองเกิดจากคุณวุฒิและวัยวุฒิ ความรู 
ความเขาใจ และประสบการณในการทํางานตางๆ สอดคลองกับการวิจัยของ สุจิตรา สงคราม (2556:70) ไดวิจัย
เรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา 
วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับการวิจัยของ สุริ
ศักดิ์ แสงจันทร (2556 : 72) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ จังหวัดภาคใต ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2.3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดแสดง
พฤติกรรมความเปนภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ในดานตางๆไดอยางชัดเจนเชน ดานความไววางใจ ความรับผิดชอบ 
ความเคารพ ความเปนพลเมืองที่ดี และความยุติธรรม สอดคลองกับการวิจัยของ กฤติยา ใจหลัก ฟริตชเจอรัลด 
(2551:97) ไดวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพังงา พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการวิจัยของ สุกัญญา พูลกสิ (2557:143) ไดศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมองคการตามความ
คิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ประสบการณการ
ทํางานท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน  

2.4 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา ขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมา จากพื้นฐานความคิดยอมมีความ
แตกตางกันตามคุณลักษณะภูมิหลังของครูผูสอน กลาวคือ การท่ีบุคคลหนึ่งจะใหความคิดเห็นตอรูปแบบ
พฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ยอมจะตองเกิดจากความรู ความเขาใจ และประสบการณใน
การทํางานตางๆ เพื่อใหเกิดการตัดสินรูปแบบภาวะผูนําหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซึ่งแตกตางกันไป
ตามลักษณะภูมิหลัง สอดคลองกับการวิจัยของ กฤติยา ใจหลัก ฟริตชเจอรัลด (2551:97) ไดวิจัยเร่ือง ภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพังงา พบวา ความแตกตางของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
แตกตางกัน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับการวิจัยของ สุ
กัญญา พูลกสิ (2557:143) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาและวัฒนธรรมองคการตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ขนาดของโรงเรียน ที่แตกตางกัน โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลําปาง ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
1. ดานความไววางใจ ผูบริหารสถานศึกษา ไมควรเลือกปฏิบัติ ควรเปดเผยขอมูลที่เปนจริง ควรปฏิบัติ

ตอผูอื่นอยางคงเสนคงวา เสมอตนเสมอปลาย และควรรักษาคําพูดและรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับปากไว 
2. ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติงานดวยความขยัน ระมัดระวัง ควรยอมรับผิด

เมื่อไดทําใหเกิดความผิดพลาดข้ึน ควรมองหาวิธีการท่ีจะพัฒนาใหงานดีขึ้นอยูเสมอ และควรมีความพรอมใน
การทํางาน 

3. ดานความเคารพ ผูบริหารสถานศึกษา ควรยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล ควรยอมรับใน
เร่ืองของความรู ความสามารถ ความเชื่อเจตคติของผูอื่น ควรมีความยุติธรรมและยึดถือกฎเกณฑของสังคม และ
ไมตัดสินคนอ่ืนเพียงแคดูบุคลิกและการแสดงออกที่ปรากฏจากภายนอกเทานั้น 

4. ดานความเปนพลเมืองดี ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการแสดงออกถึงการพัฒนาตนเองใหรอบรู
เชี่ยวชาญ ควรเปนเพื่อนรวมงานท่ีดีกับผูเก่ียวของ ควรเห็นแกประโยชนสวนรวม และควรประพฤติปฏิบัติแตสิ่ง
ที่ดีงามในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม 

5. ดานความยุติธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศไวสําหรับการตัดสินใจ
และขอมูลท่ีไดตองมีความถูกตอง ไมควรคํานึงถึงพรรคพวกของตนเองและใหความเปนธรรมกับทุกฝาย ควรมี
การแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองโดยทันทีทันใด และมีกระบวนการตัดสินใจที่ไมลําเอียง 
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ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียน ที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
 
A STUDY OF SATISFACTION OF STUDENT PARENT AND STUDENT ACCORDING 
TO THE MANAGEMENT OF NASAWANPITTHAYAKHOM SCHOOL
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรค

พิทยาคม ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึง
พอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมแตกตางกันหรือไม ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในกา ร
วิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม จํานวน 518 คน โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง 217 คน 2) นักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม จํานวน 518 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
217 คน เคร่ืองมือใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
ของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คะแนน

เฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคาวิกฤตที (t- test, Independent Sample) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนา

สวรรคพิทยาคม โดยภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   
3) เปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
พบวาระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกตางกันอยากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน, ความพึงพอใจของนักเรียน, การบริหารของโรงเรียน 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) To study the satisfaction of the parents, the 

students were satisfied with the administration of nasawanpitthayakhom school. 2) To study 
the satisfaction of the students, they were satisfied with the administration of 
nasawanpitthayakhom school. 3) To compare the satisfaction of students with different 
sexes, they were satisfied with the administration of the school is the difference between 
heaven and hell. The sample 1) 217 Parents 2) 217 students The instrument used 
questionnaire about the satisfaction of parents, students and students on the administration of
nasawanpitthayakhom school. The reliability was 0.97. Statistics used in data analysis is 
average scores ( ), standard deviation (SD) and t-test, Independent Sample
  The results of the study were as followa: 1) The satisfaction of the parents was 
satisfied with the administration of nasawanpitthayakhom school. Overall, the parents were 
satisfied with the level of satisfaction. 2) The satisfaction of the students was satisfied with 
the administration of nasawanpitthayakhom School. Overall, the students were very satisfied 
3) Comparing the satisfaction of the students with different sexes, they were satisfied with 
the administration of nasawanpitthayakhom School. It was found that there was a significant 
difference between male and female students at .05 level.

Key Word (s) : SATISFACTION OF STUDENT PARENT, SATISFACTION OF 
STUDENT, MANAGEMENT OF SCHOOL 

 

บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดกําหนดไววา รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับ

การศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายโดยท่ี
รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวน
รวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง  ๆ รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ เชี่ยวชาญไดตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล
และพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพย
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับ
ประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการ
บริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
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แผนพัฒนาเศษฐกิจฉบับที่ 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 25560: 
6-12) ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรมทั้งดานระบบการ
บริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม 
และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค 
และทองถิ่น สงเสริมคนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเปนไทย แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู 
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและ
จํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (4) ลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ (5) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและ
สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (7) 
ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง 
และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได 

การบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือใหเปนองคกรแหงการสงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู  (ลัดดาวัลย ใจไว, 
2558: 1) ใหไดดีนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลที่จะทําใหการจัดการเรียนรูในโรงเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูเรียนไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นอยางมี
คุณภาพตามที่สังคมตองการ การกําหนดแนวทางปฏิบัติในปจจุบันจึงจําเปนจะตองบริหารหนวยงาน เพื่อนา ไปสูการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ภายใตความรวมมือของบุคลากรทุกฝายดังนั้น การศึกษาจึงเปนรากฐานท่ีสําคัญประการหนึ่งใน
การสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลได
พัฒนาตนเองตลอดชีวิตสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตาง ๆ เพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงให
เปนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน (กระทรงศึกษาธิการ, 2556: 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
ของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่วา “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง”  
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บริบทของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม (โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม. 2560: 1-4) โรงเรียนนาสวรรคพิทยา
คม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอนแบบสหศึกษา (ชาย-หญิง) โดยในป 2528 ไดจัดตั้งเปนโรงเรียนเคล่ือนที่ ของ
โรงเรียนบึงกาฬ ใชชื่อวา “โรงเรียนบึงกาฬสาขา” โดยใชสภานาสวรรคเปนที่ตั้งชั่วคราว ตอมาวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ.2532 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งเปนเอกเทศ โดยใชชื่อวา “โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม” อักษรยอ 
“น.ส.พ.” โดยมีนายชูศักดิ์ พงษพัฒน เปนครูใหญคนแรก โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ไดเปดทําการเรียนการสอน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ปจจุบันเปดทําการเรียนการสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1-6 
แบงเปน 15 หองเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 518 คน โดยมี นายโชคชัย ชินโณ ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเปน
ผูบริหารสถานศึกษาตําบลนาสวรรคตั้งอยูในพื้นที่ที่เคยแหงแลงกันดาร กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนพื้นที่แลง
ซ้ําซาก ไมมีความสมดุลทางธรรมชาติ แตในปจจุบันเปนพื้นที่ที่คอนขางอุดมสมบูรณ เพราะนอกเหนือจากอาชีพทํา
นาแลว เกษตรกรยังนิยมปลูกยางพารา ซึ่งเปนอาชีพที่แพรหลายในชวง 3-5 ปที่ผานมานี้เอง บางครอบครัวก็
ประกอบอาชีพรับจางกรีดยางพาราเปนอาชีพหลัก สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตําบลนาสวรรคก็เหมาะสม มีฝนตก
ถูกตองตามฤดูกาล จึงทําใหพื้นที่นี้อุดมสมบูรณไปดวยตนยางพาราเปนสวนใหญ และเนื่องจากในปที่ผานมาราคา
ของยางพารามีราคาคอนขางสูงทําใหชาวเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นดวย สงผลใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีเงินซื้อ
เครื่องอํานวยความสะดวกสบายและใชจายอยางฟุมเฟอยในบางโอกาส สงผลใหนักเรียนบางสวนไดรับคานิยมการใช
จายฟุมเฟอยนี้ดวย ทําใหเกิดคานิยมวัตถุนิยมตามมา และยังสงผลใหนักเรียนบางสวนไมเห็นความสําคัญกับการเรียน
แตใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพรับจางกรีดยางพาราแทนเนื่องจากใหคาตอบแทนท่ีสูงและตอบสนองความ
ตองการทางวัตถุนิยมไดมากกวา และเนื่องจากโรงเรียนอยูใกลกับชุมชนจึงสามารถพึงพาอาศัยกัน เกี่ยวเนื่องกันเปน 
บาน-วัด-ชุมชน-โรงเรียน ในบางโอกาสโรงเรียนไดเชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียนในรายวิชาที่เก่ียวเนื่อง
กัน เพื่อใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของการเรียน และชุมชนท่ีตนอาศัยอยู โรงเรียนจึงเปนศูนยกลางทางการเรียนรู 
ไดผลิตแรงงานท่ีมีความรูไปสูชมชน นักเรียนบางสวนที่มีกําลังทรัพยก็ไปเรียนในตัวเมือง เม่ือจบการศึกษาแลวก็
กลับมาพัฒนาชุมชนของตน ดวยเหตุนี้ชุมชนนาสวรรคจึงเปนชุมชนท่ีมีความเจริญทั้งทางดานเศรษฐกิจ อาชีพ และ
การศึกษา สงผลถึงความเจริญในดานตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย 
 วัฒนธรรมพ้ืนบาน ของชุมชนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ ตําบลนาสวรรค พอจะจําแนกออกไดดังตอไปนี้แหลงที่มาของ
ชุมชน ชุมชนที่อยูอาศัยในหมูบานตางๆ ที่อยูในพื้นที่บริการ สวนใหญรอยละ 95 จะอพยพมาจากอีสานตอนกลาง เชน 
รอยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ ขอนแกน จะเริ่มอพยพเขามาอยูตั้งแตพุทธศักราช 2500 เนื่องจากสภาพความแหง
แลงของถิ่นฐานเดิม การอพยพมาอยูจะเดินทางมาเปนกลุมเปนคณะ จะมาตั้งหลักแหลงเปนกลุมกระจายอยูทั่วไปภาษาท่ี
ใชในการติดตอ จะใชภาษาถิ่นเปนหลัก ไมนิยมใชภาษากลางชุมชนสวนมากไมคอยไดรับการศึกษาและไมนิยมศึกษาเลา
เรียนชุมชนยังมีความเชื่อวาการศึกษาเลาเรียน เพื่ออานออกเขียนไดก็เพียงพอแลวในอันที่จะออกไปประกอบอาชีพ ในจุด
นี้เอง โรงเรียนจึงไดรณรงค มุงเนนใหชุมชนไดตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษา ศาสนาท่ีนับถือ ชาวบานสวนมาก
นับถือศาสนาพุทธ นิยมทําบุญกันที่วัดตามเทศกาลตางๆ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิต
และคานิยมของสังคม มีความเชื่อทางไสยศาสตรและโหราศาสตร อยูเปนจํานวนมากการอนุรักษ สงเสริมงานบุญประเพณี 
ชุมชนแหงนี้นิยมทําบุญประเพณีตามเทศกาลตางๆ เปนประจํามิไดขาด เชน การแหเทียนเขาพรรษา การทอดผาปา การ
ทอดกฐิน ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประเพณีขึ้นบานใหม ฯลฯ นับวาเปนกิจกรรมเสริมสรางความ
สมัครสมานสามัคคีของชุมชนไดเปนอยางดีโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาโรงเรียน
ใหมีสภาพพื้นที่สีเขียว จิตใจสีขาว มุงสูการประกันคุณภาพการศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชน 
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ซึ่งผลจาการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงประเด็นความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมซึ่งจะมีประโยชนตการบริหารและการพัฒนาโรงเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรค

พิทยาคม 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของโรงเรียน

นาสวรรคพิทยาคมแตกตางกันหรือไม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยา

คม ตําบลนาสวรรค อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สํากัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดย
ผูวิจัยไดศึกษาขอบขายและภาระกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ไดกําหนดงานบริหารโรงเรียนทั้ง 4 
ดาน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 1) โดยศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของ
โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยนักเรียนจําแนกตามเพศ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1. ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรค  
พิทยาคม 

2. นักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
2.1 เพศชาย 
2.2 เพศหญิง 

 
 

การบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานบริหารทั่วไป 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1 ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
1.2 นักเรียนและเพศของนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
2.1 ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกับการวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 518 คน 
และ นักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 518 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 217 คน และนักเรียนโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 217 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและ
นักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนการสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคอรท 
(Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑการใหคาระดับคะแนนดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
3 คะแนน  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
1 คะแนน  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s rating scale) แยกตามการบริหาร 4 ดาน คือ ดาน
บริหารวิชาการ จํานวน 10 ขอ ดานบริหารงบประมาณ จําวน 10 ขอ ดานบริหารงานบุคคล จํานวน 12 ขอ และ
ดานบริหารทั่วไป จํานวน 11 ขอ รวม 43 ขอ 

�	

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



3. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 

5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) เทากับ .97 

6. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม ตําบลนาสวรรค อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอ
การบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม จากกลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียน 218 คน และนักเรียน 218 คน 
คิดเปนรอยละรอย 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
และนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 

4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยเลือก
วิธีการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมติฐานของการวิจัยแลวนาเสนอในรูปแบบตาราง และ
แปลผลโดยความเรียงตามลําดับ 

2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของ
โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมโดยแปลความหมายคาความพึงพอใจของผูปกครอง และนักเรียนตามหลักการของ            
บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว, 2535: 22-25) ดังนี้ 

 4.50 - 5.00 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ มากที่สุด 
 3.50 - 4.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ มาก 
 2.50 - 3.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ นอย 
 1.00 - 1.49 หมายความวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนอยูในระดับ นอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติพรรณนา โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean)และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรค

พิทยาคม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดย

ภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มากที่สุดดานงานบริหารงานวิชาการ พิจารณาเปนราย
ขอพบวาพบวาขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือโรงเรียนสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน รองลงมาคือโรงเรียน
มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีครูเพียงพอและตรงตามสาขาวิชาที่ถนัด โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอานแกผูเรียน การจัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ
ของนักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูตามศักยภาพ โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต จานดาวเทียม และ
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมการแสดงออกในดาน กีฬาและศิลปะ ตามลําดับ และงานบริหารทั่วไปพิจารณาเปน
รายขอขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือนักเรียนไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษา รองลงมาคือขอโรงเรียนจัดบริการน้ํา
ดื่มที่สะอาดและเพียงพอ โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดที่มั่นคง ถาวร จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอเด็กนักเรียน สภาพ
อาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ ในโรงเรียนมีความแข็งแรง มั่นคง และเพียงพอ โรงเรียนมีหองน้ํา หอง
สวมเพียงพอและถูกสุขลักษณะ โรงเรยีนมีหองพยาบาลครูอนามัย และเวชภัณฑเบื้องตน การจัดทําระเบียบขอบังคับ
และแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติเปนอยางดี การประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขา
เรียนในโรงเรียนเปนไปอยางทั่วถึง และขอการทําแผนพัฒนาอาคารสถานท่ีจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและ
ระบบสาธารณูปโภคอยางเหมาะสม ตามลําดับ รองลงมาคืองานบริหารงานงบประมาณขอมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพยที่ดี รองลงมาคือขอโรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษา โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน การใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทาแผนการใชงบประมาณ มีการติดตามผล ตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการใชจายเงินและผลการ
ดําเนินงานใหผูปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน การใชจายเงินเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรู โรงเรียนไดจัดทําแผนการใชเงินใหสอดคลองกับเปาหมายแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนมีการใช
จายเงินเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนมีการใชจายเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนจัดทํา
บันทึกรายรับรายจายเปนปจจุบันและตรวจสอบไดและเปดเผยตอชุมชน ตามลําดับ และสุดทายงานบริหารงาน
บุคคลขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุดคือครูใหความเปนกันเองกับเพื่อนรวมงานผูปกครองและนักเรียน รองลงมาคือขอครู
เปนผูใฝหาความรูอยูเสมอ ครูปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและประพฤติตัวเปนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย  ผูบริหารมี
ความเปนกันเองตอนักเรียนและผูปกครอง ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ครูเอาใจใส ดูแลลูกศิษย
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ครูแตงกายสุภาพเรียบรอย
เหมาะสม ผูบริหารเปนผูอุทิศเวลาและเสียสละเพื่อผลสําเร็จของงาน ผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียน
ใหประสบผลสําเร็จ ผูบริหารมีความสุภาพ ออนนอมถอมตน และขอครูมีความรับผิดชอบกระตือรือรนในการทํางาน 
ตามลําดับ 

 
 
 

	�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



2. ความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของ
โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม มากท่ีสุดดานบริหารงานงบประมาณ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือขอการใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวม ในการจัดทําแผนการใชงบประมาณ รองลงมาคือขอโรงเรียน
ไดจัดทําแผนการใชเงินใหสอดคลองกับเปาหมายแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน การใชจายเงินเพื่อพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนและกิจกรรมการเรียนรู โรงเรียนมีการใชจายเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน มีการติดตามผล ตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานผลการใชจายเงินและผลการดําเนินงานใหผูปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 
โรงเรียนมีการใชจายเงินเพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพยที่ดี 
โรงเรียนจัดทําบันทึกรายรับรายจายเปนปจจุบันและตรวจสอบไดและเปดเผยตอชุมชน โรงเรียนมีการใชจายเงินเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และขอโรงเรียนมีการใชจายเงินเพ่ือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตามลําดับรองลงมาคือ
บริหารงานบุคคลขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือขอผูบริหารมีความสามารถในการพัฒนาโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ 
ผูบริหารมีความสุภาพ ออนนอมถอมตน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารมีความเปน
ประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ครูมีความรับผิดชอบกระตือรือรนในการทํางาน ครูใหความเปนกันเองกับ
เพื่อนรวมงานผูปกครองและนักเรียน ผูบริหารมีความเปนกันเองตอนักเรียนและผูปกครอง ครูเปนผูใฝหาความรูอยู
เสมอ ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ครูเอาใจใส ดูแลลูกศิษยทุกคนอยางเทาเทียม
กัน ครูปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและประพฤติตัวเปนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย  และขอผูบริหารเปนผูอุทิศเวลาและ
เสียสละเพื่อผลสําเร็จของงาน ตามลําดับ ดานบริหารงานวิชาการ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือขอโรงเรียนจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมการแสดงออกในดาน กีฬาและศิลปะ รองลงมาคือขอโรงเรียนสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน 
โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต จานดาวเทียม การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน
วิชาการของนักเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูตามศักยภาพ โรงเรียนมีครูเพียงพอและตรงตามสาขาวิชาที่
ถนัด โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ และขอการจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอานแก
ผูเรียน ตามลําดับ และดานงานบริหารทั่วไป ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือขอนักเรียนไดรับการสนับสนุนดาน
ทุนการศึกษา รองลงมาคือขอการประชาสัมพันธการรับนักเรียนและรับเขาเรียนในโรงเรียนเปนไปอยางท่ัวถึง  
โรงเรียนมีหองพยาบาลครูอนามัย และเวชภัณฑเบื้องตน โรงเรียนมีสภาพแวดลอมรมรื่นและปลอดภัย การจัดทํา
ระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่มีความคลองตัวในการปฏิบัติเปนอยางดี โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดที่
มั่นคง ถาวรโรงเรียนมีหองน้ํา หองสวมเพียงพอและถูกสุขลักษณะ โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดที่มั่นคง ถาวร สภาพ
อาคารเรียนและอาคารประกอบการตาง ๆ ในโรงเรียนมีความแข็งแรง มั่นคง และเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยตอเด็กนักเรียน การทําแผนพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและระบบ
สาธารณูปโภคอยางเหมาะสม และขอโรงเรียนจัดบริการน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอ ตามลําดับ 

3. เปรียบเทียบความพึงพอของนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนา-สวรรค
พิทยาคมนักเรียนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม  พบวาระหวาง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกตางกันอยากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีตอการบริหารของโรงเรียนนา -สวรรค

พิทยาคม ผูวิจัยไดนําประเด็นที่นาสนใจมานําเสนอดังนี้ 
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรค

พิทยาคม โดยภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูปกครองมีความเขาตอ
การบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม โดยคาดหวังวาโรงเรียนจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
มากที่สุดดานงานบริหารงานวิชาการและงานบริหารทั่วไป รองลงมาคืองานบริหารงานงบประมาณและงานบริหาร
บุคคลตามลําดับ 
 ทั้งเนื่องมาจาการโรงเรียนจัดการศึกษาไดสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 รวมทั้งมีการประชุมผูปกครองนักเรียนประจําทุกปการศึกษา จัดใหครูที่
ปรึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อรับฟงปญหาตางๆ จากผูปกครองนักเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และสามารถจัด
การศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของผูปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บรรจง  อินทะหอม 
(2550: 143) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝน 
จังหวัดบุรีรัมย พบวาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ธมกร ดุลยปกรณชัย (2556: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัด
ชัยภูมิ พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมากทุกดาน (คะแนนเฉล่ีย = 3.72, 
3.69,3.68 และ3.68 ตามลําดับ ) และสอดคลองกับ ราตรี อิงมั่น (2556: 71) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองท่ี
มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานครท้ัง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คือ 
3.99 พิจารณาเปนรายดานมากตามลาดับคือ ดานการจัดการเรียนการสอนดานการใหขาวสารขอมูล ดานการ
จัดบริการนักเรียนสวนระดับความพึงพอใจของผูปกครองมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ในดานต่ําสุดคือ ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารของโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม 
โดยภาพรวมผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มากที่สุดดานบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ
บริหารงานบุคคล ดานบริหารงานวิชาการและดานงานบริหารทั่วไป ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่
เนนนักเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีครูที่มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการกระจาบงบประมาณในเหมาะสมตรงตรงกับความตองการ และมีการบริหารจัดการที่ดี 
สอดคลองกับ บรรจง อินทะหอม (2550: 139) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในฝน จังหวัดบุรีรัมย พบวาความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก จรินทรยา 
ยวงนาค (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูเรียนตอการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการ
บางนา กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการบริหารการศึกษาโดยโดยรวมอยูในระดับมาก 
และงานวิจัยของรพีพรรณ ชื่นสุนทร (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา 4 ดาน อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังนี้ 

1. โรงเรียนควรสงเสริมใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการคนควาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและผูปกครอง 
 2. โรงเรียนความมีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียนเพื่อ
ผูเรียนไดเรียนรูความถนัดและความสามารถของตัวเองตอไป 
 3. โรงเรียนควรมีการจัดตองศูนยคนควาและพัฒนาครู และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหได
มาตรฐานตอไป 
 4. โรงเรียนความมีการพัฒนากระบวนการบริหารทั้งดานบริหารวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงา
บุคคลและบริหารงานท่ัวไป ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดจากทั้งภายในและภายนอกองคองกร 
 5. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระบวนการอาน เขียน และคิดวิเคราะห 
 6. โรงเรียนควรเพ่ิมกิจกรรมการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และเนนกระบวนการกลุมเปนสําคัญเพื่อให
นักเรียนคิดเปน และแกปญหาเปน 
ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการวางแผนในการพัฒนากิจกรรมตางๆ ความจะตองทําการประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียน นักเรียนและผูที่มีสวนไดเสียทุกครั้ง 

2. ควรศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเพื่อสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 
3. การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนและนักเรียนตอการบริหารงานของโรงเรียนแตละแหงนั้น

ไมจะเปนตองเหมือนกันเสมอไป แตเปนสิ่งที่สะทองใหเห็นวาการจัดการบริหารนั้นสนองตอบตอความตองการที่
แทจริงมากเพียงใด 
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การศึกษาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
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บทคัดยอ  
การวิจัยเร่ืองนี้เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 และ 2.เพ่ือเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณ 
การทํางาน ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ปการศึกษา 2560 ไดจากกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie และ Morgan 
จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.63 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบคาที (t – test)  
ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ, ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน, ดานวัฒนธรรม
การเรียนรูยุคดิจิทัล, ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล และความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ  

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ การศึกษา 
และประสบการณการทํางาน ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
 
Abstract  
 Educational leadership in information technology of basic school administrator 
primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1 
 Objictive 1. Educational leadership in information technology of basic school 
administrator primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1 2. 
To compare leadership in information technology of basic school administrator primary 
school under the office education of nakhon ratchasima area 1 classified by sex education 
and experience in work. people in research this time is administrator, place of education 
under the office education of nakhon ratchasima area 1 year 2018. from the sample table 
of krejcie and morgan amount 90 people tool in use research is questionnaire have 
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determination of confidence 0.63 statisties used in the analysis include frequency, 
percentage, mean ( X ), standard deviation (s.d) and t-test by one way anova  
 The results of the research educational leadership in information technology of 
basic school administrator primary school under the office education of nakhon 
ratchasima area 1 the research conclusion is  
 1. Educational leadership in information technology of basic school 
administrator primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1 in 
general is good level and sorted by excellent in systemtic improvement , leadership in 
vision, culture in learn era digital, digital people, profession practice.  
 2. Comparison educational leadership in information technology of basic school 
administrator primary school under the office education of nakhon ratchasima area 1 
classified sex, education and experienece work the overall no difference.  

Keywords : Leadership in Information Technology of Basic School Administrator 
Primary School

 

บทนํา 
 บทความนี้เปนบทความวิชาการเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงปจจุบันสังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจนกลายเปนโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีไมเพียงแตเขามามีบทบาทที่
สําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย แตยังมีบทบาทสําคัญตอการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
จึงทําใหการบริหารสถานศึกษาตองปรับเปล่ียนไปตามสถานการณที่เปลีย่นแปลงไปจึงทําใหผูนําตองมีการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจึงจะทําใหการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยเฉพาะบุคลากรใน
องคกรจึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนามากข้ึน ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการวางแผน
และจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบการศึกษาใหประสบผลสําเร็จได จึงมีความจําเปน
อยางย่ิงที่ตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนใหผูบริหาร
สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังและตอเนื่องในการจัดการศึกษา และกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยพรอมที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพได 
 จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาในสังคมปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังและ
ตอเนื่องในการจัดการศึกษา และกาวทันการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย รวมถึงเปนมาตรฐานสําหรับการประเมิน
ทักษะและความรูที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูนําตองการสนับสนุนการเรียนรูในยุคดิจิทัล ซ่ึงโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวน 143 โรงเรียน ซึ่ง
แตละโรงเรียนมีบริบทที่แตกตางกันตามวิสัยทัศน พันธกิจของผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีภาวะผูนําทางเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน อยางไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 ไดใหความสําคัญกับการสงเสริม พัฒนาและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา ดวย
เหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีการแสดงออกถึงระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน
ระดับใด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใหเปนบุคคลสําคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษาสามารถบูรณาการเทคโนโลยีกับการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนกตามเพศ การศึกษา 
และประสบการณการทํางาน  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 คร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดัง
แสดงในภาพที่ 1 (บรรจบ บุญจันทร. 2554ข : 63 - 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรในการวิจัย  

คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวน 143 คน  

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา           
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จํานวน 143 คน 

1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ไดมาจากการสุมประชากรตามตารางของตารางของ
เครซ่ีและมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ปจจัยพื้นฐานบุคคล 
1. เพศ 
2. การศึกษา 
3. ประสบการณการทาํงาน 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา ในสังกัด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 
 1. ความเปนผูนาํในดานวิสัยทศัน 
 2. ความเปนเลิศในการปฏบิัติอยางมืออาชีพ 
 3. การปรับปรุงอยางเปนระบบ 
 4. ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 
 5. การพัฒนาการเรียนรูยุคดิจทิัล 

	�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ไดแก เพศ 
การศกึษา และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นวัดภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะคําถามแบบสอสบ
ถามมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับตามวิธีของ Likert แตละระดับมีความหมายดังนี้ 

 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
โดยครอบคลุมภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีสําหรับ

ผูบริหาร (NETS-A) โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม จามลําดับองคประกอบที่นํามาศึกษา จํานวน 5 ดาน ไดแก 
ความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน การพัฒนาการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ และความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 
3. ขั้นตอนการสรางเครือ่งมือวิจัย 
 ในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตําราตางๆ 
 3.2 ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือจากเอกสารตําราของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53-199) โดยยึดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ 
 3.3 กําหนดโครงสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  
 3.4 สรางแบบสอบถามตามโครงสรางเนื้อหา และรูปแบบตามที่กําหนดไว 
 3.5 นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาความครอบคลุมประเด็นและ
สาระสําคัญตลอดจนพิจารณาแกไขความถูกตองดานภาษาและเนื้อหาของแบบสอบถามแลวนําไปปรับปรุงแกไข
ตามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอแนะ 

3.6 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น
เนื้อหา (Validity) แลววิเคราะหดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) เม่ือผูเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาพิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน คา IOC คร้ังนี้คํานวณไดคาระหวาง 0.67 – 1.00 
  3.7 นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาสาร
นิพนธเพื่อพิจารณากอนนําไปทดลองใช 
 3.8 นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

3.9 นําผลการทดลองมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเปนรายดานและ
โดยรวมท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .63 
  3.10 นําผลการทดลองเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และทําการปรับปรุงแกไข
เครื่องมือในขอคําถามบางรายการใหมีความชัดเจนสมบูรณยิ่งขึ้น 
 3.11 ดําเนินการสรางเคร่ืองมือฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ 

4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พรอมแนบแบบสอบถาม
เพื่อขอความอนุเคราะหขออนุญาตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดในการ
ดําเนินการศึกษาคนควา 

4.2 ผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถามผานทางไปรษณียและ
ดวยตนเองเพื่อเสนอตอผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 143 ฉบับ 

4.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตองตรงตามความมุงหมาย
ของการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลภายใน 15 วัน และติดตามผลโดยติดตอทางโทรศัพท และเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด จํานวน 143 ฉบับ 

4.4 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและจํานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด 143 ฉบับ ซ่ึงแบบสอบถามที่สมบูรณสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได 
จํานวน 90 ฉบับ คิดเปนรอยละ 62.93 
5. การวิเคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการสงและรับคืนทางไปรษณียและติดตาม
แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบถามคืนจํานวน 90 ฉบับ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห
ขอมูล โดยบันทึกขอมูลและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอมูลทางสถิติสําหรับงานวิจัย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแตละตอนมีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ และคา
รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะผูนําผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ความเปน
ผูนําในดานวิสัยทศัน วัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การปรับปรุงอยาง
เปนระบบ ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลไดใชการวิเคราะหดวยคาสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแก  สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบคาที (t – test) 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) การวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  วิเคราะหขอมูลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ การศึกษา ประสบการณการทํางาน  
2. วิเคราะหขอมูลภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก ความเปน
ผูนําในดานวิสัยทศัน วัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล ความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ การปรับปรุงอยาง
เปนระบบ ความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 
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สรุป/ผลการวิจัย 
1. ระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวม  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ในภาพรวม  

ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
n = 90 

ระดับ 
 

อันดับที ่
X  SD 

1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน 4.64 0.26 มาก 2 
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล 4.58 0.21 มาก 3 
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 4.53 0.28 มาก 5 
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ 4.70 0.19 มาก 1 
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 4.54 0.25 มาก 4 

โดยภาพรวม 4.60 0.17 มาก  

จากตารางที่ 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา         
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการ
ปรับปรุงอยางเปนระบบ ( X = 4.70) ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน ( X = 4.64) ดานวัฒนธรรมการ
เรียนรูยคดิจิทัล ( X = 4.58) ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล ( X = 4.54) และดานความเปนเลิศในการปฏิบัติ
อยางมืออาชีพ ( X = 4.53) ตามลําดับ 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนก
ตามเพศ ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพศ 
 
t 

 
เพศหญิง 
n = 7 

เพศชาย 
n = 83 

Sig 

X  SD X  SD   
1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน 4.62 0.17 4.64 0.27 0.14 0.09 
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล 4.65 0.27 4.57 0.20 -.99 0.22 
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมือ

อาชีพ 
 

4.65 
 

0.09 
 

4.51 
 

0.28 
 

-1.26 
 

0.03 
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ 
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 

4.71 
4.62 

0.25 
0.13 

4.69 
4.53 

0.19 
0.25 

-.25 
-.94 

0.65 
0.08 

รวม 4.65 0.72 4.59 0.18 -.92 0.04 
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จากตารางท่ี 2 พบวาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพศชาย และหญิงมีระดับ
ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนก
ตามระดับการศึกษา ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 
 

ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษา   

ปริญญาโท 
n = 86 

สูงกวาปริญญาโทขึ้น
ไป n = 4 

 

X  SD X  SD t Sig 
1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน 4.63 0.26 4.70 0.11 -.44 0.18 
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล 4.57 0.21 4.60 0.00 -.19 0.02 
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 4.52 0.28 4.70 0.11 -1.25 0.17 
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ 
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 

4.69 
4.53 

0.20 
0.25 

4.75 
4.70 

0.10 
0.11 

-.55 
-1.28 

0.14 
0.20 

รวม 4.59 0.18 4.69 0.05 -1.06 0.08 

จากตารางท่ี 3 พบวาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโทมีภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จําแนก
ตามประสบการณการทํางาน ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 
 

ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสบการณการทํางาน   

ต่ํากวา 20 ป 
n = 10 

20 ปขึ้นไป 
n = 80 

 

X  SD X  SD t Sig 
1. ดานความเปนผูนําในดานวิสัยทัศน 4.46 0.38 4.66 0.23 -2.37 0.03 
2. ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยุคดิจิทัล 4.58 0.14 4.58 0.22 0.00 0.26 
3. ดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมือ 

อาชีพ 
 

4.28 
 

0.41 
 

4.56 
 

0.24 
 

-3.12 
 

0.00 
4. ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ 
5. ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 

4.76 
4.36 

0.12 
0.32 

4.68 
4.56 

0.20 
0.23 

1.08 
-2.50 

0.07 
0.17 

รวม 4.48 0.25 4.61 0.16 -2.11 0.06 

จากตารางท่ี 4 พบวาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีประสบการณการทํางาน
ต่ํากวา 20 ปและ 20ปขึ้นไป มีภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 


�
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาภาวะผูนําผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 สรุปผลไดดังนี้ 

1. ระดับภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.60) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ท้ัง 5 ดานอยูในระดับ
มาก โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบ ( X = 4.70) ดานความเปนผูนําใน
ดานวิสัยทัศน ( X = 4.64) ดานวัฒนธรรมการเรียนรูยคดิจิทัล ( X = 4.58) ดานความเปนพลเมืองยุคดิจิทัล 
( X = 4.54) และดานความเปนเลิศในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ ( X = 4.53) ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนาํเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1 จําแนกตามเพศ 
การศึกษา และประสบการณการทํางาน ในภาพรวมไมแตกตางกัน  
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1 มีประเด็นที่ควรนํามา
อภิปราย ดังนี้ 

1. ภาวะผูเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเพ่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการปรับปรุงอยางเปนระบบอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานความเปนเลิศใน
การปฏิบัติอยางมืออาชีพ สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกันที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอน และการดําเนินงานของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีหนาที่หลักในการบริหาร
จัดการการศึกษาจึงตองพัฒนาความรู และขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองเพื่อเขามาชวย
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อีกทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถานศึกษามีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เชน 
ระบบ e-office ระบบ e-filling โครงการอบรมการใช Google App เพ่ือการศึกษา โครงการผลิตสื่อดิจิตอล
เพื่อการศึกษา Kahoot เปนตน 

2. การเปรียบเทียบเปรียบเทียบภาวะผูนาํเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1 จําแนกตามเพศ 
การศึกษา และประสบการณการทํางาน พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ควรมีการใหหนวยงานตนสังกัดจัดอบรม สัมมนา เพ่ือใหผูบริหารไดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น  

2.  ควรพัฒนาภาวะผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในแตละภูมิภาค หรือ
หนวยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อนําขอคนหามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหขอคนพบท่ีไดเกิด
ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการการูปแบบการพัฒนาท่ีสะดวก ทันสมัยและประหยัดเวลาสําหรับผูเขารับการพัฒนา อาทิ 
การเขียนโปรแกรมประยุกตเพ่ือพัฒนาภาวะผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อให
ผูบริหารสถานศึกษาใชพัฒนาตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางอื่นๆ นอกเหนือจากผูบริห ารสถานศึกษา เชน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองเปนตน 

2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
และสังกัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมา 
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การศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตของ Van Hiele 
 
A study of conceptual knowledge of square of secondary school’s levels of geometric 
thinking based on Van Hiele’s Model
 
ผูวิจัย    วัชริตา  ภิรมยไกรภักดิ์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.รามนร ี นนทภา 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele และ 2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
มโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตแบบ Van Hiele กลุมเปาหมายเปนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนขามแกนนคร จํานวน 98 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบมโนทัศน
เก่ียวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแบบสัมภาษณมโนทัศนเก่ียวกับส่ีเหลี่ยมจัตุรัส สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ และรอยละ 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีระดับการคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ 0 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
34.69 ของนักเรียนทั้งหมด และอยูในระดับ 3 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 12.25 และ  2) นักเรียนมีแนวคิด
เกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยนักเรียนใชกฎนิยามและมีนักเรียนบางสวนใชการวาดรูปประกอบเพื่อ
การทําความเขาใจโจทยและตัวเลือก และนักเรียนใชการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่ออธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ 
 
คําสําคัญ : มโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส , ระดับการคิดทางเรขาคณิต , รูปแบบแวนฮีลี 
 
Abstract 

The purposes of the research were to study the concept of square of the students 
with special ability class in secondary school’s levels of geometric thinking based on 

Van Hiele’s model, and to study the ideas about the concept of square of the students 
with special ability class in secondary school’s levels of geometric thinking based on 

Van Hiele’s model. The target group was 98 special ability class in secondary school 
students from Khamkaennakorn school. The instruments used in this study were a test of 
square concept and a interview of square concept. The statistics used in analyzing data 
were frequency and percentage.

This research had its aims 1) The overall level of the geometric thinking of most 
student was in Level 0 (34.69%), while least students was in Level 3 (12.25%).                   
2) Students have ideas about the concept of square using definition, and some students 
use drawing to understanding the questions and choices. And some students use 
measurement a square to explain the idea of finding the answer.

Key Words : Square concept, level of geometric thought, van hiele model
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บทนํา 
มโนทัศน (Concept) เปนรากฐานของความคิด มนุษยจะคิดไมไดถาไมมีมโนทัศนที่เปนพื้นฐาน เพราะ

มโนทัศนจะชวยในการตั้งกฎเกณฑ หลักการตางๆ และสามารถแกปญหาท่ีเผชิญได การเรียนรูมโนทัศนจะชวย
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูในเรื่องนั้นถึงระดับสูงสุด และนอกจากนั้นยังชวยใหเรียนรูสิ่งที่เกี่ยวของได
รวดเร็วขึ้น เชนเดียวกับมโนทัศนทางคณิตศาสตรที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียน การวิเคราะหวาครูและนักเรียนมีมโนทัศนที่คลาดเคล่ือนอะไรบาง 
คลาดเคล่ือนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับมโนทัศนที่ถูกตองจะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการระมัดระวั ง
และไมไดเกิดความคลาดเคล่ือน ตลอดจนใชแกไขความคลาดเคลื่อนใหหมดไป ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (สสวท. 2555 : 61 – 87) ในวิชาคณิตศาสตรมีมโนทัศนหลายอยาง เชน มโนทัศนทาง
คณิตศาสตร มโนทัศนทางเรขาคณิต ซึ่งมโนทัศนทางเรขาคณิต เปนความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตท่ีไดเรียนรูโดย
สามารถสรุปความเขาใจที่ไดออกมาในรูปของนิยามหรือความหมายทางเรขาคณิต (Cooney, David and 
Henderson. 1975 : 85) จากการศึกษาเนื้อหาเรขาคณิตตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนไดบรรจุเนื้อหาสาระทางเรขาคณิต โดย
เนื้อหาสาระสวนใหญเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย ดังจะเห็นไดจากสิ่งที่ปรากฏอยูรอบๆ ตัวเราที่มักจะมีรูปทรง
เรขาคณิตปรากฏอยูเสมอ โดยในเรื่องรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสซึ่งเปนรูปทรงเรขาคณิต เปนเนื้อหาหนึ่งที่ปรากฏในชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จากผลการวิจัยพบวาผลการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่ไมนาพอใจ (สุพจน ไชยสังข. 
2539 : 1 – 13) ในสหรัฐอเมริกาพบวานักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเรียนรูมโนมติเกี่ยวกับ
เรขาคณิตเบื้องตน และการแกปญหาทางเรขาคณิตในระดับต่ํา (Clement and Battista. 1992 : 438) โดย
สาเหตุมาจากนักเรียนมีภาพลักษณมโนทัศนทางเรขาคณิตคลาดเคลื่อน (Thomas. 1991 : 38) 

ระดับการคิดทางเรขาคณิตเปนการศึกษาคนควาและทํางานวิจัยของปแอร และไดนา แวน ฮีลี ที่ได
พยายามศึกษาและคนควาเพ่ือแกปญหาความไมเขาใจในการเรียนวิชาเรขาคณิต โดยไดสราง Van Hiele 
Model ขึ้น โดยในรายวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขามแกนนคร จังหวัด
ขอนแกน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 2557 2558 และ 2559 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยูในระดับต่ําและไมผานเกณฑรอยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน). 2558) จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตของ Van Hiele ของนักเรียนโรงเรียนขามแกน
นคร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจในมโนทัศนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อันจะเปนประโยชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในการสรางมโนทัศนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไดอยางถูกตอง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ตาม
ระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ใชกรอบทฤษฎีการเรียนรูแบบ Van Hiele (1984, p. 245) ซ่ึง
ประกอบดวย ระดับการคิดทางเรขาคณิต 5 ระดับ คือ ระดับ 0 ข้ันการมองเห็นภาพ ระดับ 1 ขั้นการวิเคราะห 
ระดับ 2 ขั้นการอนุมานท่ีไมเปนแบบแผน ระดับ 3 ข้ันการอนุมานท่ีเปนแบบแผน และระดับ 4 ข้ันการคิดขั้นสุด
ยอด โดยเนื้อหาท่ีใชในการวัดระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียน คือ เน้ือหาเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 

วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 ข้ันตอนการวิเคราะหผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสของนักเรียนตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตแบบ Van Hiele 
 1.2 ขั้นตอนการวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส โดยทําการสัมภาษณนักเรียนที่
ตอบถูกในแตละระดับการคิดทางเรขาคณิต 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 แบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 5 
ตัวเลือก ที่ผูวิจัยไดพัฒนามาจากโมเดลของ Van Hiele ประกอบดวยจํานวน 5 ตอนตามระดับการคิดทาง
เรขาคณิตแบบ Van Hiele คือ ตอนที่ 1 ขั้นการมองเห็นภาพ จํานวน 1 ขอ ตอนที่ 2 ขั้นการวิเคราะห จํานวน 
1 ขอ ตอนที่ 3 ข้ันการอนุมานที่ไมเปนแบบแผน จํานวน 1 ขอ ตอนที่ 4 ข้ันการอนุมานท่ีเปนแบบแผน จํานวน 
1 ขอ และตอนที่ 5 ขั้นการคิดขั้นสุดยอด จํานวน 1 ขอ รวม 5 ขอ โดยระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van 
Hiele มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับ 0 ขั้นการมองเห็นภาพ หมายถึง นักเรียนบอกรูปรางภายนอกได และสามารถเรียนรูศัพททาง
เรขาคณิต จําแนกรูปราง วาดรูป และจําลองรูป 
 ระดับ 1 ขั้นการวิเคราะห หมายถึง นักเรียนเริ่มตนการวิเคราะหความคิดรวบยอดทางเรขาคณิตผาน
การสังเกตและการทดลอง เริ่มเห็นคุณลักษณะของรูป เห็นสมบัติของรูป สามารถแบงรูปออกเปนกลุมๆ ได 
  ระดับ 2 ขั้นการอนุมานท่ีไมเปนแบบแผน หมายถึง นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธในสมบัติ         
ทั้งภายในของรูป และทามกลางรูปตางๆ และสามารถแยกรูปตางๆออกเปนกลุมๆได ตามสมบัติตางอยางเขาใจ 
และสรุปอยางไมเปนแบบแผนจากสิ่งที่กําหนดใหได 
  ระดับ 3 ขั้นการอนุมานท่ีเปนแบบแผน หมายถึง นักเรียนสามารถสรุปเรขาคณิตภายใต อนิยาม นิยาม 
สัจพจน ทฤษฎีบทและ ทฤษฎีบทกลับ ตลอดจนสามารถพิสูจนไดหลายรูปแบบ เขาใจเงื่อนไขท่ีจําเปนและ
เพียงพอ 
  ระดับ 4 ขั้นการคิดขั้นสุดยอด หมายถึง นักเรียนสามารถทําในระบบสัจพจนที่หลากหลาย ซึ่งไมใช
เรขาคณิตของยูคลิดได สามารถนําเรขาคณิตไปสัมพันธกับวิชาอื่น  สามารถมองเรขาคณิตในลักษณะที่เปน
นามธรรม โดยปราศจากตัวอยางที่เปนรูปธรรม สามารถพิสูจนแบบขัดแยงและพิสูจนแบบแยงสลับที่ได 
  การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส จํานวน 10 ขอ ทําโดยหาคาความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนก ผลการวิเคราะห พบวา คาความยากงายอยูในชวง 0.50 – 0.77 คาอํานาจจําแนก
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแบบทดสอบอยูในชวง 0.37 – 0.67 ซ่ึงเปนขอสอบที่อยูในเกณฑที่
ใชไดจํานวน 9 ขอ ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับดวยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) และไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เทากับ 0.88 จํานวน 5 ขอ 
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 2.2 แบบสัมภาษณแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
โดยกําหนดกรอบคําถามตามแนวแบบทดสอบมโนทัศนเกี่ยวกับสี่เหล่ียมจัตุรัสและจากผลการทําแบบทดสอบ
ของกลุมเปาหมาย โดยจําแนกนักเรียนออกออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมแรกเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กลุมที่สองเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และกลุมที่สามเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และเลือกนักเรียน
จากทั้งสามกลุม โดยแตละกลุมเลือกนักเรียนที่ตอบถูกในแตละระดับการคิดทางเรขาคณิตของ Van Hiele กลุม
ละ 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน เปนกรณีศึกษามาสัมภาษณ  
3. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนขามแกนนคร ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ปการศึกษา 2560 จํานวน 98 คน 
4. สถิติที่ใชในการวิจัย  
 ขอมูลการวิเคราะหคะแนนของนักเรียนผูเปนกลุมเปาหมาย จากแบบทดสอบมโนทัศนรูปส่ีเหลี่ยม
จัตุรัสของนักเรียนตามระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele โดยแบงตามระดับชั้นเรียน ไดแก 
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความถ่ีและรอยละของคะแนนจากแบบทดสอบมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ของนักเรียน โดยแยกตามชั้นเรียน แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และรอยละของนักเรียนในแตละระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ท่ี

แยกตามช้ันเรียน 

 
ระดับชัน้ 

 ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele 

 0 1 2 3 4 

 

ม.1 
จํานวนนักเรียน 15 9 13 0 0 

รอยละ 40.54 24.32 35.14 0 0 

ม.2 
จํานวนนักเรียน 11 7 13 0 0 

รอยละ 35.48 22.58 41.94 0 0 

ม.3 จํานวนนักเรียน 8 7 3 12 0 

  รอยละ 26.67 23.33 10 40 0 

 รวม จํานวนนักเรียน 34 23 29 12 0 

  รอยละ 34.69 23.47 29.59 12.25 0 

จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ของนักเรียนแตละระดับ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ 0 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
40.54 อยูในระดับ 2 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 35.14 และอยูในระดับ 1 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
24.32 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ 2 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 41.94 อยูในระดับ 0 จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 35.48 และอยูในระดับ 1 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 22.58 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยู
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ในระดับ 3 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 อยูในระดับ 0 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 อยูในระดับ 1 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และอยูในระดับ 2 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

 สรุปไดวา ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ของนักเรียนแตละระดับชั้น เปนดังนี้ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ 0 มากที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 40.54 และไมมีนักเรียนอยูในระดับ 3 
และ4 ของระดับการคิดทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ 2 มากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอย
ละ 41.94 และไมมีนักเรียนอยูในระดับ 3 และ 4 ของระดับการคิดทางเรขาคณิต และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยู
ในระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 และไมมีนักเรียนที่อยูในระดับ 4 ของระดับการคิดทาง
เรขาคณิต 

2. ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนแตละระดับการคิด
ทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele แยกตามชั้นเรียน โดยนักเรียนที่เปนกรณีศึกษา มีทั้งหมด 10 คน ดังนี้ 
   นิธิศ   หมายถึง  นักเรียนคนที่ 1 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 0   
   อรสา   หมายถึง นักเรียนคนที่ 2 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 1 
   นัชชา   หมายถึง นักเรียนคนที่ 3 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 2 
   สุรสิทธิ์   หมายถึง นักเรียนคนที่ 4 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 0 
   ญาณิศา  หมายถึง นักเรียนคนที่ 5 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 1 
   ปยวรรณ  หมายถึง นักเรียนคนที่ 6 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 2 
   อาทิตยาทร หมายถึง นักเรียนคนที่ 7 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 0 
   กวิน   หมายถึง นักเรียนคนที่ 8 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 1 
   ธนดล   หมายถึง นักเรียนคนที่ 9 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 2 
   ธัญชนก  หมายถึง นักเรียนคนที่ 10 ที่ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับการคิด 
          ทางเรขาคณิตระดับ 3 
การสัมภาษณเก่ียวกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนที่เปนกรณีศึกษา มีการกําหนดขอคําถาม คือ  

1) นักเรียนมีวิธีหาคําตอบขอนี้อยางไร  
2) นักเรียนมีวิธีหาคําตอบอื่นอีกไหม  
3) นักเรียนมีวิธีตรวจสอบคําตอบอยางไร โดยผลการสัมภาษณ แสดงในตาราง 
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ตารางที่  2 แสดงผลการสัมภาษณ เกี่ยวกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเ รียนที่ เปนกรณีศึกษา               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

นักเรียนที่เปน
กรณีศึกษา 

แบบสัมภาษณการคิดทางเรขาคณิต 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

นิธิศ การวาดรูป ไมมี ตรวจสอบคําตอบได 
ตรวจสอบคําตอบได 
ตรวจสอบคําตอบได 

อรสา การวัด ไมมี 
นัชชา ใชกฎ/นิยาม ไมมี 
 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนหาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปประกอบในการทําความเขาใจ ใชวิธีการ
วัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงแนวคิดในการหาคําตอบ และมีการใชกฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนไมมีการ
ใชวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการสัมภาษณเกี่ยวกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนที่ เปนกรณีศึกษา                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
นักเรียนที่เปน
กรณีศึกษา 

แบบสัมภาษณการคิดทางเรขาคณิต 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

สุรสิทธิ ์ ใชกฎ/นิยาม ไมมี ตรวจสอบคําตอบได
ตรวจสอบคําตอบได 
ตรวจสอบคําตอบได 

ญาณิศา ใชกฎ/นิยาม ไมมี 
ปยวรรณ การวาดรูป ไมมี 
 จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนหาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปประกอบในการทําความเขาใจ มีการใช
กฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนไมมีการใชวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการสัมภาษณเกี่ยวกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนที่ เปนกรณีศึกษา                    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
นักเรียนที่เปน
กรณีศึกษา 

แบบสัมภาษณการคิดทางเรขาคณิต 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 

อาทิตยาทร การวาดรูป ไมมี ตรวจสอบคําตอบได 
ตรวจสอบคําตอบได กวิน ใชกฎ/นิยาม ไมมี 

ธนดล ใชกฎ/นิยาม ไมมี ตรวจสอบคําตอบได 
ธัญชนก การวาดรูป ไมมี ตรวจสอบคําตอบได 
 จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนหาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปประกอบในการทําความเขาใจ มีการใช
กฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนไมมีการใชวิธีการหาคําตอบที่หลากหลาย 
 สรุปไดวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดย
นักเรียนใชกฎนิยามและมีนักเรียนบางสวนใชการวาดรูปประกอบเพื่อการทําความเขาใจโจทยและตัวเลือก และ
นักเรียนใชการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ืออธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามระดับการ
คิดทางเรขาคณิตของ Van Hiele ผลการวิจัยนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับ 0 มากท่ีสุด 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 40.54 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ 2 มากท่ีสุด จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 41.94 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับ 3 มากที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 
โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนมีระดับการคิดทางเรขาคณิตอยูในระดับ 0 มากท่ีสุด จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 34.69 และอยูในระดับ 3 นอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.25 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
นักเรียนสวนมากมีความรูความเขาใจในเชิงรูปธรรม และมีสวนนอยที่สามารถเปล่ียนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
ได สอดคลองกับแนวคิดของ Van Hiele (1984, p. 245) จะชวยใหนักเรียนรูจักคิดแกปญหาโดยการวิเคราะห
และการสื่อความหมายดวยคําพูดของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาความหยั่งรูของนักเรียน ซึ่ง
ความรูความเขาใจทางเรขาคณิตของนักเรียนจะเร่ิมจากงายไปสูยาก ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัย เยาวเรศ เสนากิจ 
(2555, น. 117) ที่พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญมีระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ 
Van Hiele อยูในระดับ 0 มากที่สุด รอยละ 36.05 มีปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับการคิดทางเรขาคณิตสามปจจัย 
คือ ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครูผูสอน และปจจัยดานผูปกครอง รวมถึงสอดคลองกับ งานวิจัย สมควร สี
ชมภู (2549, น. 57 – 60) ท่ีพบวา ระดับการคิดทางเรขาคณิตตามแบบ Van Hiele ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 กระจายอยูในระดับ 0 การคิดทางเรขาคณิตพบวายังถูกจํากัด
ดวยชื่อของรูปทรงเรขาคณิตที่เคยเรียนในชั้นเรียน และระดับ 1 ที่พบวาการวิเคราะหองคประกอบคุณสมบัติ
หรือกฎและพิจารณาความสัมพันธองคประกอบของรูปทรงเรขาคณิตโดยการทดลองดวยวิธีตางๆ 
 2. ผลการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van Hiele พบวา แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปในการทําความเขาใจ มีการใช
วิธีการวัด และใชกฎนิยามในการหาคําตอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หาคําตอบโดยใชวิธีการวาดรูปในการ
ทําความเขาใจ และใชกฎนิยามในการหาคําตอบ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หาคําตอบโดยใชวิธีการวาด
รูปในการทําความเขาใจ และใชกฎนิยามในการหาคําตอบ โดยนักเรียนทั้งสามระดับชั้นไมมีการใชวิธีการหา
คําตอบที่หลากหลาย เม่ือพิจารณาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยนักเรียนใชกฎนิยามและมีนกัเรียนบางสวนใชการวาดรูปประกอบเพื่อการทําความเขาใจโจทย
และตัวเลือก และนักเรียนใชการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่ออธิบายแนวคิดในการหาคําตอบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ใน
การเรียนการสอน นักเรียนภายในประเทศไทยสวนใหญคุนเคยกับการเรียนเรขาคณิตโดยการทองจํา จําลําดับ 
ทฤษฎีบท จําการพิสูจนของแตละทฤษฎีบท โดยมีนักเรียนเปนจํานวนนอยที่จะพิสูจนแบบฝกหัดที่ไมเคยเห็นได 
(อําไพ ยมาภัย, 2527, น. 120) จึงทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมุงเนนการหาคําตอบของการคิดทาง
เรขาคณิตโดยใชกฎนิยาม ซ่ึงเปนการหาคําตอบโดยใชหลักเหตุผลที่ถูกตอง สอดคลองกับ งานวิจัย 
Pavlovicova and Zahorska (2015, p. 1912) ท่ีพบวา นักเรียนไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการรับรู
ความสัมพันธระหวางองคประกอบของรูปทรงเรขาคณิตและจากระดับการคิดเชิงตรรกะ ซึ่งเปนการคิดที่มี
เหตุผลรองรับในการคิดแกปญหาและการตัดสินใจ โดยใหความสําคัญในการวิเคราะหหาเหตุผลตางๆ 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
 1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van 
Hiele ที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมระดับการคิดทางเรขาคณิตของ
นักเรียนใหสูงขึ้นได 
 2. จากขอคนพบของงานวิจัย พบวาลักษณะคําถามเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะสงผลตอการคิดหา
คําตอบของนักเรียน ดังนั้นในการตั้งคําถามควรมีการตั้งคําถามอยางรอบคอบรัดกุมเพื่อไมใหเปนการชี้นําการคิด
ของนักเรียน 
 3. ควรมีการศึกษาระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนในหองเรียนปกติเพิ่มเติม 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA กับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารและครูของโรงเรียน
ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 300 คน 
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 168 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามตอนที่ 2 
(คําถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94 และ
แบบสอบถามตอนที่ 3 (คําถามเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน) มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 ตามลําดับ 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนของศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา การ
บริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 โดยมีดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด คือ การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางแผน คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมา คือ การ
บริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางการปฏิบัติ กับการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดาน
การแกไข ปรับปรุง ทั้ง 2 ดาน คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.92 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารสถานศึกษา
ตามวงจรคุณภาพ ดานการการปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ 

2. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 โดยมีดานที่คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการสงตอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมา คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมและพัฒนา
นักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการปองกันและแกปญหา คาเฉลี่ย เทากับ 3.73 
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการคัดกรองนักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72  และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA กับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษา สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย มีคาอยูระหวาง -0.074 ถึง 0.926 จึงมีความสัมพันธกันในทางบวก 

 
คําสําคัญ : ความสัมพันธ, การบริหารงาน, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 
Abstract

The study on “The Relationship between Administration and Caring Management 
System of Sansalee Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa 
Pao District, Chiang Rai” has the objectives to study the administration in accordance to 
the PDCA quality cycle in the schools of Sansalee Sriwiang Educational Development 
Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai, to examine the caring 
management system for students in schools of Sansalee Sriwiang Educational 
Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai, and to investigate 
the administration in accordance to the PDCA quality cycle and the caring management 
system of Sansalee Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao 
District, Chiang Rai. The population used in this research. The administrators and 
teachers of schools in the Center for Educational Quality Improvement Wiang Pa Pao 
District The samples included 168 administrators and teachers in Sansalee Sriwiang 
Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai. The 
instrument used was the questionnaire. The second parts: the question (PDCA 
questionnaire) had the reliability of 0.94 and the part 3 of questionnaire (question about 
student support system) had the reliability of 0.92. The statistics used for data analysis 
were Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation including Pearson's 
Correlation Coefficient. 
The findings were found that: 

1. The quality management (PDCA) of schools according to the opinions of 
school personnel of schools of Sansalee Sriwiang Educational Development Network 
Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai as a whole, the respondents commented that 
the quality of the school administration was at a high level. The mean score was 3.92 
with the highest mean of school management according to the quality cycle; planning 
had the mean as 3.94, followed by the quality management of the schools. As the 
practical implementation and the school administration as the quality improvement cycle 
on both sides had an average of 3.92 and the lowest mean was the quality management 
based on PDCA cycle as the practice with the mean of 3.89. 

2. The caring management system for school personnel at schools of Sansalee 
Sriwiang Educational Development Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang 
Rai as a whole, the respondents commented that the caring management system was at a 
high level with the mean of 3.73. The highest mean was transferring with mean of 3.78, 
followed by the aspect of student promotion and development with the mean of 3.74, the 
aspect of protection and solution with the mean was 3.73, as screening with the mean of 
3.72 and the lowest mean was the individual knowing with the mean of 3.67., 
respectively 
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3. The relationship between the school administration based on PDCA) and the 
caring management of school schools of Sansalee Sriwiang Educational Development 
Network Center in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai had the value between -0.074 and 
0.926, so they had positive relationship. 

Keyword : The Relationship, Administration, Caring Management System
 

บทนํา 
การศึกษาในปจจุบันใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมากข้ึน มุงหวังให

ผูเรียนมีพัฒนาการแบบองครวม กลาวคือใหเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมที่มีความเปนสากล
และสลับซับซอนมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็วฉับพลัน 
จึงมีเหตุการณที่เปนปญหาเขามาเก่ียวของกับผูเรียนของเราอยางมากมาย สงผลใหในแตละปมีขอมูลสถิติจํานวน
นักเรียนท่ีประสบความลมเหลวในการศึกษา เปนจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี
ความกังวลใจเก่ียวกับขอมูลดังกลาว ซ่ึงในแตละปมีสถิตินักเรียนเปนจํานวนมากท่ีประสบความลมเหล วใน
การศึกษา (สันติสุข สันติศาสนสุข, 2552 : 87) ศึกษาสาเหตุพบวา นักเรียนที่ประสบความลมเหลวในการศึกษา
สวนใหญเกิดจากปญหาครอบครัว ปญหาความยากจน มีภาระตองดูแลชวยเหลือคนในครอบครัว ปรับตัวเขากับ
สังคมในโรงเรียนไมได ไมชอบวิธีการสอนของครู ขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง และปญหาอ่ืน ๆ ทั้งที่เกิด
จากผูปกครอง ที่ไมมีความพรอม โรงเรียนที่ไมไดดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ตัวนักเรียนเองท่ีขาดแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธ์ิ และหากปลอยใหนักเรียนแมเพียงคนเดียวหลุดออกจากระบบการศึกษานั่นหมายถึง ความสูญเสียอยาง
ประเมินคาไมไดทั้งในแงเศรษฐศาสตร โอกาสในการพัฒนาสังคมและความรูสึกของพอแมผูปกครองที่หวังจะให
โรงเรียนสรางมูลคาเพิ่มใหแกเด็กและเยาวชน หากโรงเรียนไมคิดที่จะดูแลชวยเหลือนักเรียนยังปลอยปละละเลย
ใหนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาแลวไปสรางปญหาใหสังคมอยางที่ใคร ๆ ก็คาดไมถึง ผูบริหารในฐานะที่
เปนผูนําในโรงเรียนจะตองบริหารจัดการใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ประสานงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานและบุคคลภายนอก เชน ผูปกครอง เครือขาย
ผูปกครอง องคกรตาง ๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 13 - 24) 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการดําเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขโดย
กรมสุขภาพจิต ไดรวมกันวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เปนระบบที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ปองกันและแกไขปญหานักเรียนในยุคปจจุบัน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานท่ีมี
องคประกอบสําคัญ คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยครูที่ปรึกษาตองดําเนินการและจัดใหมีขอมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนแตละคนท้ังในดานการเรียน ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความประพฤติการคัดกรองนักเรียน (กรม
สุขภาพจิต, 2544 : 13) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดทําขึ้นตามแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบที่มี
โครงสรางสําคัญ 3 องคประกอบไดแก ปจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output) โดยที่แต
ละองคประกอบจะมีรายละเอียดและปฏิสัมพันธกันสามารถใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง
ตระหนักและรับผิดชอบการบริหารจัดการวางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมกับครูทุกคนในโรงเรียน
รวมท้ังผูเกี่ยวของและหากจะใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมี
แนวทางการจัดดําเนินงานในขั้นตอนตอไปนี้ 1) ศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงาน 2) วางแผน 3) 
ดําเนินงานตามแผน 4) นิเทศ กํากับ ติดตาม 5) ประเมินเพื่อทบทวน เปนการจัดประเมินผลการดําเนินงาน 6) 
สรุป รายงาน และประชาสัมพันธ อนึ่งโรงเรียนเปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
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และดําเนินการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ขั้นตอน มีติดตามเฝาระวัง สนับสนุน 
สงเสริมและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงามอยางตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 11) ได
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหมีกระบวนการทํางานท่ีเปน
ระบบมีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือมือของผูเกี่ยวของทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้ง
มีวิธีการกิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน อันจะสงผลใหระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ประสบความสําเร็จ โดยดําเนินการตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีครูเปน
บุคลากรหลักในการปฏิบัติงานและโรงเรียนจะตองสามารถชวยเหลือนักเรียนใหเปนบุคคลที่สามารถพัฒนา
ตนเองได และการสรางวินัยในตนเองและสามารถทําใหนักเรียนผูที่มีความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู คุณธรรมจริยธรรมและการดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมสามัญศึกษา, 2544 : 1 - 3) โดย
ใชหลักการบริหารจัดการโดยวงจรคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนการดําเนินงาน 4 
ขั้นตอน คือ การเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการกํากับติดตามประเมินและรายงาน
การปรับปรุงดําเนินการใหไดมาตรฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รับผิดชอบการบริหาร จัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมลาว อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแม
สรวย และอําเภอเวียงปาเปา โดยไดแบงศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการบริหารการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสงเสริมสนับสนุน สรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เครือขายโรงเรียนในการบริหารแบบมีสวนรวมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ออกเปน 13 ศูนยเครือขาย ศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง มีโรงเรียนในศูนยเครือขาย 12 โรงเรียน ประกอบไปดวย 
โรงเรียนชุมชนบานกู (ปาเปาประชานุเคราะห) โรงเรียนบานหนองยาว โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา โรงเรียนบาน
แมปูนหลวง โรงเรียนอนุบาลเวียงปาเปา โรงเรียนทุงหาราษฎรสามัคคีวิทยา โรงเรียนบานโปงนก โรงเรียนบาน
สันสลี โรงเรียนบานโปงเหนือ โรงเรียนบานปางมะขามปอม โรงเรียนบานแมตะละ และโรงเรียนบานเดนศาลา 
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากสถานศึกษามีความแตกตางหลากหลายท้ังรูปแบบการบริหารจัดการชวงชั้น
ที่เปดสอน วัยของนักเรียนที่ตองใชจิตวิทยา ทักษะในการทําความเขาใจนักเรียนที่แตกตางกัน และยังการขาด
ความรวมมือจากทุกฝาย การดําเนินงานของแตละฝายยังขาดความเขาใจตอหนาที่ของตนเอง ปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ลวนเกี่ยวเนื่องจากการบริหารจัดการ ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองดําเนินการ
ประสานงานกับทุกฝายเพื่อใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

ดังที่กลาวมาขางตนแมวาทุกโรงเรียนจะมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตปญหาที่
เกิดขึ้นในปจจุบันซ่ึงเกิดในโรงเรียนของผูวิจัยเอง หรือบางโรงเรียนก็อาจจะประสบปญหาเชนกัน ในการที่เด็ก
นักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว หนีเรียน และออกกลางคัน และขาดความรวมมือจากทุกฝายอยางจริงจังในการ
แกไขปญหา ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูและไดรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมีความสนใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยใช
แนวคิดและทฤษฏีวงจรการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามองคประกอบ 5 ประการของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาว เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนา วางแผนปรับปรุงการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
2. เพ่ือศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลี

ศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ PDCA กับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฏีวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ของ W.Edwards 

Deming อางถึงในกรมวิชาการ (2546: 109) ประกอบไปดวย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ข้ันตอนการปฏิบัติ 
(Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการปรับปรุง แกไข (Act) จากแนวคิดดังกลาวจึงไดนํามาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
     ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใชถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ) โดยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และตอนที่ 3 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนลักษณะมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตาม
แบบลิเคอรท (Likert Scale อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 163) 

 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
4. การปองกันและแกไขปญหา 
5. การสงตอนักเรียน 

การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน (Plan) 
2. การปฏิบัตติามแผน (Do) 
3. การตรวจสอบหรือการประเมิน (Check) 
4. การปรับปรุงและพฒันา (Act) 
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การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห สรุปผลและรวมรวมจัดกลุมเพ่ือนําเสนอเชิงพรรณนาแบบวิเคราะหควบคูกันสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก แจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.1 อายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 

44.1 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.5 ตําแหนงหนาที่ครูผูสอน คิดเปนรอยละ 93.5 
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 36.3 โรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 51.8  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ 
N = 168 

X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ดานการวางแผน (Plan) 3.94 0.77 มาก 
ดานการปฏิบัติ (Do) 3.92 0.75 มาก 
ดานการตรวจสอบ (Check) 3.89 0.78 มาก 
ดานการแกไข ปรับปรุง (Act) 3.92 0.77 มาก 

สรุป 3.92 0.77 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบวาการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ตามความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงป าเปา จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมพบวา การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางแผน คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 
รองลงมา คือ การบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการวางการปฏิบัติ กับการบริหารสถานศึกษาตาม
วงจรคุณภาพ ดานการแกไขปรับปรุงทั้ง 2 ดาน คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.92 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ
บริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดานการการปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ  
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

บุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย  

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
N = 168 

X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 3.67 0.73 มาก 
ดานการคัดกรองนักเรียน 3.72 0.75 มาก 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 3.74 0.75 มาก 
ดานการปองกันและแกไขปญหา 3.73 0.76 มาก 
ดานการสงตอ 3.78 0.78 มาก 

สรุป 3.73 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบวาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.73 โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนดานการสงตอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมา คือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงเสริมและ
พัฒนานักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการปองกันและแกปญหา คาเฉลี่ยเทากับ 
3.73 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการคัดกรองนักเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 3 แสดงคาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) กับระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรี
เวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
X1 1         
X2 0.577** 1        
X3 0.573** 0.826** 1       
X4 0.575** 0.926** 0.875** 1      
Y1 -0.074 0.006 -0.031 0.002 1     
Y2 0.089 0.148 0.091 0.115 0.679** 1    
Y3 -0.019 0.161* 0.068 0.131 0.512** 0.701** 1   
Y4 -0.019 0.070 -0.030 0.048 -0.034 -0.008 0.170* 1  
Y5 -0.006 0.086 0.037 0.099 0.082 0.155* 0.140 0.289** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 3 พบวาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพกับระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียนของศูนยเครือขายพัฒนาการศึกษา สันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย มีคาอยูระหวาง -0.074 ถึง 0.926 
 

อภิปรายผล 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน 

พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว 
และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของ ผูปกครองหรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญโดยใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ครูทุกคนและผูเกี่ยวของเล็งเห็นความสําคัญและ มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มี
ความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการประสานงานกันอยาง
ใกลชิด และมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ ครูประจําชั้นเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โรงเรียนจัดการอบรม
ใหความรูและทักษะรวมทั้งการเผยแพรขอมูล ความรูแกครูประจําชั้นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการใหคําปรึกษา
เบื้องตน และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งกิจกรรมท่ีสําคัญในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียน การสนับสนุนใหนักเรียนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุม
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ปกติ กลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา ใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจตนเองในดานตาง ๆ 4) ดานการปองกัน
และชวยเหลือนักเรียน 5) ดานการสงตอนักเรียน  

การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารงานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสันสลีศรีเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อภิปรายผล ไดดังนี้ 

ดานการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน (2555 : 
บทคัดยอ) ซึ่งหากมีการวางแผนไวเปนอยางดี มักมีโอกาสบรรลุเปาหมายไดมากกวาทําโดยไมมีการวางแผน หรือ
มีแผนที่ไมเอื้อตอการนําไปปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตามการวางแผน ยังไมใชคําตอบสุดทายของความสําเร็จ 
บอยครั้งที่มักพบวาแผนไดรับการจัดทํา และจัดเก็บเขาแฟม สวนการดําเนินงานก็ทํากันไปตามสถานการณ หาก
เปนเชนนี้แลว ตอใหมีแผนท่ีดีเพียงใด แตไมถูกนําไปปฏิบัติ ก็เทากับวาโอกาสของความสําเร็จนั้นยังอยูหางไกล 

ดานการปฏิบัติ (Do) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน  (2555: 
บทคัดยอ) ซ่ึงการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว การดําเนินการตาง ๆ จะเปนไปตามขั้นตอน
หรือระบบงานท่ีออกแบบหรือกําหนดไว โดยหนวยงานนั้น ๆ และจะตองเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกขอมูลที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานไวดวย เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 

ดานการตรวจสอบ (Check) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน (2555 : 
บทคัดยอ) โดยท่ีการประเมินโครงสรางท่ีรองรับ การดําเนินการ การประเมินขั้นตอนการดําเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การดําเนินงานตามแผนท่ีไดตั้งไว โดยในการประ เมินดังกลาวสามารถ ทําไดเอง โดย
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไมจําเปนตองตั้ง
คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจําเปนตองคิดเคร่ืองมือหรือแบบประเมิน ที่ยุงยากซับซอน 

ดานการแกไข ปรับปรุง (Act) มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมพร วงศวิธูน (2555: 
บทคัดยอ) โดยเปนกิจกรรมท่ีมีขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการตรวจสอบแลวการปรับปรุงอาจเปน
การแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอย
เดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการ ทํางานท่ีตางจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตาม 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรในโรงเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับสมชาย นันทะเสน (2560: ก – ข) ซึ่งการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
การรูขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับตัวนักเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหครูเขาใจนักเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่ง ขอมูลที่ไดเปน
ขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากเครื่องมือและวิธีการทีหลากหลายตามหลักวิชาการ ซึ่งจะทําใหไมเกิดขอมูลที
ผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน  

ดานการคัดกรองนักเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ สมชาย นันทะเสน (2560 : 
ก – ข) โดยการคัดกรองนักเรียน กรณีทีแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ กลุมปกติ ควรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
การสงเสริมพัฒนา กลุมเสียง คือ กลุมเสียงตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองใหการปองกัน
และแกไขตามกรณี กลุมมีปญหา คือ กลุมมีปญหาตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองชวยเหลือ
และแกปญหาโดยเรงดวน กลุมพิเศษ คือ นักเรียนทีมีความสามารถพิเศษ มีความเปนอัจฉริยะ มีความสามารถ
โดดเดนซึ่งโรงเรียนตองใหการสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษถึงขั้นสูงสุด นอกจากนี้
การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนําผลที่ไดมา
จําแนกเกณฑการคัดกรองท่ีสถานศึกษาไดจัดทําข้ึน สถานศึกษาควรมีการประชุมครูกําหนดเกณฑการคัดกรอง
เพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกันใหเปนที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคลองกับสภาพความจริง รวมท้ังใหมี
การกําหนดเกณฑวา ความรุนแรงหรือความถี่เทาไร จึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา 
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ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ สมชาย นันทะ
เสน (2560 : ก – ข) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของ
ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนที่
อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเส่ียง หรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา
กลับมามีพฤติกรรมดีข้ึนตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง  

ดานการปองกันและแกไขปญหา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับ สมชาย นันทะเสน 
(2560 : ก – ข) ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน
เทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหานั้นจําเปนอยางมากที่ตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
และหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกัน และแกไขโดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม 
การปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนมีหลายเทคนิค วิธีการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา การติดตาม ดูแลชวยเหลือ นอกจากนี้การสงเสริมพัฒนานักเรียน กิจกรรมหลักสําคัญที่
โรงเรียนตองดําเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การเย่ียมบาน การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนา 

ดานการสงตอ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ สมชาย นันทะเสน (2560 : ก – ข) ใน
การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ตามกระบวนการการปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น
ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กรณีที่มีเด็กทีความสามารถพิ เศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความตองการ
พิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ
สงเสริม พัฒนา และชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ผูบริหารและครูควรจะเพิ่มการเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด พิจารณา

และอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
2. ผูบริหารและครู ควรจะมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ผูบริหารและครู ควรมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลใชหลักสูตรและติดตาม การทําเก็บรักษา 

ยืม และทําลายหนังสือ/เอกสารทางราชการ 
4. ผูบริหารและครูควรมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามสภาพและความตองการ 
5. ผูบริหารและครูควรการพัฒนาสถานศึกษาใหมีเครื่องมือและวิธีการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยาง

หลากหลาย 
6. ผูบริหารและครูควรมีการสรุปผลการจําแนกคัดกรองนักเรียนเปนระดับชั้นและระดับสถานศึกษา 
7. ผูบริหารและครูควรมีการนําผลการดําเนินงานการสงเสริมพัฒนานักเรียนไปใชเปนขอมูลในการ

ปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
8. ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรมีการใหคําปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
9. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนภายใน เชน ครูแนะแนว ครู

ฝายปกครองเปนตน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทิศทางหรือกลยุทธการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

ยุคการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
3. ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความเหมาะสมกับ

บริบทแตละพ้ืนที่ 
4.  ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ตนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 
Student’s Behavior in Desirable characteristics qualities according to Professional 
education standards, Pa Sang Industrial and Community Education College, Pa 
Sang District, Lamphun Province.
 
ผูวิจัย   วิภาดา  เวชชประสิทธิ์ 
   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
   ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปา
ซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายไดผูปกครอง และอาชีพ
ผูปกครอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปาซาง จังหวัดลําพูน              
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 310 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตาง โดยวิเคราะหคา t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 
 1. การวิเคราะหขอมูลศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย ดังตอไปนี้ ดานที่2 
ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย รองลงมาคือ ดานที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ดานท่ี 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามระดับการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตาม
สาขาวิชาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามรายไดผูปกครองและอาชีพผูปกครองไม
แตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : คุณลักษณะท่ีพึงประสงค, พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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Abstract 
 This research purposes to 1) Study the student behavior in desirable attributes 
qualities according to professional education standards, Pa Sang industrial and 
community education College, Pa Sang District, Lamphun Province 2) Compare the 
student behavior in desirable attributes qualities according to professional education 
standards, classified by gender, education level, major subject, revenue parent and parent 
career. The samplings of the study were 310 students enrolled in the first semester of the 
academic year 2017 in Pa Sang Vocational College, Lamphun Province. The instrument 
used to collect data was a questionnaire and the reliability of the questionnaire was 0.86. 
The data was analyzed by using percentages, mean, standard variation, t- test and F-test. 
The results were as follows: 

1. The data analysis of the student behavior in desirable characteristics qualities 
according to professional education standards, the overall at a high level. When 
consideration from high to low average, there are behavioral traits, cognitive skills and 
ethics and professional conduct.  

2. The Comparison of the student behavior in desirable characteristics qualities 
according to professional education standards. Classified by gender, education level and 
major subject was statistically significantly different at the .05 level. There was no 
significant difference between revenue parent and parenting career. 

Keyword : Desirable attributes qualities, Student behavior
 

บทนํา 
 มาตรฐานวิชาชีพ มีผลตอการสําเร็จการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาทักษะปฏิบัติเปนสวนใหญ และ
ตองมีความรู ควบคูกับเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การ
วัดและการประเมินผล ที่เปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอนตามหลักเกณฑการใชหลักสูตร นักศึกษา
จะตองประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน มาตรฐาน
วิชาชีพในดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถใชการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผานการเรียนและการฝกตามรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด
วิชาเลือกเสรี ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร ซ่ึงแตละหลักสูตรและสาขาวิชายอมมีความแตกตาง
กัน มีตัวบงชี้ที่ตางกัน แตจะพบวามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพที่มีขอกําหนดท่ีตรงกัน คือ ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะ
นิสัย ดานทักษะทางปญญา จะใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ตอสัปดาหทุก
ภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความ
รุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรค การทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปน
พลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุม ในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน รวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ไมได
กําหนดคาระดับคะแนน กําหนดเปน ผาน,ไมผาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะ
เปนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมองคการวิชาชีพ และกิจกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะ
เปนกิจกรรมองคการวิชาชีพ ซึ่งมีสมรรถนะรายวิชา ใหผูผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้แลว เปนผูบํา เพ็ญ
ประโยชนตอชุมชนและทองถ่ินในสถานการณตาง ๆ ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
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วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชพีตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกิจกรรม ใช
กระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ สัดสวนมาตรฐานวิชาชีพ ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการไดปฏิบัติหรือลงมือทําจริงในรูปการเรียนการสอนการอบรม ตอมาตรฐานวิชาชีพ
ดานอื่นๆ ถึงแมวาจะมีการแทรกอยูในการเรียนการสอนปกติก็ตามก็ขึ้นอยูกับผูสอนเปนรายบุคคล ความเขมแข็ง
ในมาตรฐานวิชาชีพ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคจึงไมสามารถวัดและประเมินผลเชนเดียวกับการวัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาได มีเพียงการชี้วัดวา ผาน ,ไมผาน เทานั้น (สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ.2557: 1-30) 
 นอกจากนั้น สภาพท่ัวไปท่ีแตกตางกัน เชน เพศ ระดับชั้นเรียน สาขาวิชาที่ศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
ยอมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะสภาพครอบครัว หนาที่ที่สําคัญของครอบครัวคือ หนาที่
ในการผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคม (Reproduction Unit) หนาที่ในการอบรมเล้ียงดูสมาชิกผูเยาว (Child 
Rearing and Training) หนาที่ชวยเหลือและใหความอบอุนใจแกสมาชิกของครอบครัว (Protection and 
Psychological Function) และ หนาที่ทางดานเศรษฐกิจ (Economic Function)  ทุกครอบครัวไมวาจะเปน
ในเมืองหรือในชนบทก็ตาม ก็ยังคงทาหนาที่เปนหนวยบริโภคอยูอยางเต็มที่และดวยเหตุนี้หน าที่ทางดาน
เศรษฐกิจของครอบครัวจึงยังคงมีอยูทั่วไป พอแมมีบทบาทสําคัญในการสรางบุคลิกภาพของลูก ใหมีความมั่นใจ
ในตนเองมีอารมณมั่นคง รูจักคิดอยางสรางสรรค มีวินัยสามารถท่ีจะรักและมีความสัมพันธกับผูอื่นได อยางพึง
พอใจ มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถที่จะจัดการกับตนเองกับสถานการณตาง ๆ ได (จําลอง สิงหคํา. 
2555: 8 – 10) ดังนั้น นอกเหนือจากขอกําหนดดานลักษณะที่พึงประสงคแลว ครอบครัวยังมีสวนสําคัญทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ที่สงผลทําใหนักเรียนนักศึกษามีลักษณะท่ีพึงประสงคอีกดวย 
 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง เปดสอนหลักสูตรในระบบ และหลักสูตร
ตอเนื่อง 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) รวมถึง
ใหบริการการเรียนการสอนในหลักสูตรนอกระบบ หลักสูตรระยะส้ัน หากมีการรองขอจากชุมชน เชน หลักสูตร
ระยะสั้น 1 – 225 ชั่วโมง หลักสูตรเกษตรระยะส้ัน หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) หลักสูตรระยะส้ันตํารวจ
ตระเวนชายแดน เปนตน (วิทยาลัยการอาชีพปาซาง. 2559: 15) ดําเนินการตามพันธกิจในการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะตามสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง
ในดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองตอความตองการของสถานประกอบการ 
การไดทราบถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยการอาชีพปาซางตามหลักสูตรท้ังสอง
หลักสูตรนั้น ผลที่ไดรับ จะเปนประโยชนตอวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  ทราบถึงสภาพ
นักศึกษาในสาขาวิชา ทุกระดับชั้น โดยการศึกษาผานองคประกอบจากตัวบงชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบการตัดสินใจ (Judgments) นําผลท่ีไดจากการศึกษาไปเปรียบเทียบ เพื่อสรุป
อยางมีเหตุผลและคุณธรรมวาผูเรียนมีคุณภาพอยางไร (จิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ.  2554: 27) และมีการ
ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงคเชนไร เพื่อใชเปนบริบทของวิทยาลัยการอาชีพปาซาง ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ดานคุณสมบัติที่พึงประสงค ซึ่งเปนกระบวนการ
นอกเหนือจากในหองเรียนและหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน กอนออกสูการฝกงานในสถานประกอบการ และ
เพื่อใหเกิดผลตอการทํางานสนองความตองการตลาดแรงงาน การศึกษาตอ และการศึกษาพัฒนาดวยตนเองของ
นักศึกษา ภายหลังการจบการศึกษาใหกาวหนาตอไป  
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพ ปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน เพื่อจะไดทราบถึงพฤติกรรมที่นักเรียนนักศึกษาไดประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ซึ่งประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย และดานทักษะ
ทางปญญา ตามสภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน ตั้งแต เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดจนรายได
และอาชีพของผูปกครองวามีความเปนจริงเชนไร ทําใหสามารถนําไปใชปรับปรุงและเสริมการเรียนการสอนให
นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมในคุณสมบัติที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพไดตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และตัวนักศึกษาตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียกับผลผลิตทางการศึกษาของวิทยาลัยตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสภาพท่ัวไป ประกอบดวย 
เพศ ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายไดผูปกครอง และอาชีพผูปกครอง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่มีสภาพท่ัวไปของนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวย เพศ 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา รายไดเฉลี่ยผูปกครอง อาชีพผูปกครอง ตามกรอบพฤติกรรมท่ีปฏิบัติดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ซ่ึงประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรม
ลักษณะนิสัย ดานทักษะทางปญญา   
     ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย แสดงตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 
 

 สถานภาพทั่วไปนักเรียน นักศึกษา 

1. เพศ  
2. ระดับการศึกษา  
3. สาขาวิชา 
4. รายไดผูปกครองเฉล่ียตอเดือน 
5. อาชีพผูปกครอง 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรมและ  
   จรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ดานพฤติกรรมลักษณะนสิัย  
3. ดานทักษะทางปญญา 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช,3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 
ปวส.2 วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 1589 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ตามตารางสําเร็จรูปของ R.V. Krejcle และ 
D.W. Morgan (ธานินทร ศิลปจารุ. 2553: 48-49) จํานวน 310 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของนักเรียนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามซ่ึง
ไดแก เพศ ระดับการศึกษา สาขางาน และรายไดผูปกครอง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
3 ดาน ดังนี้ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ดานทักษะทาง
ปญญา ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ รวม
เปนขอคําถามวัดพฤติกรรม จํานวน 75 ขอคําถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา จากน้ันนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยมีคาIOC อยูระหวาง .67–1.00 ไดคาโดยรวม 0.85 
 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน คือ นักเรียนระดับ 
ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง แลวนําผลที่ไดมาใชคํานวณเพ่ือหาคา
ความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาตามวิธีของ Cronbach’s Alpha 
Coefficientn ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.86 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยเวสเทิรน ถึงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพปาซาง 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพื่อขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดวยตัวของผู
ศึกษาเอง 

3. ทําหนังสือขอบคุณถึงหลังจากเก็บวิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ขอมูลแลว 
4. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชความถี่

(Frequency) รอยละ(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยา 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมในคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 3 

ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ดานทักษะทางปญญา 
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean - X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( X ) ของ
คะแนนซ่ึงกําหนดตามเกณฑแปลความหมาย ตามแนวทางของ Best and Kahn (1993) (อางถึงโดย ภาณุ อด
กลั้น และคณะ:2555: 46) ดังนี้ 
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 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ มากที่สุด/ดีมาก/สูงมาก 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ มาก/ดี/สูง 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง/พอใช 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ นอย/ต่ํา/ไมคอยดี 
 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ นอยที่สุด/ต่ํามาก/ไมดี 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน สรุปผลไดดังนี้ 
1. แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนของพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม 
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ดานท่ี 
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

n = 310  
ระดับ 
 

ลําดับที ่
 SD 

1 
2 
3 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  
ดานทักษะทางปญญา 

4.22 
4.34 
4.31 

.19 

.18 

.13 

มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชพี 4.35 .15 มาก 

 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ดาน 
คือ ดานที่ 1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย ดานที่ 3 
ดานทักษะทางปญญาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35 SD =.15) แยกรายดานแลวพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะทางปญญา ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน การศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ  

พฤติกรรม 

เพศชาย n = 
215 

เพศหญิง n = 
95 t 

Sig.  
(2-tailed) 

S.D. S.D. 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ 

4.37 .14 4.30 .15 3.77 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ พบวา นักเรียนนักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิง ระดับพฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ มีความแตกตาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05  
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3.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา 
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 แหลงความแปรปรวน  SS df MS F Sig 

 ระหวางกลุม  .51  4 .130 5.975 .000* 
 ภายในกลุม 6.62 305 .022    

รวม                               7.14  309 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา นักเรียน
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามระดับการศึกษา ใน
พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดวยการจับคู (Post Hoc Multiple 
Comparisons) แบบ LSD (Least Significant Difference) ดังนี้ พบความแตกตางพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพโดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา ความแตกตาง
เปนรายคู มีจํานวน 3 คู คือ ปวช.1 กับ ปวช.2 ปวช.1 กับ ปวช.3 และปวช.1 กับ ปวส.1 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 โดยปวช.1 มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.1  
 
4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชา 

 แหลงความแปรปรวน  SS df MS F Sig 

 ระหวางกลุม  .58  8  .072  3.323  .001* 
 ภายในกลุม  6.56  301  .022     

 รวม   7.14  309     

* มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชา พบวา นักเรียนนักศึกษาท่ี
ศึกษาในสาขาวิชาที่ตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามสาขาวิชา ในพฤติกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดวยการจับคู (Post Hoc Multiple Comparisons) 
แบบ LSD (Least Significant Difference) ดังนี้ พบการแตกตางรายคู มีจํานวน 5 คู คือ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับ
สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กับสาขาวิชาการโรงแรม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 โดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง มีคาเฉลี่ยสูงกวา สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ และ สาขาวิชาการโรงแรม 
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5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามรายไดผูปกครอง 

 แหลงความแปรปรวน  SS df MS F Sig 

 ระหวางกลุม  .026  4  .006 .272 .896  
 ภายในกลุม  7.117  305  .023     

 รวม   7.143  309     

 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามรายไดผูปกครอง พบวานักเรียน
นักศึกษาที่รายไดผูปกครองตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพไม
แตกตาง 
 
6. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามอาชีพผูปกครอง  

 แหลงความแปรปรวน  SS df MS F Sig 

 ระหวางกลุม  .187  5  .037 1.632  .151 
 ภายในกลุม 6.956  304  .023     

 รวม  7.143  309     

 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามอาชีพผูปกครองพบวา นักเรียน
นักศึกษามีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพไมแตกตาง 
 

อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัย
การอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมพบวา พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะวิทยาลัยการอาชีพปาซาง ไดมุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีมาตรฐานทางการศึกษาและ
คุณธรรมวิชาชีพควบคูกันไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดใหมีการฝกอบรมมาตรฐานฝมือและทักษะวิชาชีพแก
นักเรียนนักศึกษา มีการประกวดแขงขันทักษะทางดานวิชาการ อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษายังใหความสําคัญใน
การดูแลผูเรียน มีการจัดสรรวัสดุอุปกรณที่ตรงตามความตองการของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนที่เขารับการศึกษาที่
วิทยาลัยการอาชีพปาซางทุกสาขางานมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนดทุกประการสอดคลองกับการวิจัยของเพตร้ีโนเกไลเน็น (Petri Nokelainen) (2009: 1-27มหาวิทยาลัยทัมเปเร 
ประเทศฟนแลนด ไดทําการศึกษาเร่ือง รูปแบบความเปนเลิศทางวิชาชีพระหวางป 2007 – 2008 (พ.ศ. 2550 -
2551) จากกลุมตัวอยาง (N=67) ในการแขงขันทักษะระดับโลก (World Skills Competition - WSC) ป 2005 
ที่เฮลซิงกิ และป 2007 ที่ชิโซอูกะ โดยการสัมภาษณและรวบรวมคําตอบจากคําถามตางๆ ในคําถามท่ี 1 ที่ถาม
วาคุณลักษณะพึงประสงคเฉพาะของผูแขงขันทักษะระดับโลก พบวา ความอดทนตอความเครียด ทักษะในการ
ทํางานท้ังหมดและข้ันตอนการทํางานท่ีแมนยํา การพัฒนาตนเองในดานการใชคูมือ ทักษะการแกปญหา ความ
ตั้งใจมั่นคง ความเพียรพยายาม ตระหนักถึงผลความกาวหนาในอาชีพ ในชีวิตการทํางาน บทบาทของทักษะทาง
สังคมในระหวางการฝกอบรมในโรงเรียน / สถาบันอาชีวศึกษา ทักษะการจัดการเวลา ตามลําดับ และในคําถาม
ที่ 3 ที่ถามวาคุณลักษณะของผูแขงขันทักษะระดับโลกควรมีอะไรบาง ในความกาวหนาในสายอาชีพ การเพิ่ม
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ทักษะวิชาชีพ และความรอบรูในทักษะ พบวา การไดผานการฝกอบรมจากสถาบันการศึกษาเปนความจําเปนใน
การพัฒนาทักษะสังคม ทักษะทางปญญา และทักษะฝมือ อยูในระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคลองกับมยุรี 
เกื้อสกุล(2558: 34) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักศึกษาสาขาการบัญชีในคุณลักษณะที่พึงประสงค ตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส. ศึกษากรณี
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 พบวา 
พฤติกรรมท่ีนักศึกษาปฏิบัติตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระดับ 
ปวช. และปวส.โดยรวมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค อยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียน 
ขอมูลนักศึกษาในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาสาขาวิชา รายไดผูปกครอง และอาชีพผูปกครองของกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษา 
   2.1 นักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง ระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคโดย
ภาพรวมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 แยกรายดาน พบวานักเรียนนักศึกษาเพศชายมีคาเฉลี่ย
สูงกวาเพศหญิงโดยรวมและรายดาน นักเรียนนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีระดับพฤติกรรมแตกตางกันทุก
ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้โดยสภาพเพศที่มีความแตกตางกันมีกายวิภาคและลักษณะนิสัยที่ตางกัน 
โดยที่เพศหญิงจะสนใจในความละเอียดออน ใสใจทางดานทฤษฎีมากกวา ในขณะท่ีเพศชายปฏิบัติงานท่ีใชกําลัง
งานมากกวา นอกจากนั้นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปาซาง กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญเปนทหาร
ประจําการในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง รอยละ 45.80 ของกลุมตัวอยาง และกลุม
ตัวอยางเพศชายสวนใหญที่เหลือจะเรียนในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม 3 สาขา คือ ขางยนต ชางไฟฟา ชาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีกฎความปลอดภัยทางดานอุตสาหกรรมเปนกฎประจําโรงฝกงานกํากับไวในการปฏิบัติงาน 
จึงสงผลตอพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคไดประการหนึ่ง สอดคลองกับ เสาวลักษณ คงคาฉุยฉาย และ
มานิตย แกววงษศิริ. (2554: บทคัดยอ) ไดการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวานักศึกษาเพศชายหญิงและชาย มี
รูปแบบการใชชีวิตที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และจันทนา เฮงจันทร (2557: บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบทัศนคติตอ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษ าภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี ทัศนคติตอคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
ระดับ ปวช. สาขาการโรงแรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน 
ยกเวนกลุมตัวอยางเพศชาย ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 
   2.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา นักเรียนนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .05 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปาซาง กลุมตัวอยางเพศ
ชายในระดับชั้น ปวช.1 สวนใหญเปนทหารประจําการ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง รอยละ 45.80 ของ
กลุมตัวอยาง การท่ีอยูในระเบียบวินัยตลอดเวลาซ่ึงอาจมีผลตอพฤติกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สงผลตอ
ความแตกตางไดจากวัยที่ตางกันและส่ิงแวดลอมยอมมีผลตอวุฒิภาวะ ทําใหเกิดพฤติกรรมตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี เกื้อสกุล (2558: บทคัดยอ) พบวา ความแตกตางตามระดับชั้น
การศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และงานวิจัยของเฮอรวิทซ และคณะ (Hurwitz S, Kelly B, Powis D, Smyth R, 
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Lewin T.) (2015: ออนไลน) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณสมบัติที่พึงประสงคของแพทยในอนาคตตามการรับรูของ
นักศึกษาแพทย วัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเห็นของนักศึกษาแพทยที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของแพทย
ในอนาคต ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาแพทยปที่ 1 เห็นวาผูที่จะเปนแพทยนั้นตองมีความเอาใจใสในงาน มีความ
เขาใจ มีแรงจูงใจในการทํางานเปนแพทย มีการส่ือสารทางวาจาที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ความม่ันคงและ
ความซื่อสัตยสุจริตเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
   2.3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามสาขาวิชา พบวา พบวา 
นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ตางกัน มีระดับพฤติกรรมโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ความแตกตางจําแนกตามสาขาวิชานั้นเกิดขึ้นไดจากธรรมชาติของการเรียน การฝกแตละสาขาวิชา ใน
บางสาขาวิชาจะมีการผลิตชิ้นงานใหปรากฏทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการฝก บางสาขาวิชาจะฝกงานกับชุดฝก ซึ่ง
อาจไมเกิดชิ้นงานได ความเขมงวดในดานความปลอดภัยขณะท่ีกําลังศึกษาอยูที่แตกตางกัน และความตั้งใจ
ศึกษาในวิชาชีพนั้นของนักเรียนนักศึกษาเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ เพตร้ี โนเกไลเน็น (Petri Nokelainen) 
(2009: 1-27) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศทางวิชาชีพระหวางป 2007 – 2008 (พ.ศ. 2550 -
2551) ในขอคําถามที่ 6. ผูเขาแขงขันทักษะระดับโลกควรมีความสามารถในการควบคุมตนเองอะไรบางเปน
พิเศษ พบวา ตั้งใจศึกษาอยางเต็มกําลัง ตั้งเปาหมายชีวิตเพื่อผลตอบรับที่ดีในอนาคต สรางแรงจูงใจภายใน 
ตั้งใจฝกฝนทักษะในสาขาอาชีพ เพื่อประสบการณ เชื่อในเร่ืองของประสิทธิภาพแลวทําใหไดควบคุมตนเองใหได
โดยใชความพยายามเพ่ือความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นและ สอดคลองกับรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตประจําปการศึกษา 
2553 (2554: 14) ผูประกอบการมีความพึงพอใจแตกตางกันในแตละสาขาวิชา 
   2.4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามรายไดผูปกครอง พบวา
นักเรียนนักศึกษาที่รายไดผูปกครองตางกัน มีระดับพฤติกรรมโดยรวมไมแตกตาง เน่ืองจากปจจุบันระบบ
เศรษฐกิจไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทุกครอบครัวไดพยายามปรับสภาพใหทันตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว
โดยการมุงมั่นและทุมเทเวลาใหกับการสรางรายไดเปนอยางมากท้ังครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงอยูแลว 
และครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา ตางเสียสละเวลาทุมเทใหกับการทํางานเพ่ิมมากขึ้นเทากัน ไมมีเวลา
ใหกับครอบครัว สภาพการดํารงชีวิตของแตละครอบครัวจึงมีความคลายคลึงกัน ทําใหคุณลักษณะที่พึงประสงค
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทนา เฮงจันทร (2557: 105) เร่ืองการเปรียบเทียบทัศนคติตอ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาการโรงแรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี พบวา ระดับทัศนคติที่มีตอ
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและลักษณะอันพึงประสงค ที่สงผลตอการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน จําแนกตาม
กลุมรายไดโดยรวมพบวาไมแตกตาง และสอดคลองกับจําลอง สิงหคํา (2555: 42) รายไดโดยเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือนกับผลการเรียนของนักเรียน มีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาระดับรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน ไมไดมีแนวโนมที่จะมีผลการเรียนที่แตกตาง
กันโดยตรง 
   2.5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามอาชีพผูปกครองพบวา 
นักเรียนนักศึกษามีระดับพฤติกรรมโดยภาพรวม ไมแตกตาง อาชีพของผูปกครองถึงแมจะมีความสัมพันธตอ
รายไดของครอบครัวก็ตาม แตการดํารงชีวิตในสถานศึกษายอมไมแตกตาง เพราะผูปกครองยอมหารายไดสวนที่
ใชจายในการเรียนใหเพียงพอเสมอ ไมมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ในคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สอดคลองกับการวิจัยของจําลอง สิงหคํา (2555: 50) เร่ืองความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมครอบครัวกับผลการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพฝาง พบวานักเรียนที่มีอาชีพของบิดามารดาท่ีแตกตางกัน  การเรียนและการ
ดํารงชีวิตภายในวิทยาลัยไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยของ วัลลภา วงศศักดิ์รินทร (2560: บทคัดยอ) 
พฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการมีวินัยในตนเองแกนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวา 
พฤติกรรมในการสงเสริมการมีวินัยในตนเองแกนักเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
เมื่อจําแนกตาม เพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว ไมพบ
ความแตกตาง 
 

ขอเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาในคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
  1. ควรมีการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนสารสนเทศเพื่อปรับปรุงกระบวนในการสรางผลผลิต
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ควรมีการสรางความตระหนักในการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ใหกับครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เร่ือง พันธุกรรม ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนขนาดใหญ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
The Effects of Learning Management Using the Science, Technology and Society 
Approach in the Topic of Genetics on Learning Achievement and Critical Thinking
Ability of Mathayom Suksa III Students of Large Schools in Mueang District, 
Suphan Buri Province
 
ผูวิจัย    ศศิวิมล  นาคสุวรรณ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน  พินสุวรรณ  

รองศาสตราจารย ดร. นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง พันธุกรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ (2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลั งเรียน เรื่อง 
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติและ (3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ กอน
เรียนและหลังเรียน เร่ือง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมตัวอยางเปน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 80 คน จํานวน 2 หองเรียน หองเรียน
ละ 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง 
พันธุกรรม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร (3) แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยพบวา (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวา คะแนนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คะแนนความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม สูงกวาคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (3) คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สู งกวาคะแนนกอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความสามารถในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 
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Abstract
The purposes of this study were to (1) compare science post-learning 

achievements in the topic of Genetics of Mattayom Suksa III students after learning by 
using the science, technology and society learning management with that of the group of 
students learning by using traditional teaching method, (2) compare the post-learning of 
critical thinking in the topic of Genetics of Mattayom Suksa III students after learning by 
using the science, technology and society learning management with that of the group of 
students learning by using traditional teaching, and (3) compare critical thinking before 
and after learning in the topic of Genetics of Mattayom Suksa III students by using the 
science, technology and society learning management. 

The research sample consisted of 80 Mattayom Suksa III students in two intact 
classrooms, each classrooms contained 40 students, in Kanchanaphisek Witthayalai 
School, 2nd semester of 2017 Academic year, obtained by cluster random sampling. The 
research instruments comprised of (1) learning management plans in the topic of 
Genetics by using the science, technology and society learning management; (2) a 
science learning achievement test and (3) a test to measure critical thinking ability. Data 
were analyzed by using the mean, standard deviation, and t-test. 

The finding of this study were (1) the post-learning of science learning 
achievement in the topic of Genetics of the group of students learning by using the 
science, technology and society learning management was significantly higher than the 
counterpart learning achievement of the group of students learning by using traditional 
teaching method at the .05 level of significance; and (2) the post-learning of critical 
thinking in the topic of Genetics of the group of students learning by using the science, 
technology and society learning management was significantly higher than the 
counterpart learning achievement of the group of students learning by using traditional 
teaching method at the .05 level of significance. (3) the post-learning of critical thinking 
in the topic of Genetics of the group of students learning by using the science, 
technology and society learning management was significantly higher than the pre-
learning of critical thinking at the .05 level of significance. 

Keywords : Science, technology and society learning management, Learning 
achievement, Critical thinking ability

 

บทนํา 
 จากสภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจบุัน แมวาสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดพยายามปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผล แตผลปรากฏวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมเปนที่นาพอใจ ซึ่งเห็นไดจากผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ระดับรวมท้ังประเทศจํานวน 637,047 คน พบวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ไดคะแนน O-NET เฉล่ียเทากับ 34.99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ไดคะแนน O-NET เฉล่ียเทากับ 26.43 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนักเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี สวนใหญไดคะแนน ฐานนิยม 34.00 คะแนน ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 2559, น. 3) และจากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ในปการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่ 2 พบวา 
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นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา รอยละ 70 มีสูงถึงรอยละ 58.35 ซ่ึง วิชาวิทยาศาสตร ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนจะไดเรียนเร่ือง พันธุกรรม ซ่ึงมีผลตอคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในภาค
เรียนที่ 2 และจากการประชุมกันในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี พบวา ยังมีปญหาเรื่องความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่ยังอยูในเกณฑระดับต่ํา ซึ่งอางอิงจากผลการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ไดทําวิจัยในโครงการอบรมคูปองเพ่ือพัฒนาครู ในป 2559 อีกทั้ง 
ในบริบทของสังคมในปจจุบันที่ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สงผลใหผูเ รียนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารตางๆจากทั่วโลกไดรวดเร็ว ซึ่งความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนี้เอง ทําใหเกิดประเด็น
ปญหาใหมในสังคม ถาประชาชนหรือผูไดรับขอมูลขาวสาร ที่ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การแกปญหาและการจัดการชีวิตก็เปนไปในทางท่ีไมถูกตอง (สํานักงานคณะกรรมการกา รศึกษา 
แหงชาติ, 2543) ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนของผูวิจัย สามารถเขาถึงขาวสารทางวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยีการ
สื่อสารออนไลนไดงาย และจากการสังเกตนักเรียนสวนใหญ ยังไมสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดเรียน 
มาใชอธิบาย, แกปญหา, หาคําตอบ หรือเลือกเชื่อหรือไมเชื่อ ประเด็นขาวสารทางสื่อออนไลนไดดีนัก  
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมที่ผานมา คนสวนมากคนมองวาเปนเรื่องที่ซับซอนและเขาใจยาก 
จึงไมมีใครใหความสําคัญ และนอกจากน้ีประชาชนสวนใหญยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตรและงมงายในเร่ืองที่ไม
ควรเชื่อ เชน ขาวการขอหวยจากสิ่งมีชีวิตที่มีรูปรางแปลกประหลาด อีกทั้งการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ผานมาในอดีต ประสบความลมเหลว เนื่องจากการจัดการเรียนรูมีจุดประสงคเพื่อการ
สอบเขาแขงขัน นักเรียนจึงเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือจําความรูไปใชในการสอบเทานั้น (โชคชัย ยืนยง, 2550) และ
ผูสอนสวนใหญ จัดการเรียนการสอนแบบวิธีบรรยาย (Yager, 1996) ซ่ึงทําใหการเรียนรูวิทยาศาสตรไมมีความ
เปนวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนไมสามารถตระหนักไดวาวิทยาศาสตรเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  ไม
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทั้งการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทําใหผู เรียนไมสามารถนําความรูมาใชใน
ประสบการณจริงได (โสรัจจ หงศดารมภ, 2545) 
 จากแนวคิดที่มีความสัมพันธกันระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมที่กลาวมาแลว ไบบี (Bybee 
1987) ไดเขียนบทความเรื่อง วิทยาศาสตรศึกษาและแนวคิดของวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี-สังคม ไดกลาวถึง
ความสําคัญของวัตถุประสงคในการศึกษาวิทยาศาสตรวา จะตองใหมีความรูในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
กระบวนการในการแสวงหาความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม จากวัตถุประสงคจะไดกรอบความคิดที่สําคัญ 3 อยางไดแก จะตองสอนใหเกิดน
โนมติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีกระบวนการแสวงหาความรู และใหมีการปฏิสัมพันธเชื่อมโยงการของ
วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี-สังคม (ภพ เลาหไพบูลย 2542: 36) 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการเรียนรูที่มีพื้นฐานจาก
ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ซึ่งมีเปาหมายใหนักเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยครูผูสอนใชสถานการณปญหาในสังคม ท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีซึ่งเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของนักเรียน นําเขาสูบทเรียนเพื่อใหนักเรียนหาคําตอบในสถานการณนั้นๆ ทํา
ใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในหองเรียน และมีความสามารถเรื่องทักษะกระบวนการเพ่ิมขึ้น นํามาสู
การพัฒนาความคิดสรางสรรค เจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชแนวทางวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน สามารถ
ตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหมีความพรอมในสถานการณปจจุบัน เพ่ือเตรียมตัวในบทบาทของพลเมืองในอนาคต และ
ยังรวมไปถึงการมีสวนรวมในการรับผิดชอบสังคมในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมดวย (นฤมล ยุตาคม, 2542) 
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 ณัฐวิทย พจนตันติ (2544: 226) กลาวถึงความหมายของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคมวา เปนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนตระหนัก
ไดวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนส่ิงที่อยูรอบตัวในชีวิตประจําวันที่มีคุณคาตอการดํารงชีวิต สามารถนํามา
ประยุกตและใชความรูที่ไดเรียนใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได  มีจุดเริ่มตนมาจากคําถามหรือปญหาท่ี
ผูเรียนพบเอง หรือเปนสถานการณที่ครูสรางขึ้น เพื่อกระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบ เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกวา
การเรียนวิทยาศาสตร คือการเรียนรูของตนเองและเปนการเรียนรูเพื่อตนเอง ทําใหผูเรียนเห็นวาวิทยาศาสตรคือ
สิ่งท่ีมีคุณคาตอการเรียนและเปนความจริงในชีวิต 
 ขอดีของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม คือ นักเรียนจะสามารถ
ประยุกตใชแนวคิดทางวิทยาศาสตรในสถานการณใหมได สามารถใชขอมูลโยงความสัมพันธของขอมูลกับ
สถานการณอื่น ทํางานไดดวยตนเอง และสามารถตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น มีความสามารถในการใชทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้น 2-3 เทา (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2546) และยังมีงานวิจัยที่บงบอกถึงขอดีในการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ที่ทําให ความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น (ดวงเดือน โมกภา, 2553; ทรงศิริ ชัยนา , 2553) จะเห็นไดวา การจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม สามารถทําใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนเพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มทักษะตางๆที่เปนประโยชนในการ
ดํารงชีวิตในชีวิตประจําวันของผูเรียนไดมากมาย 
 จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมที่กลาวมาขางตน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแนวการจัดการเรียนรูนี้มาใชสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ท่ีเรียนเรื่อง 
พันธุกรรม โดยผูวิจัยคาดวาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จะชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร ใหสูงข้ึน และเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ  
 2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียน เร่ือง พันธุกรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียน
ที่เรียนแบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง พันธุกรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรู แบงเปน 
- ก า รจั ด กา ร เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช แน วคิ ด

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
- การจัดการเรียนรูแบบปกติ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
- ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 
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วิธีการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research Design)  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ ในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 1,484 คน 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี           
ปการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุมโดย
แตละกลุมมีความสามารถในการเรียนเทากัน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปนเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เร่ือง 
พันธุกรรม และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง พันธุกรรม
และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียน จํานวน 2 กลุม คือกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองใชการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม 
สวนกลุมควบคุมใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยไดดําเนินการวิจัยเปนขั้นตอน ดังนี้  

1. ชี้แจงและทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสอน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม สราง
ความรู ความเขาใจ ในการรับความรูใหมจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

2. ใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณทดสอบกับกลุมทดลอง 
3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมกับ

นักเรียนกลุมทดลอง 40 คน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับนกัเรียน
อีกกลุมจํานวน 40 คน ซึ่งทําการทดลอง 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมจํานวน 20 ชั่วโมง 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทดสอบหลังเรียนกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

5. นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน แลวเก็บรวบรวมขอมูลคะแนนไวใชในการวิเคราะหผลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้  

1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมและนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ ดวย t-test for independent 
sample 

2. เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม และนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูแบบปกติ ดวย t-test for independent 
sample 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสังคม ดวย t-test for dependent sample 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 คา t-test ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พันธุกรรม หลังการจัดการเรียนรูระหวาง

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) กับ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

กลุม   คาสถิติ   
 n x̄  S.D. t Sig. 

กลุมSTS 40 32.75 3.128 10.504 0.00 
กลุมปกติ 40 26.18 2.427   

p<.05 
จากตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวา คะแนนของนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 2 คา t-test ของคะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังการ

จัดการเรียนรูระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (STS) กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

กลุม   คาสถิต ิ   
 n x̄  S.D. t Sig. 

กลุมSTS 40 31.13 2.409 5.488 0.00 
กลุมปกติ 40 27.78 3.017   

p<.05 
 จากตารางที่ 2 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนนหลัง
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนและหลังเรียน เ ร่ือง พันธุกรรม ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม ไดผลการวิจัยดังตาราง 3 

กลุม   คาสถิติ   
 n x̄  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 40 24.83 4.835 8.140 0.00 
หลังเรียน 40 31.13 2.409   

p<.05 
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จากตารางที่ 3 คะแนนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ( STS) สูงกวาคะแนน
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

อภิปรายผล 
1. ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง พันธุกรรม 

สมมติฐานท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวานักเรียนที่ เรียนตามปกติ 
ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งงานวิจัยของ จิรดา น้ําใจดี (2557) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องระบบนิเวศ และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบนิเวศของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
ตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงกวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการสอนโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการสอน
วิทยาศาสตรที่ไดความรูที่สัมพันธกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนในดานความรูเกี่ยวกับตนเอง การสอนใหมี
การใชทักษะการเรียนรูในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมอยาง
จริงจังในการเก็บรวบรวมขอมูล การแกปญหา การตัดสินใจ เปนการสอนใหมีการพัฒนาคานิยมและแนวคิด
เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคม โดยใหนักเรียนศึกษาถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน ในชุมชน 
ในสังคมใกลตัว โดยในแตละลําดับขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรูลวนสงเสริมใหผูเรียนไดรับทักษะตางในการ
เรียนรูเพิ่มขึ้น โดยเร่ิมตั้งแตขั้นตั้งคําถาม ผูเรียนจะเกิดความสงสัย จากประเด็นปญหา ภาพสถานการณ ในชีวิต
จริง และต้ังคําถามท่ีตนสนใจ สงสัยเกี่ยวกับโลกรอบตัวเอง หรือปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเม่ือผูเรียนเกิดความสงสัยจะทําใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูเกี่ยวกับความรูทางวิทยาศาสตร
เพื่อนําความรูนั้นมาตอบคําถามหรือแกปญหานั้นใหไดดวยตนเอง และตระหนักถึงประโยชนของความรูทาง
วิทยาศาสตรนั้น ขั้นวางแผนคนหาคําตอบ ผูเรียนทํางานเปนกลุมเพื่อวางแผนการสืบคนหาคําตอบ ทําใหผูเรียน
ไดฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นไดมีการแลกเปล่ียนความคิดวิธีการคนหาคําตอบ ขั้นคนหาคําตอบ ผูเรียนจะ
ไดมีอิสระในการคนหาคําตอบตามขอมูลที่แตละกลุมสนใจ ทําใหเกิดความสนุกในการคนหาคําตอบ ขั้นสะทอน
ความคิด ผูเรียนจะไดนําสิ่งที่กลุมคนหาคําตอบมาได มาหาวิธีนําเสนอขอมูลที่ศึกษามาไดอยางอิสระ            
ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ ขั้นนี้ผูเรียนไดเรียนรูคําตอบของปญหาของตนเอง และไดเรียนรูความรูในอีกแงมุม
ของกลุมอื่น เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดจากการแลกเปล่ียนประสบการณ มาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและ
สังคม และตอบคําถามหรือปญหาตามประเด็นหรือเรื่องราวที่ผูเรียนเกิดคําถามตั้งแตตน ซึ่งสถานการณตางๆ
ผูเรียนเปนผูเรียนรูและพิจารณาดวยตนเอง จึงทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมากข้ึน และสามารถนําความรูที่
ไดศึกษาไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น ในข้ันนําไปปฏิบัติ  
2. ดานความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

สมมติฐานท่ี 2 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่ง
สอดคลองกับ ทรงศิริ ชัยนา (2553) ศึกษาการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิชาวิทยาศาสตรเรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัย
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พบวา นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนการคิดอยางมีวิจารณญาณผานเกณฑรอยละ60 ของ
คะแนนเต็ม ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม เปนการจัดการ
เรียนรูที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอสังคมในชีวิตจริง จึงสงเสริมใหผูเรียนรูจักใช ขั้นตอน 
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมาใชพิจารณาความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดศึกษาคนความา เร่ิมตั้งแต ขั้นตั้ง
คําถาม ซึ่งเปนขั้นที่ครูมีสถานการณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมที่ทําใหผูเรียนเกิดความรูความสงสัย 
เกิดการตั้งถาม โดยคําถามที่ผูเรียนตั้งจะอยูในขอบเขตท่ีตองมีขอมูลการใชความรูทางวิทยาศาสตรมากพอที่จะ
มาตอบปญหานั้นได ขั้นวางแผนคนหาคําตอบ ผูเรียนจะตองมีการพิจารณาในการเลือกแหลงขอมูลที่เปนไปไดที่
จะสามารถไดมาซึ่งคําตอบของคําถามที่ตั้งขึ้นมา ขั้นคนหาคําตอบ ผูเรียนตองมีการรวบรวมขอมูลที่ที่มีหลักฐาน
และนาเชื่อถือใหมากที่สุดเพื่อที่จะนํามาใชในการตอบปญหาขางตน ข้ันสะทอนความคิด ผูเรียนตองมี
กระบวนการคิด พิจารณาเลือกวิธีในการนําเสนอขอมูลใหเหมาะสม สะดวกและนาเชื่อถือ ที่สุด ข้ันแลกเปล่ียน
ประสบการณ ในข้ันนี้ผูเรียนจะไดรับความรูทางวิทยาศาสตรจากเพื่อนตางกลุมซึ่งผูเรียนจะตองใชความรูที่ได
คนหาคําตอบมา เลือกพิจารณา ท่ีจะเชื่อหรือไมเชื่อ ขอมูลของเพื่อนกลุมอื่นๆ ขั้นนําไปปฏิบัติจริง ผูเรียนจะได
ใชขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาตอบปญหาท่ีเกิดในสังคมและเปนแนวทางในการเลือกปฏิบัติ
จนจริงใจสังคม  

สมมติฐานท่ี 3 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม หลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม (STS) สูงกวาคะแนนความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจาก คะแนนความสามารถในการ
คิดอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนของนักเรียนไดมาจากการทําแบบทดสอบกอนที่นักเรียนจะไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ผูเรียนจึงไมไดรับการฝกทักษะในดานตางๆ ตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรูโดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม ผูเรียนจึงทําแบบทดสอบไดคะแนนตํ่า เมื่อผูเรียนผาน
การเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมแลวผูเรียนไดรับการฝกทักษะ
ตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรูทั้ง 6 ขั้นซ่ึงแตละข้ันมีสวนสงเสริมตัวบงชี้ใหเกิด ความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณผูเรียนจึงคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
   

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 จากผลการวิจัยในขั้นตั้งคําถาม เมื่อครูใชคําถามกระตุนผูเรียน จะเกิดผลดีทําใหผูเรียนสามารถหา
ขอมูล เพื่อนํามาตอบปญหาที่เปนประเด็นในสังคมได ครูจึงควรใชคําถามท่ีเหมาะสม เปนคําถามท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดคําตอบ และเปนคําถามที่ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชประโยชนในการตอบ
ปญหาในประเด็นในสังคมได 
 1.2 การที่จะใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนไดนั้น ครูผูจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม ตองมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ชวยเหลือ พรอมเปนผูชี้แนะ เปนที่ปรึกษา เปนคน
อํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล มีกลวิธีในการเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ไปใชในการจัดการ
เรียนรูกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรในเรื่องและระดับชั้นอื่นๆ ทําใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
ไดมากข้ึน 
 2.2 ควรศึกษาลงไปถึงระดับพฤติกรรมวาระดับพฤติกรรมใดที่มีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนโดยใชแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม สูงข้ึนมากที่สุด 
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การสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนเร่ืองของโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
Surveying Secondary Students' Alternative Conceptual Understanding of Momentum 
and collision 
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   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
  

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเขาใจที่คลาดเคล่ือนเร่ืองโมเมนตัมและการชนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 77 คน โรงเรียนอุดร
พิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซ่ึง
กลุมตัวอยาง 2560 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบวัดมโนมติโมเมนตัมและการชน 2 
ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบ เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4ทําแบบวัดมโนมติเรื่องโมเมนตัมและการชน จัดระดับมโนมติโดยใชเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณคือ ความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบอิสระ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความเขาใจมโนมติ
คลาดเคล่ือนเรื่องมโนมติโมเมนตัมและการชนในหลายหัวขอ โมเมนตัม แรงและการเปล่ียนแปลงโมเมนตัม        
การดลและแรงดล การชนในหนึ่งมิติ การชนในสองมิติ กฎการอนุรักษโมเมนตัม การระเบิด 
 
คําสําคัญ : ความเขาใจมโนมติโมเมนตัมและการชน 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to survey secondary students' alternative 
conceptual understanding of momentum and collisions. Seventy-seven grade 10 students at 
Udonpichairukpittaya school in Secondary Educational Service Area Office 20 in the 
second semester of academic year 2017 were selected using cluster random sampling 
technique. The research instrument was a two-tier test items. The student responses to each 
two-tier test item were classified following criteria used by Costu, Ayas, Niaz,Unal and 
Calik (2012). The results indicated that the sample held misunderstanding on momentum, 
momentum and momentum change, impulse and impulsive force, Collision in one 
dimension, two-dimensional collision, law of conservation of momentum and explosion.

Key Word (s) : Alternative Conceptual Understanding , Momentum and collision
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บทนํา 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค       
คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบระเบียบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ 
ซึ่งวิทยาศาสตรจะชวยใหมนุษยไดพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเประบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีสามารถตรวจสอบได ดังนั้นทุกคนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหรู
วิทยาศาสตรเพ่ือเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล 
สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ) ซ่ึงประเทศของเราไดมองเห็นความสําคัญในสวนนี้
ความรูที่ไดโดยการสังเกต และคนควาจากปรากฏการณ ธรรมชาติ แลวจัดเขาเปนระเบียบ 
 โมเมนตัมและการชนเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนทั้งในระดับตางๆ เปนเน้ือหาที่มีความสําคัญ เราสามารถโมเมนตัมและการชนมาใช
ประโยชนและอธิบายในดานตางๆ เชน การออกแบบโครงสรางของรถ การปลอยวัตถุ การชนกันของวัตถุ เปนตน 
แตเนื่องจากเนื้อหาโมเมนตัมและการชนสวนใหญเนนการแกโจทยปญหาทางพีชคณิต ดัง Redish (2003 อางถึง
ใน เกริก ศักยสุภาพ, 2556: 2) กลาววา ฟสิกสเปนวิชาที่อาศัยความเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวแปร และสมการ
ตางๆทางฟสิกสที่เกี่ยวของ ผูเรียนมักพบเจอปญหาการวิเคราะหจากสถานการณ และไมเขาใจความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่โจทยกําหนดให ผูเรียนไมสามารถมองออกเปนภาพความคิดได ทําใหเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการ
เรียนวิชาฟสิกส จากลักษณะของวิชาฟสิกสเปนวิชาที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงตอเนื่อง ซับซอนและบางเร่ื องเปน
นามธรรม ถาจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายอาจจะสงผลใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมมีความ
กระตือรือรนในการเรียน ดันนั้นการที่จะดึงดูดใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมมีความกระตือรือรนในการ
เรียน ดังนั้นการที่จะดึงดูดใหนักเรียนมีความสนใจในวิชาฟสิกสนั้น ตองใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเขาใจมโนมติของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สงเสริมใหผูเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถ
นําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องโมเมนตัมและการชนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษสํานักเขต

พื้นที่การศึกษาเขต 20 ปการศึกษา 2560 จํานวน 6 หองจํานวนนักเรียน 232 คน โดยทําการตัดหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหองเรียนเตรียมทหารออกเพื่อความเทาเทียมของประชากร 

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 

นักเรียนทั้งสิ้น 77 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดมโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ แบบ 2 ระดับที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น โดยระดับท่ี 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เปนการใหเหตุผลประกอบอธิบายระดับที่ 1 จํานวน 
12 ขอ ที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 1.00 มีความยากงาย อยูระหวาง 0.21-0.26 มีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.42-0.69 มีคาความเชื่อมั่น .80  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

3.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 หอง จากจํานวน 6 หอง จํานวน 
77 คน 

3.2 ทําการทดสอบความเขาใจมโนมติเรื่องโมเมนตัมและการชน โดยใชแบบทดสอบตัวเลือกแบบ 2 
ระดับ (Two-tier Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 12 ขอ ที่สอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู 
โดยใชเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 
4. การวิเคราะหขอมูล 

เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับท่ี 2 เปน
การเขียนเหตุผลอธิบายประกอบในระดับที่ 1 ซ่ึงผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัด
มโนมติปฏิสัมพันธในระบบสุริยะ โดยอานคําตอบของนักเรียนไปพรอมกัน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ 
Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ ตามเกณฑ Costu, Ayas & Niaz (2012) 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 การแปลผล  คะแนน 
�  �  มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound Understanding ) SU 3 

 �  มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 
�  ไมตอบ มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 
�   มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) SM 1 

 ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 

  ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 
ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ (No Response)  NR 0 

 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 แบบสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคลื่อนเรื่องของโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ใชสถิติที่ใชคือ ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (percentage) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความเขาใจมโนมติโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัด

กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ความเขาใจมโนมติโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดกลุมคํา
ตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 

 ความถี่และรอยละของมโนมติโมเมนตัมและการชนของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
SU PU SM NU NR 

ขอที่ 1 1 6 15 19 3 
(2.27) (13.64) (34.09) (43.18) (6.82) 

ขอที่ 2 2 1 9 25 4 
(4.55) (2.27) (20.45) (56.82) (9.09) 

ขอที่ 3 6 17 10 10 1 
(13.64) (38.64) (22.73) (22.73) (2.27) 

ขอที่ 4 5 15 5 16 3 
(11.36) (34.09) (11.36) (36.36) (6.82) 

ขอที่ 5 6 15 7 15 1 
(13.64) (34.09) (15.91) (34.09) (2.27) 

ขอที่ 6 3 9 11 18 2 
(6.82) (20.45) (25.00) (40.91) (4.55) 

ขอที่ 7 3 11 15 11 4 
(6.82) (25.00) (34.09) (25.00) (9.09) 

ขอที่ 8 3 7 19 15 0 
(6.82) (15.91) (43.18) (34.09) (0.00) 

ขอที่ 9 2 6 22 12 2 
(4.55) (13.64) (50.00) (27.27) (4.55) 

ขอที่ 10 3 6 15 19 1 
(6.82) (13.64) (34.09) (43.18) (2.27) 

ขอที่ 11 
2 10 8 21 3 

(4.55) (22.73) (18.18) (47.73) (6.82) 

ขอที่ 12 
1 14 12 17 1 

(2.27) (31.82) (27.27) (38.64) (2.27) 
จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมโมเมนตัมและการชน รายขอตามเกณฑของ 

Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญยังไมมีความเขาใจมโนมติของไหล 
(NU) มีความเขาใจมโนมติของไหลเพียงบางสวน (PU) เมื่อพิจารณาวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นโมเมนตัม(ขอที่ 1) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

1.1)  วัตถุยิ่งมากย่ิงมีพลังงานจลนมาก (SM) จํานวน 15 คน 
1.2)  มื่อความเร็วของวัตถุหนี่งเพ่ิมขึ้นก็สงผลใหความเรงของวัตถุเพิ่มขึ้นเชนกัน (SM) จํานวน 11 คน 
1.3)  นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 23 คน 

2. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (ขอที่ 2) จากการวิเคราะหคําตอบ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

2.1) การที่แรงเฉลี่ยในภาพกระทําตอวัตถุ 60 องศานั้นการที่วัตถุจะกระเด็นออกก็จะเทากับ
แรงเฉล่ียที่กระทําตอวัตถุ 60 องศาเชนกันดังภาพ (SM) จํานวน 25 คน 

2.2) มุมกระเด็นเขามาขนกับขอบโตะ เปนมุม 60 องศาและกระดอนออกไปดวยมุม 60 
องศา (NU) จํานวน 6 คน 

2.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 9 คน 
3. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (ขอที่ 3) จากการวิเคราะหคําตอบ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคล่ือนและความไม
เขาใจ ดังนี้ 

3.1) รถคันที่สองไมไดบรรทุกของทําใหรถมีน้ําหนักเบาและไมมีแรงตาน จึงทําใหรถคันที่สอง
ใชแรงตานเพราะจะทําใหเคล่ือนที่ชาลง (SM) จํานวน 25 คน 

3.2) รถคันที่ สอง มีน้ําหนักเบากวารถคันแรกจึงตองใชแรงตานทานในการหยุดรถมากกวา
(SM) จํานวน 25 คน 

3.3) ถาไมมียางรถยนต เวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะรถมาดวย
ความเร็ว(NU) จํานวน 8 คน 

3.4) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 22 คน 
4. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการดลและแรงดล (ขอที่ 4) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 
4.1) แรงดันของเอ็นทําใหแรงดลมีคาคงที่ (SM) จํานวน 17 คน 
4.2) เพ่ือใหรถมีความยืดหยุน (SM) จํานวน 11 คน 
4.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 17 คน 

5. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการดลและแรงดล (ขอที่ 5) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

5.1) วัตถุสะทอนกลับในทิศทางเดิมและความเร็วมีคาเทาเดิมทําใหความเร็วของวัตถุกอนชน
และหลังชนมีความเร็วไมเปลี่ยนแปลง (SM) จํานวน 17 คน 

5.2) เวกเตอรสวนทางกัน (SM) จํานวน 8 คน 
5.3) ผลตางของโมเมนตัมเปน 0 จึงทําใหแรงดลเปนศูนย (NU) จํานวน 5 คน 
5.4) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 10 คน 

6. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในหนึ่งมิติ (ขอที่ 6) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

6.1) โมเมนตกอนใหญตองเทากับกอนเล็ก แตจะทิศทางตรงกันขาม (SM) จํานวน 41 คน 
6.2) โมเมนตัมหลังชนจะเปนศูนย (SM) จํานวน 5 คน 
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6.3) วัตถุกอนเล็กชนวัตถุกอนใหญ และกระเด็นออกมาทิศตรงขามจะตองติดลบเสมอ (NU) 
จํานวน 11 คน 

6.4) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 17 คน 
7. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในหนึ่งมิติ (ขอที่ 7) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 
7.1) พลังงานจลนกอนชนเทากับพลังงานจลนหลังชน (SM) จํานวน 35 คน 
7.2) พลังงานจลนกอนชนและหลังชนเทากัน (NU) จํานวน 15 คน 
7.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 6 คน 

8. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในสองมิติ (ขอที่ 8) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

8.1) โมเมนตัม คือ ความเร็วที่เปลี่ยนไป เลยไมใชโมเมนตัม (SM) จํานวน 25 คน 
8.2) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 15 คน 

9. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการชนในสองมิติ (ขอที่ 9) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

9.1) วัตถุสองงกอนมีพลังงานจลนเปลี่ยนแปลง (SM) จํานวน 23 คน 
9.2) โมเมนตัมของวัตถุแตละกอนไมเปลี่ยนแปลง (NU) จํานวน 3 คน  
9.3) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 18 คน 

10. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นกฎการอนุรักษโมเมนตัม (ขอที่ 10) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

10.1) โมเมนตัมจะคงตัวตลอด (NU) จํานวน 5 คน 
10.2) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 7 คน 

11. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นกฏการอนุรักษโมเมนตัม (ขอที่ 11) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

11.1) โมเมนตัมจะคงตัวตลอด (NU) จํานวน 5 คน  
11.2) นักเรียนเลือกคําตอบผิดและไมแสดงเหตุผลประกอบ (NU) จํานวน 7 คน 

12. มโนมติโมเมนตัม ในประเด็นการระเบิด (ขอที่ 12) จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีความเขาใจบางสวน ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและความไมเขาใจ ดังนี้ 

12.1) โมเมนตัมไมเปลี่ยนแปลง (NU) จํานวน 8 คน  
12.2) เปนการชนแบบยืดหยุนสมบูรณ (NU) จํานวน 5 คน 
12.3) พลังงานจลนทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลง (NU) จํานวน 6 คน  

 

การอภิปรายผล 
จากการสํารวจความเขาใจมโนมติคลาดเคล่ือนเรื่องโมเมนตัมและการชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

พบวา นักเรียนมีมโนมติคลาดเคลื่อนเร่ืองโมเมนตัมและการชนในประเด็นสําคัญ คือ โมเมนตัม แรงและการ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม การดลและแรงดล การชนในหนึ่งมิติ การชนในสองมิติ กฎการอนุรักษโมเมนตัม การระเบิด 

โมเมนตัมและการชนเปนเนื้อหาที่ถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยเรียนเนื้อหา การชนในหนึ่งมิติ การชนในสองมิติกฎการ
อนุรักษโมเมนตัม การระเบิด เปนเนื้อหาที่คอนขางเขาใจไดยาก ถานักเรียนไมสามารถจินตนาการ หรือจําแนก
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การชน การระเบิดออกได นักเรียนจะเกิดความสับสน ซึ่งเมื่อทําการสํารวจพบวานักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา
คลาดเคลื่อนและไมถูกตอง อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก 

1. เปนสถานการณที่สังเกตบนภาพ ทําใหไมสามารถจินตนาการวาเกิดสถานการณไดอยางไร เมื่อ
ชนกันแลว เปนการชนแบบไหน หรือระเบิดออกแบบไหน จึงทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได 

2. กระบวนการการจัดกิจกรรมการสอนไมสามารถแสดงใหนักเรียนเห็นภาพไดอยางชัดเจน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 

1) จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการสํารวจความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน ผูวิจัยขอ
เสนอแนะวาในการจัดการเรียนรูควรนําผลการศึกษาไปออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูเรื่องโมเมนตัมและ
การชนเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติเนื้อหาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งควรเนนในเรื่องการสรางมโนมติที่
ถูกตองผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เปนการสํารวจตรวจสอบ การปฏิบัติหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 

2) จากผลการวิจัย ถามีผูวิจัยทานอื่นที่สนใจในการพัฒนาความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือนของผูเรียน 
สามารถนําเอาวิจัยในคร้ังนี้ในประเด็นความเขาใจที่คลาดเคล่ือนของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ไปใช
อางอิง เพื่อพัฒนาความเขาใจมโนมติของผูเรียนเร่ืองโมเมนตัมและการชนใหสมบูรณไดมากข้ึน 

3) จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเยอะที่สุด คือ การชนแบบสองมิติและ
การชนแบบ 1 มิติ ตามลําดับ ซึ้งเนื้อหาดังกลาว ตองอาศัยความเขาใจ และ จินตนาการอยางมาก เนื่องจาก
ผูเรียน ไมสามารถเห็นลักษณะการเกิดปรากฏการณได ดังนั้นจึงทําใหเกิดความเขาใจ คลาดเคลื่อนมาก ดังนั้นจึง
ทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนมาก ด้ังนั้นผลที่ไดจากการศึกษาจึงสามารถนําไปพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน รู เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหดีขึ้นตอไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบSTAD 
 
The Development of Learning Achievement in Social Studies, Religion and Culture 
for Mathayomsuksa1 Chaiyawitthaya School use Lesson Plans Based on STAD 
Cooperative Learning Model
 
ผูวิจัย   สมศักดิ์  เวชแดง 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์  

ดร.กฤตกาล  ชารลีย ฑปภูผา 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD ประชากรในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนไชยาวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 360 คนกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1จํานวน 31 คนไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 6 และเครื่องมือที่ใชในการสะทอนผล
การปฏิบัติ คือ แบบทดสอบยอยหลังเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบ t-test  

ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD เร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 
ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียที่สรางขึ้นมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความ
เหมาะสม 4.75 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบ STADเร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรูดวยการ
เรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียพบวา ผล
การประเมินอยูในระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ( X = 4.15, S.D. = 0.35) 

 
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา, 

ความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: to develop participatory learning activities of 
learners using the STAD test, to compare the learning achievement before and after the
Social Studies, Religion and Culture and satisfaction of STAD students. Population 
Research in Mathayomsuksa 1 Students, ChaiyaWitthaya School. There were 195 
students in the second semester of the academic year 2016. The sample consisted of 31 
mathayomsuksa 1/1 students. Used to measure learning achievement before and after 
class and assess student satisfaction. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and t-test. 
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The results of this study showed that the comparison of academic achievement in 

high school committees with higher than 4.75% of students from STAD activities in 
geography, world, Asia, geography and Australia. And the level of student satisfaction in 
learning by taking the STAD test. Geography of Asia, geography, international Australia 
and Oceania. The highest score ( X = 4.15, SD = 0.35) 

Keyword : Lesson Plans Based Cooperative Learning Model, Develop of Learning 
Achievement, Social Studies, Satisfaction

 

บทนํา 
สังคมโลกในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว การรับรูขอมูลขาวสารของมนุษยทั่วโลกก็เกิดขึ้น

อยางรวดเร็วเชนกัน ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทํา ใหโลกที่กวางใหญเปนโลกไร
พรมแดนแหงการเรียนรู สังคมโลกมีทั้งการแขงขัน และรวมมือกันมากข้ึนการจัดการศึกษาจึงจําเปนที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลง ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลายประการ อาทิ ทักษะทางภาษา ทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะในการใชเทคโนโลยี และส่ือสารสนเทศตาง ๆ รวมทั้งทักษะในการปรับตัวทักษะ
ในการแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีสติ มีเหตุผล การใชวิจารณญาณในการแยกแยะขอมูลขาวสาร เลือกรับสิ่งที่ดีงาม 
สิ่งที่เปนคุณประโยชน ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรูทันโลกพรอม ๆ กับการเปนพลเมืองดีของ
สังคม สามารถครองตนอยูในความดีงาม ความถูกตอง รอดพนจากอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งยั่วยุไปในทางเสื่อม 
สังคมโลกในปจจุบัน และในอนาคตเปนสังคมแหงการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางชาติตางภาษา ผูเรียนตอง
เรียนรูที่จะรักเพื่อนมนุษย เรียนรูที่จะเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม เรียนรู และเลือกรับสิ่งที่เหมาะสมดีงาม
เปนประโยชนโดยยังคงรักษาไวซึ่งคุณคาแหงมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาของสังคมไทย วิธีที่ดีที่สุดในการ
พัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพเปนพลังที่มีคุณคาของสังคมประเทศชาติและของโลก คือ การจัดการศึกษาในโรงเรียน 
(ดวงกมล สินเพ็ง, 2553: 1)คุณภาพของผูเรียนถือเปนหัวใจของการพัฒนาการศึกษาท่ีเนนสรางคนใหมี
ความสามารถ มีคุณธรรมมีความสุข เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยที่สงผลใหประเทศมีสังคม มีเศรษฐกิจ และ
การเมืองท่ีดี การศึกษาในปจจุบันจําเปนตองสรางทักษะความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตสิ่งที่ตองพึงระวัง คือ 
การศึกษาตองไมแตกแยกจากสังคม หรือชีวิตจริง และสรางใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ โดยเฉพาะการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญในเร่ืองของการเรียนรู จากกิจกรรม 
หรือการเรียนรูนอกหองเรียนอยางจริงจัง เพราะถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนผูเรียน (สํานัก
วิชาการมาตรฐานการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 1)  

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
แบบกลุมรวมมือรูปแบบ STAD มีบทเรียนเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมุงเนนกิจกรรมของผูเรียนมากกวา
ผูสอนการจัดสภาพการเรียนใหผูเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวและสามารถจัดการเรียนรูตามแบบการสอนอื่น
ไดการเรียนแบบรวมมือแบบแรกที่ไดรับการพัฒนาข้ึนที่  Johns Hopkins University เรียกวา Student 
Teams-Achievement Divisions : STAD เปนรูปแบบการเรียนการเรียนที่วัดความสามารถของผูเรียนโดยการ
ทําแบบทดสอบยอยแลวนําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบยอยไปเปรียบเทียบกับคะแนนพ้ืนฐานของนักเรียนแต
ละคนซ่ึงไมเทากันไดมาโดยนําคะแนนความกาวหนาของสมาชิกกลุมเดียวกันมารวมกันถาคะแนนเฉล่ียของกลุม
สูงกวาเกณฑที่กําหนดกลุมก็จะไดรับการยกยองหรือรางวัลตามท่ีตกลงไว 

จากแนวคิดขางตนผูศึกษาคนควาจึงไดนําวิธีการสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD มาใชจัดกิจกรรมการ
เรียนเพราะตระหนักวากระบวนการเรียนรูนั้นมิใชเกิดจากการถายทอดความรูจากครูเพียงฝายเดี ยวแตการ
เรียนรูเปนการรวมมือกันทํากิจกรรมระหวางครูและผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายพบวาการเรียนแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอบแบบปกตินักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลัง
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เรียนสูงกวากอนเรียนและมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวาสอนแบบปกติและบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง
เปนสื่อการเรียนอยางหนึ่งที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองซึ่งจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับความถนัดและ
ความสามารถของแตละบุคคลบทเรียนจะมีลักษณะการวางเนื้อหามุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยจัด
เรียบเรียงเนื้อหาไวมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามลําดับสามารถเรียนรูเมื่อใดเวลาใดที่ไหนก็ไดบทเรียนสําเร็จรูป
แบบเสนตรงเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นโดยกําหนดเนื้อหาวัตถุประสงควิธีการและส่ือการสอนไวลวงหนาทํา
ใหผูเรียนสามารถคนควาและประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองบทเรียนที่จัดแบงเน้ือหาท่ียากมีคําถามใหนักเรียน
ไดคิดและตอบพรอมกับมีเฉลยใหผูเรียนตรวจคําตอบเพื่อทราบผลการเรียนทันทีนอกจากนี้ยังมีคําชักชวนติชม
และภาพการตูนประกอบเพ่ือเปนการเสริมแรงทําใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินสนใจไมเบื่อหนายผูเรียนมี
โอกาสท่ีจะศึกษาดวยตนเองและเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลลําดับความยากงายและทราบ
คําตอบที่ตนทําซ่ึงสงผลตอการเรียนใหผูเรียนสูงขึ้น (บุญชมศรีสะอาด, 2537 : 83) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบเทคนิค STAD กลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่จะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตัวเองและเปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลทําใหผูเรียนไดเรียนรูเต็มตาม
ศักยภาพซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว
รวมทั้งเปนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองและสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นตนเอง 

ดังนั้น ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม สมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบรวมกันสมาชิกจะไดพูดคุย
กัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันผูเรียนจะไดความรูจากเพื่อน และสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการใชวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เพราะนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมกลุมซึ่งแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม Bruce andMasah (1992) ไดกลาว
วา เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิคที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้ งในดานสติปญญาและดานสังคม ท้ังนี้
เพราะวามนุษยเปนสัตวสังคม การอยูรวมกันในสังคมควรมีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งสามารถใช
เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนในดานสติปญญาใหเกิดการเรียนรูจนบรรลุถึงขีดความสามารถ
สูงสุดได โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกัน กลุมเดียวเปนผูคอยแนะนําหรือชวยเหลือทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนที่อยูในวัย
เดียวกันยอมจะมีภาษาท่ีใชในการส่ือสารที่เขาใจงายกวาครูผูสอนการรวมมือกันเรียนรูมีหลักที่ผูสอนตองคํานึง
อยู 3 ประการ 1) รางวัลหรือเปาหมายของกลุม 2) ความหมายของแตละบุคคลในกลุม 3) สมาชิกในกลุมมี
โอกาสในการชวยใหกลุมประสบความสําเร็จเทาเทียมกันเปนตน 

จากงานวิจัยของนักวิจัยหลายทานก็ไดสนับสนุนวาการเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้นสามารถกระตุนความสนใจใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเขาใจบทเรียนดีขึ้นดังที่กลาว
มาขางตนผูวิจัยจึงไดแนวทางในการแกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีขึ้นโดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STADซ่ึงเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดังนั้นเพ่ือใหผลการเรียนรูของนักเรียนเปนไปตามท่ีผูวิจัยไดตั้งเปาหมายเอาไวผูวิจัยจึงใช กิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD มาเปนวิธีในการดําเนินการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

STAD 
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ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยใชกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STADในรายวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใชวิธีการของการวิจัยเชิง
ทดลองเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมและทักษะทางสังคมเปนแนวทางใหกับนักเรียนไดนําความรู
ประสบการณการทํางานกลุมที่ไดรับเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูในชั้นสูงตอไป 

 3.  ผลท่ีไดจาการวิจัยสามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระหรือผูเรียนใน
ระดับชั้นอื่น ๆ ได ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเปนความสําเร็จของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตอไป 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 9 หอง รวมจํานวน 360 คน  

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2560 ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม1 
หอง จํานวน 31 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 สาระภูมิศาสตรตามหลักสูตร

แกนกลางพ.ศ. 2551 โรงเรียนไชยาวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดแก 
ภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประกอบดวย 
สภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ลักษณะประชากรของทวีปเอเชีย ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของ
ทวีปเอเชีย ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทวีปเอเชีย 

4. ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชคือการศึกษาในครั้งนี้ทาํการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใช
เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมงซึ่งมีผูวิจัยทําการสอนเอง 

5. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  
    5.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD 
   5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษาและความพึงพอใจในการเรียน

ของนักเรียน 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ รูปแบบ STAD มี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. นักเรียนที่เรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD มีความพึงพอใจตอการเรียนหลัง
เรียน อยูในระดับมาก 

 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง ภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 
โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จํานวน 6 แผนการเรียนรู จํานวน 12 ชั่วโมง คือแผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1 เรื่องสภาพแวดลอมทางกายภาพของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องลักษณะประชากร
ของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ืองลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 4 เร่ืองลักษณะเศรษฐกิจของทวีปเอเชียแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ืองปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย และแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของทวีปเอเชีย  

2. เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการทดลอง 
   2.1 แบบทดสอบยอยกอนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 
   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
   2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูรูปแบบ STAD 

การสรางและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
1. การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรู เร่ืองภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

  1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมถึงขอบขายของ
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103 

  1.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือเรียน คูมือครู เร่ือง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 
ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย ของการเขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบการเรียนแบบ
รวมมือรูปแบบ STAD 

  1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรูระยะส้ันที่ใชวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ 
STAD เร่ือง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย จํานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง ซึ่งในแต
ละแผนประกอบไปดวยสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน   

  1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระและ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมและขอบกพรองเพื่อใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข และนํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการตรวจสอบ แกไขปรับปรุงใหถูกตองแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการทดลอง 
   2.1 แบบทดสอบยอยหลังเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงแบบทดสอบยอยหลัง

เรียน เปนแบบทดสอบยอยที่นักเรียนไดทําในระหวางที่ทําการเรียนการสอน สวนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน นักเรียนจะไดทําเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนครบทั้ง 6 แผนการเรียนรูจํานวน 12 ชั่วโมงแลว  

   2.2 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1) คาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ  
   2) คัดเลือกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไว สวนขอที่บกพรองนํามาปรับปรุงแกไข 

เสร็จแลวรวบรวมเปนฉบับนําไปทดลองใช (Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนไชยาวิทยา 
จํานวน 30 คน ท่ีเคยเรียนเนื้อหาภูมิศาสตร ประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโคเอเชียมาแลว เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
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   3) นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอ โดยใชโปรแกรมβ–INDEXเพ่ือ

คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงายพอเหมาะ โดยมีคาต้ังแต 0.20 - 0.80 
   4) หาคาอํานาจจําแนกขอสอบตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดขอสอบอยูในเกณฑ 40 ขอ 
   2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเทากับ 0.98 
   2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการทดลองสอนดวยตัวเองตามแผนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกับกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูเรียน (ยึดผูเรียนเปนสําคัญ) 
พฤติกรรมกลุมสัมพันธและทักษะทางสังคมของผูเรียน และศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้จากการสอนในวงจรตางๆ ดวยตัวเอง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. สอนตามแผนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ รูปแบบ STAD จํานวน 6 แผนการ
เรียนรู เวลา 12 คาบ ๆ ละ 50 นาที 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั้งหมดจากเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีสรางขึ้น แลวนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหมีความสมบูรณตอไป 

3. เม่ือทดลองครบทั้ง 6 แผนแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาทดสอบนักเรียน 
จากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD สรุป
ผลไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจากการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร
และผลการเรียนรูที่คาดหวังรวมถึงขอบขายของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 21103ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STADพบวา 
แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบและกิจกรรมการเรียนรูรวมถึงขอบขายของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส21103 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ STAD โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีระดับความเหมาะสมตามแผนการเรียนรู อยูในระดับมากท่ีสุดทุกแผนการจัดการเรียนรู
เชนกัน  

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา กอนและหลัง
เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย 
ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียจํานวน 31 คน มีคาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน รอยละ 41.34 และคา
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรอยละ 80.22 แสดงวาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบรวมมือ
รูปแบบ STAD เร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนดวยการเรียน
แบบรวมมือรูปแบบ STADเร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียพบวาผลการ
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจท่ีคาเฉล่ียระดับ 4.15 อยูในเกณฑความพึงพอใจระดับมาก 
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การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูวิธีการสอนแบบการเรียนแบบ

รวมมือรูปแบบ STAD เร่ืองภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา คะแนนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรูวิธีการสอนแบบ
การเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนียหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักเรียนไดเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD ทําใหมี
ความรูและทักษะสาระการเรียนรูสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซีย
เนียที่มากข้ึน เม่ือทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไว ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา จันทรแดง (2556) ไดวิจัยเร่ือง ผลการจัดการเรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํา งานรวมกัน วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดการสอนแบบรวมมือ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะหของผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังเรียน พบวา คะแนนทักษะการ
คิดวิเคราะหหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรารัตน นาพิรุณ (2559) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความ
เขาใจที่คงทนรายวิชาประวัติศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี ที่จัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบซิปปารวมกับเทคนิคผังกราฟก ผลการศึกษาพบวา เม่ือใชคะแนนหลังเรียนมาเปนตัวแปรรวมเพื่อ
ทํานายคะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห พบวา คะแนนสอบหลังเรียน 2 สัปดาห ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนการจัดการเรียนแบบรวมมือรูปแบบ STAD เร่ืองภูมิศาสตร
ทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย พบวา อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความพึง
พอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการเรียนรายวิชาสังคม
ศึกษา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางหลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนรูทําใหงายตอการเขาใจ และบรรยากาศในการจัดเรียนการสอนสงเสริมผูเรียนได กลาคิด กลา
ทํา กลาถาม ไมเครียด สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีความกระตือรือรน
ในการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมากข้ึน ทําใหมีความเขาใจที่คงทนหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเรือง พันธุงาม (2556) วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เร่ืองอัตราสวน
และรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เร่ืองอัตราสวนและรอยละ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
1.  ควรมีการวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความเขาใจที่คงทนโดยใชรูปแบบแบบรวมมือ

รูปแบบ STADในเนื้อหาและในระดับชั้นอื่นๆ ดวย 
2.  ควรมีการวิจัยการสรางชุดกิจกรรมท่ีเนนแบบรวมมือรูปแบบ STADเพ่ือพัฒนาการคิดในดานตางๆ  
3.  ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบรวมมือรูปแบบ STADกับตัวแปรอื่นๆ  
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ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND SCHOOL ADMINISTRATOR’S 
JOB PERFORMANCE ON EDUCATION REFORM IN SECONED DECADE (2009-
2018) OF PRIMARY SCHOOL NAKHON SRI THAMMARAT PRIMARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
ผูวิจัย   สิบโทอรรถพร  จินดารัตน 

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ประณีต  วิบูลยประพันธ 

ภาควิชา ศึกษาศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ ศึกษาระดับภาวะผูนํา เพื่อศึกษาระดับการดําเนินการ  

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับการดําเนินการตามแนวปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง  
(พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,451 คน จากจํานวน 202 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
343 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (Yamane. 1973) ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานพฤติกรรมของผูนํามีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานบทบาทของผูนํามีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดาน
การมีสวนรวม ดานพฤติกรรมของผูนํา และดานบทบาทของผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาระดับการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.  
2552 - 2561) ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ใน
ภาพรวมรายดานและรายขอ ซึ่งมีแนวการดําเนินการตามแนวปฏิรูป 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ดานการพัฒนาคุณภาพครู ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่ 0 .816 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ : ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิรูป ทศวรรษที่สอง 
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ABSTRACT 
The purposes of this thesis were study the opinion toward the efficiency, 

effectiveness and accountability of Government Fiscal Management Information (GFMIS). 
A sample was selected from the operators, executive, finance and accounting officer and 
supply officer in Phatthalung government 176 officers. The statistics used in the research 
were percentage, standard deviation and mean. The instruments applied in data collected are 
the questionnaire. The inferential statistics includes Independent Samples t-test, One-way 
ANOVA at the statistically significant level .05 The result of research is

Leadership of School Administrators The overall score was at a high level. All 
aspects are in very high level. Leadership behaviors were the highest. And the role of 
leadership is lowest. Participation Behavior of leaders And the role of leadership. The 
overall level is high level 

An analysis of data to study the level of educational reform implementation in the 
second decade (2009 - 2018) of educational administrators. Under the jurisdiction of the 
Office of Nakhon Si Thammarat Primary Education Area 2, There are four areas of action in 
the field of student development. Teacher Development The quality of education and 
learning. And the development of quality management. The overall level is high level.

An analysis of the relationship between leadership of school administrators and the 
performance of secondary school reform. (2009-2018) of the schools under the jurisdiction 
of the Office of Nakhon Si Thammarat Educational Service Area 2 had overall positive 
relationship at a very high level. The coefficient of correlation at 0 .816 was statistically 
significant at level .01  

Keyword (s) : School administrators , Reform , Secondary
 

บทนํา 
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประเทศ ท่ีผานมาการจัดการศึกษาของไทย 

ยังไมประสบความสําเร็จ ไมสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได จึงเปนจุดเริ่มตนของแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2542 – 2551) เพ่ือปรับเปล่ียนการจัดการศึกษาและผลิตคนใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตใหสูงขึ้น สามารถปรับตัวไดและรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) ไดกําหนดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา พรอมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาใหมีเอกภาพย่ิงขึ้น มีความอิสระ
คลองตัวในการบริหารจัดการ เนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ปฏิรูประบบครู เนนดําเนินการในระบบการ
ผลิต พัฒนา สงเสริม และการควบคุมวิชาชีพ การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา พิจารณาดําเงินการศึกษาความตองการทรัพยากรตอปและระยะ 5 ป ระบบ
วิธีการจัดงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบบัญชี การตรวจสอบ การบริหารจัดการทรัพยสินสถานศึกษา การจัดเงิน
อุดหนุนแกสถานศึกษา และมาตรการการลงทุนเพื่อการศึกษาแบบใหม ๆ การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การ
ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินคุณภาพจาก
องคกรภายนอก (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : ก) 
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จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2542 – 2551) พบวา ประสบ
ความสําเร็จในการปรับโครงสรางของหนวยงานใหมีเอกภาพมากขึ้น มีการจัดระเบียบบริหารราชการแบบเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยึดเขตพ้ืนที่เปนศูนยกลาง การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ เพื่อความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งมีการจัดจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนองคกรมหาชน 
เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา เปนตน 

การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวัง
ใหการจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดก็คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายที่มีความสามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะนําพาองคกรใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปได ผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคแหงการเปล่ียนแปลงทางบริบทที่หลากหลาย ตองมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันท่ีจะทําหนาที่สําคัญใหไปสูเปาหมาย โดยการกําหนดการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็น
ศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะ
ผูนําผูบริหารกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

2. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561)  
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําผูบริหารกับการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผูวิจัย  
ไดนํากรอบแนวคิดมาจาก การดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซ่ึงมีแนว
การดําเนินการตามแนวปฏิรูป 4 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2) ดานการพัฒนาคุณภาพครู 3) ดาน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และ 4) ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2552 : ข) มาใชกําหนดกรอบในการวิจัยครั้งนี้ 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ในดาน 

1. ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
2. ดานการพัฒนาคุณภาพครู  
3. ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 

แหลงเรียนรู และ  
4. ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

คุณลักษณะท่ัวไป 
 1. เพศ 
 2. ขนาดของโรงเรียน 
 3. ระดับการศึกษา 

  ภาวะผูนําผูบริหาร ในดาน 
1. ดานการมีสวนรวมของผูนํา 
2. ดานพฤติกรรมของผูนํา 
 3. ดานบทบาทของผูนํา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2,451 คน จากจํานวน 202 โรงเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 343 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Yamane (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543)  

สุมกลุมตัวอยางโดยดูจากสัดสวนของโรงเรียนแตละอําเภอ เพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายไปตามขนาดของ
โรงเรียนทั้งเขตพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับการสุมกลุมตัวอยาง ที่ทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กัน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการศึกษาภาวะผูนําผูบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยศึกษาจากตํารา 
เอกสาร ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. เกี่ยวกับภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห
โดยรวม รายดานและรายขอ และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
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2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.  2552 
- 2561) ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดานการพัฒนาคุณภาพครู ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะหโดยรวม รายดาน
และรายขอ และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย 

3. การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ใชวิธีหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) และเทียบเกณฑ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543)  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย X  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 

ผล/สรุปผล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ในภาพรวมรายดานและรายขอ ตามกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมภาวะผูนํา 3 ดาน ดานการมีสวนรวม ดานพฤติกรรมของผูนํา 
ดานบทบาทของผูนํา สรุปผลไดดังนี้ ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานพฤติกรรมของผูนําโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานบทบาทของผูนํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง             
(พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ในภาพรวมรายดานและรายขอ ซ่ึงมีแนวการดําเนินการตามแนวปฏิรูป 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ดานการพัฒนาคุณภาพครู ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

3. ผลการวิเคราะหเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่ .816 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการตามแนวปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทิน สุทธิอาจ (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจสืบ
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการของผูบริหาร ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในปจจุบัน นําไปสูการปฏิรูประบบบริหาร
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จัดการจากแบบเดิมที่เนนการรวมอํานาจไวที่สวนกลางไดเปล่ียนไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจโดยเฉพาะ
มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 ไดมีการกําหนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา จําเปน
ที่จะตองรับผิดชอบการพัฒนาหนวยงาน ใหมีมาตรฐานสูงขึ้นดวยการปฏิรูปงานท้ังระบบ ทําใหผูบริหารสถานศึกษา
ตองพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีความเปนผูนําที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนและอุดมการณ สามารถที่จะถายทอดวิสัยทัศนไปยังผูรวมงาน มีความ
เฉลียวฉลาด สามารถควบคุมอารมณไดดีในสถานการณวิกฤต เปนผูนําที่มีศีลธรรมและจริยธรรม ประพฤติตนเพื่อให
เกิดประโยชนแกสวนรวม เนนการมีสวนรวมของบุคคลในสถานศึกษา สรางความม่ันใจ กอใหเกิดการยอมรับและมี
ความเต็มใจในการเขารวมการพัฒนาองคการ กระตุนใหผูรวมงานอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม กระตุน
ใหมีความกระตือรือรน มีความคิดในแงบวก มีความเชื่อมั่นและใหกําลังใจเม่ือผูรวมงานตองเผชิญกับปญหา กระตุน
ใหผูรวมงานทํางานรวมกันเปนทีม มีเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะปฏิบัติ หนาที่ให
ประสบความสําเร็จ สรางความมั่นใจทําใหผูรวมงานรูสึกวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนสิ่งทาทาย สงเสริมการใชเหตุผลและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูรวมงาน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบคุคล มอบหมายงานตามความรูและความสามารถ  
มีการสื่อสารสองทาง ดูแลเอาใจใสในความตองการ ทําใหรูสึกมีคุณคา มีความสําคัญ และเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความสามารถเต็มที่ และปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน โดย 

1.1 ดานการมีสวนรวม จากผลการศึกษาพบวา ครูมีการรับรูตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
ของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารเสริมสรางให
ผูรวมงานมีการทํางานรวมกัน สรางความคิดใหเกิดเปนหน่ึงเดียวในการทํางาน สงเสริม สนับสนุน กระตุนการทํางาน
ใหสําเร็จตามเปาหมาย ใหการสนับสนุน สงเสริม อํานวยความสะดวกในการใหครูทํางาน มีระบบสนับสนุน กระตุน
ใหครูทํางานรวมกันเปนทีม มีการใหรางวัลแกผูที่ทํางานเปนทีมดีและมีความรับผิดชอบสนับสนุนใหคณะครูวางแผน
เพื่อทํางานรวมกันอยางมีระบบ  

1.2 ดานพฤติกรรมของผูนํา จากผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดาน
พฤติกรรมของผูนําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากออกคําสั่งมอบหมายงานใหตรงกับ
ความสามารถมีจิตวิทยาในการสั่งการใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

1.3 ดานบทบาทของผูนํา จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานบทบาท 
ของผูนําโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเตรียมพรอม
สําหรับ การเปลี่ยนแปลงเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในขอสงสัยอยางมีระบบสามารถใหการ
ชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดเอาใจใสทุมเทการพัฒนาสถานศึกษามีความใฝฝน 
และความทะเยอทะยานในการบริหารสถานศึกษา  

2. ผลการศึกษาการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญยรัตน จายพัตร (2553) ไดศึกษาผลของการ
ปฏิรูปการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา 
ผลการศึกษาของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดานครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมสงผลตอครูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูอาจมองผูบริหารสถานศึกษาวา ใหความสําคัญ กับการปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง            
(พ.ศ.2552-2561) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
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ปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ นั่นคือ พัฒนาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนา
คุณภาพครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

3. ผลการวิเคราะหเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก พิจารณาจากภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ.2552-2561) ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุจิตราภรณ สาเภาอินทร (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
สถานศึกษา กับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 
พบวา โดยรวม มีความสัมพันธในระดับมาก เปนความสัมพันธในทางบวก แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา มีความสัมพันธกันในลักษณะ คลอยตามกัน กลาวคือ หาก
โรงเรียนใดมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับภาวะผูนําเพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ ในสถานศึกษาจะมีระดับเพิ่มขึ้น 
ในทางตรงกันขามถาผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําลดลง การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาจะมีระดับลดลง  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดานบทบาทของผูนํามีระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ฉะนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาควรคํานึงถึงการเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในขอสงสัยอยางมีระบบสามารถใหการ
ชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมการส่ือสารสองทาง 
3. ผูบริหารควรสงเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
4. ผูบริหารควรลดภาระงานอ่ืนของครูที่ไมเก่ียวกับการเรียนการสอน 
5. ผูบริหารควรกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูสม่ําเสมอ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง    

(พ.ศ.2552-2561) 
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บทนํา 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชรูปแบบ
หองเรียนกลับดานกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่  (2) 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรูระหวางกลุมที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับการเรียน
แบบปกติ เร่ือง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จํานวน 2 หองเรียน จากการสุมตัวอยางแบบกลุม 
จํานวนนักเรียน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง ไฟฟา
สถิต (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ืองไฟฟาสถิต (3) แบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู วิเคราะหขอมูลโดย
ใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอน
แบบโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 (2) นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมี
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ

สืบเสาะหาความรู 
 
Abstract

The purposes of this study were (1) to compare learning achievement on the 
Topic of Electrostatics of Mathayom Suksa 6 students who were taught by the flipped 
classroom model approaches with that of students who learned under the conventional 
teaching approaches; (2) to compare Inquiry Ability on the Topic of Electrostatics of 
Mathayom Suksa 6 students who were taught by the Flipped Classroom Model 
approaches with that of students who learned under the conventional teaching 
approaches.
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The research sample consisted of 60 Mathayom Suksa 6 students in two 
classrooms at Kanchanaphisekvittayalai Krabi School, obtained by cluster sampling. The 
research instruments comprised (1)A learning management system using the flipped 
classroom model approaches ; (2) an achievement test ; and (3) An inquiry ability test. 
The data was statistically analyzed using mean, standard deviation, and t-test. 

Research findings showed that (1) the post – learning achievement of students 
who learned under the flipped classroom model approaches was significantly higher than 
that of the students who were taught by traditional teaching at the .05 level of 
significance ; (2)) inquiry ability of students who learned under the flipped classroom 
model approaches was significantly higher than that of the students who were taught by 
traditional teaching at the .05 level of significance.

Keywords : Flipped Classroom Model, Learning Achievement, Inquiry Ability
 

บทนํา 
  สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาและเติบโตอยางกาว
กระโดดอยางมาก เปนยุคแหงขอมูลขาวสารที่ไรขีดจํากัดที่ไมวาเราจะอยู ณ หนแหงใดบนโลกใบนี้ก็สามารถรับรู
ขาวสารไดอยางงายดายและรวดเร็ว สังคมในยุคนี้จึงเต็มไปดวยการแขงขันอยางไรขีดจํากัด ซึ่งกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได (ศศิเทพ ปติพรเทพิน, 2559) สําหรับประเทศ
ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสูยุคที่มีความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและ
ขอมูลขาวสารอยางไรพรมแดนนี้ ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 23 ระบุไววา “ใหทุกภาคสวนให
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดั บ
การศึกษา รวมทั้งเนนการสรางทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแกนักเรียนดวยเชนกัน” (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) นอกจากน้ียังไดกําหนดเปาหมายสําคัญของการพัฒนานักเรียนให
บรรลุมาตรฐานการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในยุคแหงศตวรรษที่ 21 ไววานักเรียนตองมี
สมรรถนะที่สําคัญ 5 ประการไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถ
ในการแกปญหา 4) ความสามารถในทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2551) ซ่ึงสมรรถนะดังกลาวมีความคลายคลึงกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ของประเทศ
สหรัสอเมริกา ดังนั้นจะเห็นการเตรียมความพรอมใหเยาวชนสามารถเติบโตเปนพลเมืองโลกที่ดี มีทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 และมีพรอมในการดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมยุคนี้นั้น จําเปนตองมีการปฏิรูปการเรียนรูซึ่ง
เปนสวนสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อตอบสนองกับสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และรูปแบบการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
  จากเอกสารเก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศไทย วิชัย วงษใหญ (2542: 2) ไดกลาว
ไววา การจัดการเรียนการสอนสวนใหญเนนครูผูสอนเปนศูนยกลาง ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย มุงเนนสอน
เนื้อหาและสงเสริมการทองจํามากกวาการใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนคิดไมเปน ขาด
การเรียนรูโดยใชทักษะวิทยาศาสตร และไมไดลงมือปฏิบัติจริง และยังพบวาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรนั้น
เนนการเรียนรูเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร ความรูจึงถูกจํากัดอยูในหนังสือเรียนและครูเทานั้น สงผลให
นักเรียนนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริงไดไมมากนัก (ศศิเทพ ปติพรเทพิน, 2559) นอกจากน้ี สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2559) เปดเผยอีกวา ครูไทยใชเวลาสอนมาก เพราะวาหลักสูตรเนนเนื้อหามาก และ
ครูใชวิธีสอนแบบปอนคือบรรยายใหนักเรียนฟงมาก จึงเปนการใชเวลาในหองเรียนมาก แตไดผลลัพธการเรียนรู
นอย ท้ังผูสอนผูเรียนตางก็เหนื่อยลาเบื่อหนายดวยกันทั้ง 2 ฝาย และยังระบุอีกวาประเด็นสําคัญในเรื่องการ
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เรียนรูของมนุษยไมใชอยูที่ปริมาณความรู แตอยูที่วาผูเรียนจะรูจักใชความรูไปทําประโยชนอะไรไดมากกวา ใน
โลกยุคใหมเราสามารถคนหาขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต ฯลฯ ไดสะดวกขึ้นมาก แตที่สําคัญคือตองรูวาควร
จะคนอะไร ที่ไหน อยางไร และจะเอาขอมูลนั้นไปใชประโยชนไดอยางไร ดังนั้นครูผูสอนตองจัดประสบการณ
การเรียนรูวิทยาศาสตรที่ใหผูเรียนไดออกไปเผชิญการเปล่ียนแปลงเรียนรูทักษะไปพรอม ๆ กับทฤษฎีคนควาหา
ความรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ (จริยา สุจารีกุล , 2550) โดยแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรูที่สําคัญที่สุด คือ การทําใหเด็ก เยาวชน พลเมือง สนใจการอาน การคนควาเรียนรู และรูจัก
วิธีการคนหาขอมูล วิเคราะหขอมูลศึกษาดวยตนเองไดเพิ่มข้ึน รูจักคัดเลือก ประเมิน วิเคราะห สังเคราะหขอมูล 
เพื่อใหไดความรู ความเขาใจที่เราสามารถอธิบาย ถายโอนใชงานได เปาหมายของการเรียนรู นอกจากเพ่ือจะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจปญหาตาง ๆ ในโลกสมัยใหมแลว ผูเรียนควรไดเรียนรูจักวิธีวิเคราะหวาอะไรคือปญหาและ
คิดหาวิธีแกปญหา และการมีสวนรวมสรางสังคมใหดีขึ้นดวย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559) 
สอดคลองกับ ศาสตราจารย Herbert A. Simon นักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบลผูลวงลับ และเปนผูรวมกอตั้ง
สาขา Cognitive Science ท่ีไดกลาวไววา “การเรียนรูเปนผลจากการทําหรือการคิดของนักเรียน การทําและ
การคิดของนักเรียนเทานั้น ที่มีผลตอการเรียนรูของเขา ครูสามารถชวยใหศิษยเรียนไดโดยเขาไปกระตุนสิ่งที่
นักเรียนทําเพื่อการเรียนรูของตนเองเทานั้น” (วิจารณ พานิช, 2556) 
  หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) กําเนิดขึ้นจากจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อศิษยของครูบาน
นอกในสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ Jonathan Bergman และ Aaron Sams ที่ตองการชวยนักเรียนที่มีปญหาตาม
ชั้นเรียนไมทัน เพราะตองขาดเรียนไปเลนกีฬาหรือไปทํากิจกรรม หรือเพราะเขาเรียนรูไดชา โดยการใช ICT ใน
การสรางวิดีโอการสอน แลวเอาไปแขวนไวบนเครือขายอินเตอรเน็ตแทนที่จะสอนวิชาหนาชั้นเรียน กลับสอน
หนากลองวิดีทัศน แลวใชเวลาเรียนที่โรงเรียนของศิษย ทําหนาที่ครูฝก (Coach) ใหนักเรียนฝกแปลงวิชาหรือ
ประยุกตใชวิชา ซ่ึงในกระบวนการนั้นนักเรียนตองสรางความรูความเขาใจของตนขึ้นมาในสมองและในหัวใจ 
กอนจะประยุกตใชความรูในกิจกรรมหรือโจทยแบบฝกหัดเปนการฝกฝนเรียนรูที่แทจริง ซ่ึงนักเรียนที่ขาดเรียน
หรือเรียนชาสามารถเขาไปเรียนและทบทวนเนื้อหาได เพราะส่ิงที่ดีที่สุดที่นักเรียนพึงไดรับจากชั้นเรียนใน
ปจจุบัน ไมใชเนื้อวิชา เพราะสิ่งนั้นนักเรียนเรียนรูเองได กระบวนการเรียนรูที่นักเรียนตองพึ่งครูผูสอนคือการ
ตีความวิชาเขาสูชีวิตจริง หรือการประยุกตใชความรู ในกระบวนการนี้นักเรียนตองฝกฝนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
โดยสวนใหญทําเปนทีมรวมกับเพื่อนและตองการครูฝกคอยชวยแนะนําและใหกําลังใจ (วิจารณ พานิช , 2556) 
ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนการเรียนเนื้อหาวิชาความรูที่บาน และ
ทําการบานที่โรงเรียน หรือรับการถายทอดวิชาความรูที่บานแลวมาสรางความรูตอยอดจากวิชาที่รับถายทอดมา 
ใหเปนความรูที่สอดคลองกับชีวิตทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพลัง เกิดทักษะท่ีเรียกวา ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
(วิจารณ พานิช, 2556)  
  จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 รวมถึงปญหา
สภาพการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาผล
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง ไฟฟาสถิต ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู ซ่ึงผูวิจัยหวังวานักเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางแทจริง มีผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนวิชาฟสิกสที่สูงขึ้น และมีทักษะความสามารถในการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง รวมถึงเปนแนวทางหนึ่ง
สําหรับครูผูสอนในการปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการรูแบบหองเรียนกลับ
ดานในเนื้อหาวิชาฟสิกสหรือเนื้อหาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับการเรียน
แบบปกติ เร่ือง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรูระหวางกลุมที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน
กับการเรียนแบบปกติ เร่ือง ไฟฟาสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่ 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

- ก า รจั ดก า ร เ รี ยนรู โ ดย ใช รู ปแบบ  
หองเรียนกลับดาน 

- การจัดการเรียนรูแบบปกติ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส 
- ความสามารถในการการสืบเสาะหา
ความรู 

 

วิธีการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research Design) ดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัย nonequivalent control group posttest only design  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกระบี่  
กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
กระบี่ จํานวน 2 หองเรียน จากการสุมตัวอยางแบบกลุม จํานวนนักเรียน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หอง 
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 1 หอง จํานวน 30 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน จํานวน 7 แผน เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 
ประกอบดวยเนื้อหา (1) ปรากฏการณธรรมชาติของไฟฟาและประจุไฟฟา (2) กฎการอนุรักษประจุไฟฟาและ
การเหนี่ยวนําไฟฟา (3 ) แรงระหวางประจุและกฎของคูลอมบ (4 ) สนามไฟฟา (5) ศักยไฟฟา (6) ตัวเก็บประจุ
และความจุ และ (7 ) การนําความรูเกี่ยวกับไฟฟาสถิตไปใชประโยชน  โดยมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ไดแก 
กิจกรรมนอกหองเรียน คือ นักเรียนศึกษาผานหองเรียนออนไลน วิดีโอ หนังสือแบบเรียน หรือสื่อการเรียนรูอื่น 
ๆ ตามที่ตนเองสนใจ และกิจกรรมในหองเรียน คือ กิจกรรม Warm-up การถาม–ตอบ เรื่องวีดิทัศน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการทดลองหรือการทําโจทยปญหา และการสรุปความรู 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ืองไฟฟาสถิต เปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ โดยตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค ( Index of item- 
Objective Congruence: IOC) ผานผูเชี่ยวชาญ หาคุณภาพแบบทดสอบรายขอ โดยทดลองใช (Try Out) 
วิเคราะหหาคาระดับความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอ คัดเลือกแบบทดสอบที่คาระดับความ
ยากระหวาง 0.2 - 0.8 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป โดยไดคาระดับความยากท่ีไดตั้งแต 0.32 – 0.76 
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และคาอํานาจจําแนกท่ี 0.35 – 0.75 คํานวณหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตรของคูเดอร-       
ริชารดสัน (Kuder - Rechardson 20: KR-20) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.805 ซ่ึงถือวาเปนแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ 

3. แบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู เปนขอสอบแบบอัตนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5 
สถานการณ โดยตรวจสอบความความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงค ( Index of item- Objective 
Congruence: IOC) หาคุณภาพแบบทดสอบรายขอ โดยทดลองใช (Try Out) หาคาความยากพบวาคาดัชนี
ความยากแบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรูอยูระหวาง 0.48-0.80 คาดัชนีอํานาจจําแนกแบบวัด
ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูอยูระหวาง 0.22-0.78 และคาความเที่ยงสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ 0.95 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูกับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชเนื้อหาเดียวกัน แต
ใชแผนการจัดการเรียนรูตางกัน โดยผูวิจัยใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับกลุม
ทดลอง และใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติกับกลุมควบคุม  

2. เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูทั้งสองกลุม ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เร่ืองไฟฟาสถิต และแบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู โดยดําเนินการกับนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู จาก
ทั้งสองกลุมมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหหาคาหาคาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ฟสิกส เร่ืองไฟฟาสถิต ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูของท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส เรื่องไฟฟา
สถิต และความสามารถในการสืบเสาะหาความรูของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรูของท้ังกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชการทดสอบคาที ชนิดกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ไฟฟาสถิต ระหวางกลุมที่เรียนดวย

การจัดการเรียนรูที่ใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน กับกลุมปกติ 

กลุม N  S.D. t 

ทดลอง 30 20.90 2.95 3.86* 

ควบคุม 30 18.07 2.73  

* p<.05 
 

จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 20.90 คะแนน 

( =20.90,SD.= 2.95)และ 16.23 ( =18.07,SD.= 2.73)ตามลําดับ  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรูของนักเรียน ระหวางนักเรียนกลุมที่เรียน
ดวยรูปแบบหองเรียนกลับดาน กับกลุมปกติ 

กลุม N  S.D. t 

ทดลอง 30 60.03 4.52 2.06* 

ควบคุม 30 57.73 4.13  

* p<.05 
จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมีสามารถใน

การสืบเสาะหาความรูสูงกวากลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสืบเสาะหาความรูของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 60.03 

คะแนน ( =60.03, SD.= 4.52) และ 9.15 ( =57.73,SD.= 4.13) ตามลําดับ  
 

อภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 

จากการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานและกลุมปกติ พบวาคะแนนหลังเรียนระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวานักเรียนกลุมปกติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยจากการทดสอบ
สถิติ t พบวาคาเฉล่ียระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวานักเรียนกลุมปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ี 1 ทั้งนี้เพราะการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานนั้นแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรูมีความตอเนื่องและ
เชื่อมโยงกัน นักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองผานรูปแบบวิธีที่ตนเองสนใจ และฝกตอบคําถาม โดยอาศัย
ทักษะการเรียนรูที่มี ใชความรูเดิมผนวกกับความรูใหมเขาไป โดยผานการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียน
กลับดานนั้นไดประยุกตใชในชั่วโมงเรียน กลาวคือ นําการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน ( Flipped 
Classroom) มาประยุกตใชจัดการเรียนรูทั้งหมดของวิชาฟสิกส เร่ืองไฟฟาสถิต โดยครูตั้งคําถามใหผูเรียนฝก
การคนหาขอมูล โดยผานการวางแผนการคนหาสิ่งที่ตองการ สงผลใหนักเรียนจะตองสืบเสาะหาความรูที่
ตองการผานกระบวนการเรียนรูดวยตนเองโดยการใชเทคโนโลยี โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
ใหคําแนะนํา สงผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูที่มี ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของ
นักเรียนที่มีตองการคนหาคําตอบ แมกระท่ังเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ สามารถนําไปใชในการเรียนรูรายวิชา
อื่นๆ ตลอดจนการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผานการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนิชาภา 
บุรีกาญจน (2557) ท่ีมีงานวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษาโดยใชแนวคิดแบบหองเรียนกลับดานมีผล
ตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีผลการวิจัยคือ 1)คาเฉลี่ยของ
คะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คาเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  รวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของธนภรณ กาญจนพันธ (2559) ท่ีไดศึกษาเรื่องผลการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับทางที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา การกํากับตนเอง และความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธเฉลี่ยอยู ในระดับกลาง 2) นักเรียนที่
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ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง มีการกํากับตนเอง หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธเฉลี่ยอยูในระดับกลาง 3) นักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทาง มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูทุกดานอยูในระดับมาก  

จากผลการวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การถามตอบ
เกี่ยวกับวิดีทัศนที่นักเรียนดู ชวยเหลือนักเรียนทํางาน/กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได 
2. ความสามารถในสืบเสาะหาความรู  

จากการเปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในสืบเสาะหาความรูระหวางนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานกับกลุมปกติ พบวาคะแนนความสามารถในสืบเสาะหาความรูระหวาง
นักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวานักเรียนกลุมปกติ ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และจากการทดสอบสถิติ t พบวา คะแนนความสามารถในการสืบเสาะหาความรูระหวางนักเรียน
กลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานสูงกวากลุมปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานนั้นจะมุงเนนใหนักเรียนคนหาคําตอบ
ของสิ่งที่ตองการดวยตนเองผานรูปแบบหรือวิธีการที่ตนเองถนัดหรือสนใจจะศึกษาหาคําตอบที่ตองการ เชน 
ผานวิดีทัศน เว็บไซต หนังสือ เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากข้ึนรวมท้ังมีแนวในการ
คนหาสิ่งที่ตองการไดจึงทําใหนักเรียนกลุมที่ไดรับจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานมีความสามารถ
ในการสืบเสาะหาความรูในระดับท่ีสูงกวากลุมปกติ 

จากผลการวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การถามตอบ
เก่ียวกับวิดีทัศนที่นักเรียนดู ชวยเหลือนักเรียนทํางาน/กิจกรรมการเรียนรูตางๆ ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน มีจุดเนนสําคัญ ที่สงผลตอความสามารถในการสืบเสาะหาความรู ดังนี้ 

ขั้นการศึกษานอกหองเรียนผานส่ือที่ตนเองสนใจและสามารถเรียนรูไดอยางเขาใจ กลาวคือ การ
สืบเสาะหาความรูในเร่ืองตางๆ นั้น สิ่งที่ตองมีคือปญหาในการสืบคนขอมูล การวางแผนในการสืบคนขอมูล การ
ดําเนินการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสืบคน และการสรุปผลจากการสืบคนขอมูลและการจด
บันทึก สอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน วัฒนานิมิตกูล (2540) ท่ีวาการแสวงหาความรู โดยพิจารณาจากรูปแบบ
การสอนที่เอ้ือตอการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู ซึ่งสามารถสรุปไดวา ทักษะสําคัญที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ
เพื่อการแสวงหาความรูแบงออกไดเปน 5 ดานใหญ ๆ คือ ทักษะการกําหนดประเด็นคนควา ทักษะการ
คาดคะเนผล ทักษะการกําหนดวิธีการคนควาและดําเนินการ . ทักษะการวิเคราะหผลการคนควา และทักษะการ
สรุปผลการคนควา และสอดคลองกับงานวิจัยของ Cuevas, et al. (2548, อางถึงใน ศิริพรรณ นาคจุย, 2558) 
ไดศึกษาการพัฒนาการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชสิ่งแวดลอมของนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน 
โดยศึกษาทักษะในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งประกอบดวย ทักษะการต้ังคําถาม การวางแผน การ
ดําเนินการ การสรุปผลและการรายงานผล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียนในเขตชนบททาง
ตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ความสามารถในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ดานทักษะการต้ังคําถาม
มีความสามารถในระดับต่ํา ทักษะการวางแผนมีความสามารถในระดับสูงทักษะการทดลองมีความสามารถใน
ระดับปานกลาง ทักษะการสรุป และทักษะการรายงานผลมีความสามารถในระดับสูง และการประยุกตใชมี
ความสามารถในระดับสูง และหลังการทดลองยังพบอีกวาในกลุมของนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกันเมื่อไดรับ
การสอน นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 
 1. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานนั้นครูควรเตรียมความพรอมของนักเรียนในสวน
ของเรื่องท่ีจะสอนกับระยะเวลาในการเรียนรู ตลอดจนความพรอมในดานอินเทอรเน็ตหรือแหลงขอมูลในการ
สืบคนของนักเรียน เพราะนักเรียนแตละคนมีความพรอมไมเทากัน 
  2. การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดานไปใช ผูสอนควรนํารูปแบบและกระบวนการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เพราะบางเนื้อหาจะใชเวลามากเกินไป สงผลใหไมเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 
  3. ครูควรศึกษาขอดี ขอเสียของแหลงขอมูลแตละแบบเปนอยางดี มีการเตรียมพรอมในการแนะนํา
แหลงขอมูลท่ีถูกตอง หลากหลายแกนักเรียน เพื่อจะเปนตัวเลือกในการการเรียนรูหรือสืบคนของนักเรียน  
  4. ผูบริหารควรสนับสนุนในดานอุปกรณการทดลองทางวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอการเรียนรู 
ตลอดจนคอมพิวเตอรสวนกลางและอินเทอรเน็ตเพื่อใชในการสืบคนขอมูลใหครอบคลุมและเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน  
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ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 
 
THE SATISFACTION OF THEACHERS TOWARDS PERSONNEL 
ADMINISTRATION IN SCHOOL GROUP KHOPATTANA UNDER THE OFFICE 
NAKHONPHANOM PRIMARY SCHOOL EDUCATION SERVICE AREA 2
 
ผูวิจัย    สุกัญญา  มหาวงศ 
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  2 และ            
2) เปรียบ เทียบระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนคอ
พัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2 โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 102 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป น
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางมีคาอํานาจจําแนก .30 - .97 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .81 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (� )  

ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(μ=4.10) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (μ=4.80) รองลงมาคือ ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร (μ=3.90) ดานการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน(μ=3.89) และนอยที่สุด คือ ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร (μ=3.82) 
ตามลําดับ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบวา 2.1) ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อวิเคราะหรายดาน
พบวา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความแตกตางกัน โดยครูที่มีวุฒิปริญญาตรีมีระดับความ
พึงพอใจมากกวากวาครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 2.2) ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในภาพรวมครูมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก(μ=4.10) โดยครูที่
มีประสบการณการทํางานนอยมีระดับความพึงพอใจมากกวาครูที่มีประสบการณการทํางานมาก ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ปและมากกวา 10 ป มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานบุคคล  
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the satisfaction of teachers 

towards personnel Administration in school Group Khopattana under the Office 
Nakhonphanom Primary Education Service Area 2; and 2) to compare the levels 
satisfaction of teachers towards personnel Administration in school Group Khopattana 
under the Office Nakhonphanom Primary Education Service Area 2,as classified by the 
teachers’educational and work experience. population in this research was 102 teachers 
from school Group Khopattana under the Office Nakhonphanom Primary Education 
Service Area 2. The employed data collecting instrument was questionnaire, developed 
by the researcher, with discrimination .30 - .97, with reliability coefficient of .81. 

Statistics employed for data analysis were the frequency, percentage, mean(μ), and 
standard deviation(� ).

Research findings revealed that 1) the satisfaction of teachers towards personnel 
Administration in school Group Khopattana under the Office Nakhonphanom Primary
Education Service Area 2 was at the high level (μ=4.10); by on side with the satisfaction 
highest the evaluation of performance (μ=4.80) minor the development and maintenance 
personnel (μ=3.90) staffing to work (μ=3.89) and lessest was side discipline and discipline, 
respectively (=3.82). and 2) comparison results of the teachers’ levels of the satisfaction of 

teachers towards personnel Administration in school Group Khopattana under the Office 
Nakhonphanom Primary Education Service Area 2 revealed that 2.1) teachers with 
different educational qualifications did not differ significantly in their overall levels of 
satisfaction; however, they were significantly different in their levels of satisfaction with 
the aspect of assignment of evaluation of performance, and teachers with the bachelor’s 

degree having significantly higher level of satisfaction than that of teachers with the higher 
than bachelor’s degree at the .05 level; and 2.2) Teachers with experience of working with 
different levels of the satisfaction of teachers towards personnel Administration in school 
Group Khopattana under the Office Nakhonphanom Primary Education Service Area 2

teachers in the overall level of satisfaction was high (μ=4.10). By experienced teachers 
work with less satisfaction than teachers with more experience. Teachers with in 
experience of minimum 5 years and over 10 years of satisfaction towards personnel 
administration was significantly different statistically at .05 level.

Keywords : Satisfaction, Personnel administration 
 

บทนํา 
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทําใหเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ และเขาใจสภาพความเปนจริงของสังคม หัวใจของการปฏิบัติตามแนวการปฏิรูปการศึกษา คือ 
คนท่ีเปนครู คณาจารย คนที่เปนผูบริหารสถานศึกษา และคนท่ีทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนดานนโยบายวิชาการ 
การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งเปนกลไกหลักที่จะผลักดันใหงานสําเร็จลุลวง หากเกิด
ปญหาดานบุคลากรยอมทําใหการทํางานไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้น ผูบริหารจึงใหความสนใจ
และสนับสนุนใหกาบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการบริหารงานบุคคล คนท่ีเปน
ผูบริหารสถานศึกษายอมมีความสําคัญและมีบทบาท ในการขับเคลื่อนองคการใหไปสูเปาหมายตามนโยบายและ
เปาหมายที่วางไว ในการบริหารงานท้ัง 4 ดาน อาจกลาวไดวาการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการดานบุคลากร
นั้น คือภารกิจที่ยากและสําคัญมาก ซึ่งไมวาจะเปนการบริหารงานในองคกรประเภทใดก็ตาม ถาการบริหาร
บุคคลนั้นในองคกรขาดประสิทธิภาพ องคกรนั้น ๆ ก็ยอมจะเจริญไดยาก ความเจริญกาวหนาในแตละองคกร
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ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละดาน ถาบุคลากรเหลานั้นขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ไมไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนที่เหมาะสม ไดรับมอบหมายงานไมตรงตามความสามารถและความถนัดของ
ตน หรือหยอนสมรรถภาพในหนาที่ ที่ตนรับผิดชอบ งานนั้นก็บกพรองและยากที่จะบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดใน
การปฏิบัติงานขององคกร ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคคลใหไดผลดีที่สุดและ
ไดรับความสําเร็จ ซึ่งการจัดการกับบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยอันเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดนี้ เปนปจจัย
สําคัญมากที่สุดในการพัฒนาองคกรและการนําพาองคกรไปสูการบรรลุจุดมุงหมาย (อรวีร นาคสุวรรณ 2556 : 1) 

การบริหารงานบุคคล เปนกระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และ
บรรจุบุคคลซึ่งเปนคนดี มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองคการ ซึ่งองคกร
จําเปนตองธํารงรักษา พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ รวมท้ังบุคลากรจะตองมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถทําภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามความมุงหมายงาน
บริหารบุคคลจึงเปนงานสําคัญที่สุดงานหนึ่ งของผูบริหารสถานศึกษาอันจะทําใหสถาน ศึกษานั้นประสบ
ความสําเร็จ และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะเปนกําลังสําคัญที่จะสงผลตอการบริหารงานดานอ่ืน ๆ 
ใหบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพตอไปอีกดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศึกษาตางๆ ครู อาจารย คือ 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุด ครู คือผูทําหนาที่จัดการเรียนรู และหลอหลอมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ผูเรียน ครู คือแมพิมพอันเปนหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นความสุขและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งความพึง
พอใจ ยังสะทอนถึงการรับรูและประสบการณของแตละบุคคล ดังนั้นในการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของครู ก็
จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและบริบทตางๆในสถานศึกษานั้นดวย (อรวีร นาคสุวรรณ 2556 : 1) 

ในฐานะเปนครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา เวลาที่เขารวมรับฟงชี้แจงการประชุมหรือการเขารวม
อบรมสัมมนาภายในกลุมโรงเรียนจะทําใหทราบวามีครูผูสอนในแตละสถานศึกษามีอัตราการเปล่ียนแปลง
โยกยายเขาออกบอยและปญหาสําคัญดานการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตละแหงคือ การขาดแคลนครูใน
บางกลุมสาระ ครูผูสอนในบางกลุมสาระสอนไมตรงกับวิชาเอกท่ีจบการศึกษา มีสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่กัน
ทํางานกันบอย การประสานงานขอความรวมมือในแตละฝายเปนไปไดยาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงคณะการ
ทํางานทําใหขาดการตอเนื่องในกระบวนการทํางานในกลุมโรงเรียนและสงผลกระทบตอคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา ดังนั้นจึงจําเปนตองเนนการศึกษาดานความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคล
ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนพื้นฐานในการแกปญหา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

ในสวนของการศึกษาดานความพึงพอใจนั้น ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดในทางที่ดีของ
บุคคลที่มีตองานและองคประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน บุคคลจะเกิดความรูสึกนี้ไดจะเกิดจากการ
ไดรับการตอบสนองทางรางกาย และจิตใจที่จะต้ังใจและเต็มใจท่ีจะทําใหงานขององคการบรรลุวัตถุประสงค 
ดังนั้นจึงสรุปการใหความหมายของความพึงพอใจไดวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกยอมรับ ยินดี หรือพอใจ 
หรือการมีเจตคติที่ดีของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอองคการ โดยถาบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการจากองคการ 
จะทําใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความสุขในการทํางาน และสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีตอองคการการสรางความพึงพอใจของครูตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นๆ จึงเปนหนาที่
สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาวาจะบริหารงานบุคคลอยางไร ใหครูผูสอนเกิดความพึงพอใจดานบวกในการ
ปฏิบัติงาน มีความรักองคกร อันจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาเหลานั้นได ดังนั้นผูวิจัยใน
ฐานะเปนครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา จึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยดานความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อจะนํามาซ่ึง

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

ผลวิจัยท่ีเปรียบเสมือนภาพสะทอน ทั้งดานบวก และดานลบของการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา การบริหารงานบุคคลในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด จําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนคอ

พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

โรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน  

 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารรสถานศึกษา 

ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดานการบริหารงาน
บุคคล จําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน (ท่ีมา : สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2528 : 18-19 อางถึงในอรวีร นาคสุวรรณ 2556 : 16) 
           ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซ่ึงกําหนดขอบขายของการ
บริหารงานบุคคลไว 4 ดาน คือ ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดาน
การรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ขอบเขตดานตัวแปร  

ตัวแปรอิสระ ไดแก  1. วุฒิการศึกษา จําแนกเปนระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี                
2. ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน ต่ํากวา 5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป 

ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร และ
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
 

1. วุฒิการศึกษา 
   1.1 ปริญญาตร ี
   1.2 สูงกวาปริญญาตร ี
2. ประสบการณในการทํางาน 
   2.1 ตํ่ากวา 5 ป 
   2.2 5-10 ป 

การบริหารงานบุคคลของผูบรหิารสถานศึกษา 
1. ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบตัิงาน 
2. ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร 
3. ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร 
4. ดานการประเมินผลและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
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ขอบเขตดานประชากร  
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถม ศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 7 โรงเรียน รวม 102 คน  
ขอบเขตดานระยะเวลา  

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาในปการศึกษา 2559 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 แบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
(Check-list) เพื่อทราบถึงตัวแปรอิสระที่กําหนดไวในการศึกษา คือ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน จํานวน 2 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาใน
กลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จํานวน 40 ขอ แยก
เปนรายดาน ดังนี้ 

1. ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน จํานวน 10 ขอ 
2. ดานการพัฒนาและการธํารงรักษาบุคลากร จํานวน 12 ขอ 
3. ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร จํานวน 10 ขอ 
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จํานวน 8 ขอ 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดับ โดยมี

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คาน้ําหนักคะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับมากที่สุด 
คาน้ําหนักคะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับมาก 
คาน้ําหนักคะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับปานกลาง 
คาน้ําหนักคะแนน 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับนอย 
คาน้ําหนักคะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารระดับนอยที่สุด  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน โดยครอบคลุมขอบขาย

เนื้อหาท่ีศึกษา 
4. ผูวิจัยนํารางแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาสาระนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

และความสมบูรณของแบบสอบถาม 
5. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปตรวจหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 

ทาน ดังนี้ 
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5.1 นายพิทยา เยียวรัมย  
วุฒิการศึกษา กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานอี

อูด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
5.2 นางขวัญใจ แกวลา  
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรัชยภาคต  ผูอํานวยการโรงเรียนบาน

เหลา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
5.3 นางสาวอิสระ ชอนบุรี  
วุฒิการศึกษา กศ.ม. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูโรงเรียนชุมชนนา

พระชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 และผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ใหคะแนนดังนี้ 
+1 เม่ือพิจารณาตรวจสอบแลวแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงค 
0 เมื่อพิจารณาตรวจสอบแลวไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดตรงจุดประสงค 
-1 เม่ือพิจารณาตรวจสอบแลวแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงจุดประสงค 

 นําคะแนนของคณะกรรมการทั้ง 3 คนรวมกันในแตละขอ แลวหารดวย 3 คัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ซึ่งอยูระหวาง 0.67-1.00  

6. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามที่เชี่ยวชาญเสนอแนะ และจัดพิมพเพื่อนําไปทดลองใชจํานวน 30 
ชุด และนําเครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try-out) กับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
เปนครูที่สอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

7. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try-out) นํามาหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเทากับ 
.30-.97 โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมท้ังฉบับ ( Item Total 
Correlation) และหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .81 โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 102 ชุด เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรนออกหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหใน
การตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา ตําบลบานคอ อําเภอ
โพนสวรรค จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เพื่อขอความ
รวมมือใหครูตอบแบบสอบถาม  

2. การสงแบบสอบถามประชากรที่ทําการวิจัย ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง 
3. การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเดินทางไปรวบรวมดวยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 

3 วัน โดยการนัดไปรับแบบสอบถาม 
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามกลับคืนมาแลวตรวจสอบเปนฉบับที่สมบูรณจํานวน 102 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 เพ่ือทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติ และแปลผล  
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
หลังจากผูวิจัยไดแบบสอบถามคืนมา ไดใชการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูผูสอนในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา ตําบลบานคอ 
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 
ประกอบดวย วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน โดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคาความถี่ 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของ ผูบริหาร
สถานศึกษา ในกลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมและราย
ดานซึ่งไดกําหนดการแปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยพิจารณาตามคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตวับงชีโ้ดยใช
เกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2535 : 24 อางถึงใน อรวีร นาคสุวรรณ (2556 : 56)  

 คาเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย  1.50 หรือต่ํากวา หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
1. คารอยละ (Percentage)  
2. คาเฉลี่ย (μ)  
3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (� )  

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับความพึง
พอใจในรายดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการรักษาระเบียบ
วินัยของบุคลากร ตามลําดับ  
 

อภิปรายผล 
1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีมีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
มากกวาครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ในภาพรวมครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรีมีระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือ
ผลการวิเคราะหรายดานพบวา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศรี คลองโปงเกตุ (2553 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาคนคว า
พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงงานและระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมและรายดาน 6 ดานคือดานการวางแผนกําลังคน ดานการสรรหาบุคคลเขาทํางาน ดานการคัดเลือก 
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ดานการบรรจุแตงต้ัง ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
ตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิ จัยของพรณ
รัตน ดลธนเจริญวัฒน (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุมที่ 5 อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารวิชาการ และดานการบริหารท่ัวไปและพบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ
คิดเห็นตอบทบาทการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษากลุมที่ 5 อําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ แสน
พลมาตร (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ในกลุมสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน และครูที่มีวุฒิ
การศกึษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญในกลุมสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยรวมไมแตกตางกัน 
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารงานบุคคล มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05  

2. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนคอพัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จําแนกตามประสบการณการในการทํางานใน
ภาพรวมครูที่มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เมื่อผลการวิเคราะหรายดานพบวา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับมาก
ที่สุด ครูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ปแตกตางกันกับครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 
ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยมีระดับความพึงพอใจมากกวาครูที่มี
ประสบการณทํางานมาก สอดคลองกับวิจัยของกนกพร สุทธิประภา (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอกระทุมแบน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา 1.ครูที่มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา อําเภอกระทุมแบน 2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริหารงานบุคคลมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และครูที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอกระทุม
แบน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาครโดยภาพรวม มีความแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของวราพร พันธโภคา (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  พบวา 1. 
ขาราชการครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ขาราชการครูที่มีประสบการณการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลในดานวินัยและ
การรักษาวินัย มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของสนิท 
คงภักดี (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการศึกษาปรากฏวา 1. ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
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รายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับวิจัยของสุนทร เพ็ชรพราว (2551 : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานผูบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 อยูในระดับมาก ซึ่งเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานท่ัวไป และดานการบริหารงานงบประมาณ และความพึง
พอใจของครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวาครูที่มีประสบการณทํางานนอย ตอการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและดานการบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารงานทั่วไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณการทํางานนอยมี
ความพึงพอใจมากกวาครูที่มีประสบการณทํางานมาก 
 

ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษากลุม
โรงเรียนคอพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ท้ัง 4 ดานคือ ดานการจัด
บุคลากรเขาปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากร และ
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ในแตละดานดังนี้  

1. ดานการรักษาระเบียบวินัยของบุคลากรจากการศึกษาพบวาเปนดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจนอยท่ีสุด ผูบริหารสถานศึกษาควรตั้งกฎ ระเบียบตางๆ รวมถึง การตัดสินทางวินัย ที่คํานึงถึงหลักความ
เสมอภาคใหมากที่สุด และควรปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีแกลูกนอง  

2. ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานจากการศึกษาพบวา สถานศึกษามักประสบปญหาขาดแคลนครูที่
จบการศึกษาตรงตามวิชาที่สอนซึ่งหากผูบริหารไมสามารถดําเนินการรับครูใหตรงกับเอก หรือสาขาของวิชาที่
สอน ควรมีการจางครูพิเศษสอน  

3. ดานการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ผูบริหารควรเนนการพัฒนาครูใหมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในดานทักษะการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังความรูทางวิชาการและหลักสูตร เพ่ือใหครูมีทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานอยางมีคุณภาพ  

4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการศึกษา พบวาเปนดานที่มีคาเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด อันเนื่องมาจากผูบริหารมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เปนมาตรฐานเดียวกัน ไมเลือกปฏิบัติ  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป  
1. ควรมีการศึกษาดานความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาดานอื่น เชน 

การบริหารงานดานวิชาการในสถานศึกษา ดานการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษา และดานการบริหา
งบประมาณในสถานศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาดานความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม
โรงเรียนอื่น ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่สถานศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
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การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
  
THE QUALITY OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF THE SCHOOL 
ADMINISTRATORS IN NAKHONPANOM PROVINCE 
 

ผูวิจัย    สุจิตรา  พันธะมา 
  สาขาวิชา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
 

บทคัดยอ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียน ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2) ศึกษาแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใน
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม จํานวน 
17 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
ตามวัฏจักรคุณภาพของเดม่ิง  
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได  นํามาวิเคราะหโดยใชคาความถี่ คารอยละ 

คาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพตามวัฏจักรคุณภาพ ของเดม่ิง ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
  2. แนวทางพัฒนาจากขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม คือ ในเรื่องของงานบริหารโดยฝายบริหารตองมีความเขมแข็งในเรื่องการบริหารงานวิชาการใหมาก        
มีการนิเทศติดตามผลอยางเปนระบบ ใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการดวยพรอมทั้งยังลดภาระงานอ่ืน
นอกจากงานสอนใหนอยลงดวย  
 

คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ , ผูบริหารโรงเรียน 
 
ABSTRACT
 The purpose of this study : 1) to determine the condition of academic 
administration in the schools of Nathom district in Nakhonpanom province. 2) To require 
the suggestions of academic administration of the schools of Nathom district in 
Nakhonpanom province. The populations of this study were 17 schools of Nathom 
district in Nakhonpanom province. The research instruments were questionnaires with 
reliability 0.92 the and the questionnaires concerning the academic administration and
the quality cycle of Deming. The data was analyzed by frequencies, percentage, means, 
standard deviation and the content analysis. 
The finding revealed as follower:  

1. The overall academic administration according to Deming’s cycle (PDCA) 

was rated at the highest level. 
2. The suggestions of academic administration in the school of Nathom district in 

Nakhonpanom Province were the administrators should be the leader of the academic by 
using the system of supervision, let the teachers participate in school-planning academic 
and reduce the teachers’ tasks to improve their teaching techniques.

Keywords: Academic Administration, School Administrators  
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บทนํา 
  การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ซึ่งถือวาเปนเรื่องของทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของ ตอง
ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาคน และคุณภาพของคน โดยเห็นวา คนเปนทั้งเหตุ ปจจัยและผลลัพธที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึง
เนนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ไดอยางเหมาะสม 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน 
ยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติได
อยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู  "สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง" 
   ดวยเหตุที่การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางความ
เจริญงอกงามของบุคคล ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และความสามารถที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ สวน
สําคัญของการศึกษาคือการเตรียมคนเพื่อสรางสังคม การศึกษาจึงถือวาเปนสิ่งสําคัญ และมีความจําเปนในการ
พัฒนาคนแบบยั่งยืน มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม 
มีความพรอมที่จะประกอบอาชีพได การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ท้ังทางปญญา จิตใจ รางกายและสังคม 
การศึกษาจึงเปนความสําคัญของชีวิตอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากความจําเปนดา นท่ีอยูอาศัย อาหาร 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค การศึกษาจึงเปนปจจัยที่ 5 ของชีวิต เปนปจจัยที่ชวยแกปญหาทุกๆ ดานของชีวิต 
และเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของชีวิต 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาทุกระดับ จึงเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุงพัฒนานักเรียนใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคนเพ่ือใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม และสามารถ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 
 เนื่องจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตัวบงชี้สําคัญย่ิง ท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เก่ียวของโดยตรงกับงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่ง รุง แกวแดง (2543 : 278) กลาววา ประสิทธิภาพของโรงเรียน
คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน และผูบริหารจะบริหารโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของรัฐและ
ของสังคมใหบรรลุผลสําเร็จนั้น ผูบริหารตองบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางสูงสุดแก
ผูเรียน เพราะเหตุวา การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง  เปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 
   2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาจากขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
  เพื่อใหการตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการ
วิจัย วา 
  ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่ 
ประสบการณในการทํางาน และสังกัดโรงเรียนตางกันจะมีคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ 
(PDCA) แตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนา
ทม จังหวัดนครพนม โดยใชการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ (PDCA) 4 ดานเขามาชวย ไดแก            
การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผล ปรยีาพร วงศอนุตรโรจน (2544 : 3) ดังภาพท่ี 1 
   ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการอยางมีคณุภาพ 
(PCDA) 
1. การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ 
2. การจัดดําเนนิงานเก่ียวกับการเรียน  
    การสอน 
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียน 
    การสอน 
4. การวัดผลและประเมินผล 

1. เพศ 
 1.1 ชาย 1.2 หญิง 
2. อาย ุ
 2.1 ไมเกิน 25 ป 
 2.2 26 – 35 ป 
 2.3 36 – 45 ป 
 2.4 46 ปขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสดุ 
 3.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี
 3.2 ปริญญาตร ี
 3.3 สูงกวาปริญญาตร ี
4. ตําแหนงหนาที ่
 4.1 ผูบริหารโรงเรียน 
 4.2 รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่
ทํางานในฝายวิชาการ 
 4.3 ครูผูสอน 
5. ประสบการณในการทํางาน 
 5.1 ไมเกิน 10 ป 
 5.2 11 – 20 ป 
 5.3 มากวา 20 ป 
6. สังกัดโรงเรียน 
 6.1 ประถมศึกษา 
 6.2 มัธยมศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนมนอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนมเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหาร
โรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ 2 คน ครูผูสอน 3 คน การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการ 
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษา
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน 1 คน รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ 2 คน ครูผูสอน 3 คน รวมทั้งส้ิน 
102 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  (questionnaire) แบงออกเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ถามรายละเอียด
เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และสังกัดโรงเรียนที่ทานทํางาน 
   ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ซึ่งประกอบดวยงานวิชาการรวม 4 ดาน ของรองศาสตราจารย ดร.ปรียาพร วงศอนุตรโรจน โดยในแต
ละดานใชการบริหารวัฏจักรคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (P) 
   - การวางแผนงานวิชาการขอที ่1, 2, 8 
   - การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอนขอที่ 1, 6, 10 
   - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 1, 6, 11 
   - การวัดและประเมนิผลขอที่ 1, 6, 10 
การปฏิบัติ (D) 
   - การวางแผนงานวิชาการขอที ่3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13  
   - การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอนขอที่ 2, 3, 7, 11, 13 
   - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 2, 3, 7, 8, 12, 13 
   - การวัดและประเมนิผลขอที่ 2, 3, 7, 11, 12, 13  
การตรวจสอบ (C) 
   - การวางแผนงานวิชาการขอที ่6, 14 
   - การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอนขอที่ 4, 8, 14 
   - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 4, 9, 14 
   - การวัดและประเมนิผลขอที่ 4, 8, 14  
การปรับปรุงแกไข (A) 
   - การวางแผนงานวิชาการขอที ่7, 15  
   - การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอนขอที่ 5, 9, 15 
   - การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนขอที่ 5, 10, 15 
   - การวัดและประเมนิผลขอที่ 5, 9, 15  
 

��	

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 

 โดยแบบสอบถามดังกลาวนี้ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ ไลเคอรท 
(Likert’s rating scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถามประมาณคาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในอําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
   ระดับที่ 1 หมายถึง มีความปฏบิัติอยูในระดับนอยที่สุด  ใหมีคาเทากับ 1 คะแนน 
   ระดับที่ 2 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับนอย  ใหมีคาเทากับ 2 คะแนน 
   ระดับที่ 3 หมายถึง มีความปฏบิัติอยูในระดับปานกลาง ใหมีคาเทากับ 3 คะแนน 
   ระดับที่ 4 หมายถึง มีความปฏบิัติอยูในระดับมาก  ใหมีคาเทากับ 4 คะแนน 
   ระดับที่ 5 หมายถึง มีความปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด  ใหมีคาเทากับ 5 คะแนน 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
ขั้นตอนในการใชสรางเคร่ืองมือในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษารูปแบบและลักษณะของแบบสอบถามที่จะใชในงานวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารตํารา 
และแบบสอบถามท่ีไดมีการนํามาใชในงานวิจัย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากตําราเอกสารตางๆ รวมทั้ง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการสรางแบบสอบถาม 
  ขั้นที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล พิจารณา เพื่อกําหนดโครงสรางของแบบสอบถามและ
ขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากการอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
  ขั้นที่ 3 สรางแบบสอบถามจากขอบเขตที่กําหนด นําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) 
  ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวในข้ันที่ 4 ไปทดลองใช (try out) กับผูบริหาร 
รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ ครูผูสอน โรงเรียนในอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
รวม 3 โรงเรียน จํานวน 30 คน 
  ขั้นที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมา คํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น 0.92 
  ขั้นที่ 6 สงแบบสอบถามไปยังผูบริหาร รองผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการครูผูสอน 
โรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม รวม 17 โรงเรียน จํานวน 102 คน 
   ขั้นที่ 7 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาจัดระบบขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป spss 
  1. วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการหาคาความถี่ คารอยละ (%) 
   2. วิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ โดยใชวงจรคุณภาพของโรงเรียนในอําเภอ

นาทม จังหวัดนครพนม ใชคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
   3. วิเคราะหสภาพปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ผูวิจัยตองทําหนังสือถึงคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพ่ือขอใหทําหนังสือขอ
ความรวมมือไปยังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหแจงไปยังผูบริหารโรงเรียน ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซ่ึงเปน
กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
   2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองทุก
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูบริหารรอง
ผูบริหารโรงเรียน/บุคลากรที่ทํางานในฝายวิชาการ ครูผูสอน เปนผูตอบแบบสอบถาม โดยแยกการวิเคราะห
ขอมูลตามลักษณะของเคร่ืองมือในการวิจัย ดังนี้ 
   ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม นําขอมูลทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณคาสถิติ ดังนี้ 
   1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่  (frequencies) และ
รอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
   2. วิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ใชคาเฉลี่ย 

( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) จากนั้น นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย อธิบาย ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) โดยถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม อยูในชวงใด 
แสดงวาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนอยูในระดับนั้นๆ เกณฑการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) 
(1977 : 1745) มีดังนี้ 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงวา คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงวา คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 2.50-3.49 แสดงวา คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงวา คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู ในระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงวา คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด 
   3. การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1. สถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.80 มี
อายุ 26 – 35 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.00 อายุไมเกิน 25 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 9.80 ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยูที่ปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.50 ตํ่ากวาปริญญาตรี นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
0.00 ตําแหนงหนาที่ครูผูสอน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.00 ตําแหนงผูบริหารนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16.70 
ประสบการณในการทํางาน 11 -20 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.20 มากกวา 20 ป นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
24.50 และครูที่สังกัดโรงเรียนประถมศึกษามีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.20  
  2. โดยภาพรวมระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการโดยใชวัฏจักรคุณภาพ (Deming’s cycle) ของ
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก 

การติดตามประเมินผล (  = 4.82,  = 0.45) การปรับปรุงพัฒนา (  = 4.82,  = 0.45) การวางแผน            

(  = 4.82,  = 0.45) และการปฏิบัติ (  = 4.82,  = 0.45) ตามลําดับและเมื่อพิจารณารายดานมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ข้ันการวางแผน พบวาการวางแผนงานวิชาการทุกดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียง

คาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก การวางแผนงานวิชาการ (  = 4.78,  = 0.47) การวางแผนการจัดดําเนินงาน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.74,  = 0.52) การวางแผนการจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน            

(  = 4.74,  = 0.52) และการวางแผนการวัดและประเมินผล (  = 4.74,  = 0.52) 
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   2.2 ข้ันการปฏิบัติ พบวาดานการปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการมีคุณภาพอยูในระดับมาก

ที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การปฏิบัติการวางแผนงานวิชาการ (  = 4.74,  = 0.50) การ

ปฏิบัติการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.73,  = 0.52) การปฏิบัติการวัดและประเมินผล 

(  = 4.73,  = 0.52) และการปฏิบัติการจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน (  = 4.72,  = 0.53) 
   2.3 ข้ันการติดตามประเมินผล พบวาดานการติดตามประเมินผลงานวิชาการมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การติดตามประเมินผลการวางแผนงานวิชาการ            

(  = 4.86,  = 0.37) การติดตามประเมินผลการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (  = 4.81,  = 0.43) 

การติดตามประเมินผลการวัดและประเมินผล (  = 4.81,  = 0.54) และการติดตามประเมินผลการจัดบริหาร

เก่ียวกับการเรียนการสอน (  = 4.78,  = 0.45) 
   2.4 ข้ันการปรับปรุงพัฒนา พบวาดานการปรับปรุงพัฒนางานวิชาการมีคุณภาพอยูในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การปรับปรุงพัฒนาการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ

สอน (  = 4.77,  = 0.48) การปรับปรุงพัฒนาการวัดและประเมินผล (  = 4.77,  = 0.48) การปรับปรุง

พัฒนาการจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน (  = 4.76,  = 0.47) และการปรับปรุงพัฒนาการวางแผน

งานวิชาการ (  = 4.73,  = 0.51) 
 

อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม มีประเด็นตางๆ ท่ีจะอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดทั้งสี่ดาน คือ ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียน
การสอน ดานการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล  
  จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียน
ในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม อยูในระดับมากที่สุด จากเน่ืองมาจากงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา 
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับ พิชัย เสง่ียมจิตต (2542 : 9-55) ได
กลาวไววาการบริหารงานวิชาการคือ การใชศาสตรและศิลปที่จะนําทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางดานวิชาการ และถือวางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของ
โรงเรียน ตามมิลเลอร (1965 : 168) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวางานวิชาการเปนหัวใจของ
โรงเรียนและที่สําคัญที่สุดคือการจัดทําแผนการสอน และปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งการวัดและประเมินผลและ
งานทะเบียนนักเรียน โดยแยกตามหัวขอ ดังนี้ 
  การวางแผนงานวิชาการ (P) มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดอาจเนื่องมาจากการวางแผนเปนงานสําคัญ
อันดับแรกท่ีจะตองปฏิบัติ  ซึ่งการวางแผนท่ีดีถือวามีแนวการนําทางที่ดีไปดวยซึ่งจะนําไปสูการประสบ
ความสําเร็จได ดังนั้นการปฏิบัติงานเพ่ือใหประสบความสําเร็จจะตองมีการวางแผนที่ถูกตองตามข้ันตอน  ดังที่ 
แมสซี และดักลาส (1981 : 220-222) ไดกําหนดไว 5 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดเปาหมาย 2) การคนหาโอกาส
และการพิจารณาถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น 3) การแปลโอกาสใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ 4) การเลือกแนวทางท่ีดี
ที่สุดและการกําหนดจุดมุงหมาย 5) การตรวจสอบแบบการทบทวน 
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  การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน (D) พบวา มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด อาจ
เนื่องมาจากความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอนาทม เพราะเนื่องจาก
ในวงการศึกษาไทยมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเปล่ียนแปลง
รูปแบบ วิธีการสอนที่หลากหลายโดย พิชัย เสงี่ยมจิตต (2542 : 9-55) กลาววา การใชศาสตรและศิลปที่จะนํา
ทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารในการจัดกิจกรรมพัฒนา หรือปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
  การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน(C) พบวา มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากความ
ตื่นตัวกับการเปล่ียนแปลงตางๆ ทางการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอนาทม เพราะเนื่องจากในวงการศึกษาไทย
มีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ที่จําเปนตอ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ จากเหตุจากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหสภาพการดําเนินงาน
เก่ียวกับการเรียนการสอน และการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
  ในดานการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน (A) พบวา ระดับคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
ผลเนื่องมาจากสถานศึกษาใหความสําคัญการวัดและประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียนมาก ประกอบกับการ
เคลื่อนไหวทางหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา รูปแบบการวัดและประเมินผล และงานทะเบียนนักเรียนไดมีการ
ปรับรูปแบบประเมินผลรวมทั้งเอกสารงานทะเบียนนักเรียนมีการปรับปรุงรูปแบบใหมใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมิน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระบบการรายงานผลการเรียนกลางขึ้นสําหรับใชในการเปรียบเทียบผล
การเรียนของนักเรียน เพ่ือการจัดสรรโอกาสในการศึกษาตอ สอดคลองกับมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนรายระบบผลการเรียน 8 ระดับ  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
  1. ดานการวางแผน (P) ในการวางแผนการทํางานในสถานศึกษาทุกแหงควรใหบุคลากรทางการศึกษา
ทุกฝายไดมีสวนรวมในการวางแผน เพ่ือที่จะไดแนวทางการวางแผนที่หลากหลายครอบคลุมไปถึงแนวปฏิบัติ  
  2. ดานการปฏิบัติ (D) ในการปฏิบัติภาระงานหลักของครูควรมุงเนนไปในดานการจัดการเรียนการสอน 
ควรที่จะลดภาระงานอื่นใหนอยลงเพื่อจะไดเนนไปที่การบริหารวิชาการซ่ึงจะสงผลกระทบไปถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดวย 
  3. ดานการติดตามประเมินผล (C) ควรมีการติดตามวัดผละและประเมินผลอยางเปนระยะ กําหนดชวง
ในการวัดผลและประเมินผลใหชัดเจน 
  4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา (A) ควรนําส่ิงที่บกพรองที่มองเห็นจากการวัดผลและประเมินผลไป
รวมกันปรึกษาหารือเพ่ือที่จะปรับปรุงพัฒนาในการวางแผนการบริหารงานวิชาการตอไป 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม โดยแบงตามขนาดของโรงเรียน 
  2. ควรทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ ของผูบริหารโรงเรียนโดยแบงเปนเขตพื้นที่
การศึกษา 

3. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงลึกหรือการวิจัยคุณภาพ เร่ือง การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ 
ของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
The Effectiveness of Child Development Centers under the Local Administrative 
Organizations in Muang District, Chiangrai Province 
 
ผูวิจัย   สุทธินันท  ปญโญ 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวัสดิ์ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร และครู ตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตามตําแหนง 
วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหาร 
และครู จํานวนท้ังหมด 57 ศูนย จํานวน 329 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคามีคาความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ .964 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. ผูที่เก่ียวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวม และรายดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดาน
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลําดับ 

2. เปรียบเทียบคณะกรรมการบริหาร และครู ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกันยกเวนในรายดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับวุฒิการศึกษา และประสบการณใน
การทํางานไมแตกตางกัน 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the effectiveness of Chiang Rai Government affiliate 
Child Development Center Organization implementation. and comparison of the 
opinions from the administrators and teachers towards the effectiveness of the Child 
Development Center, as by classified position, educational level and work experience. 
The sample used in this study consisted of administrators and teachers 57 Centers total 
329 people. The instrument used for collecting data. The instrument used for collecting 
data was a rating scale questionnaire had reliability 0.964. Statistics used to analyze the 
data ware percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings of the study were 
as follow:
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1. The opinions of the effectiveness in implementation of the Child Development 
Center from those who’s involved in Chiang Rai Government affiliated Child 
Development Center Organization as a whole and each aspect were at high level. The 
aspect that gained the highest mean score was academic personnel and course activities, 
management of child development center, participation and support from all sectors, 
building facility, environment and safety and promotion of early childhood development 
network, respectively. 

2. Comparison the opinions on the effectiveness of the child development center 
of the administrators and teachers were not different as a whole and aspect, but the 
promotion of early childhood development and as significant at .05, level  
 

บทนํา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนมิติใหมของการพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมการศึกษาและความเปนอยูของ

ชุมชนใหดีขึ้นและนับวันจะมีความสําคัญตอชุมชนมากย่ิงขึ้น แตเดิมเด็กอยูกับครอบครัวที่มีผูใหญดูแลเพราะ
ครอบครัวไทยแตโบราณเปนครอบครัวแบบขยาย คือ มีปู ยา ตา ยาย อยูรวมกัน แตปจจุบันสังคมไทยกลายเปน
สังคมเดี่ยว มีแตพอ แม ลูก อีกทั้งแมยังออกไปประกอบอาชีพนอกบานเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ดังนั้นพอ
แม จึงจําเปนตองนําลูกไปไวตามสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานบริบาลทารกหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น  การศึกษา
ปฐมวัยจึงกลายเปนความจําเปนของชีวิตมากย่ิงขึ้นกวาเดิมในอดีต (เยาวพา เดชะคุปต และคณะ, 2550 : 47) 
ประกอบกับในสังคมไทยยุคปจจุบันนี้บทบาทครอบครัวเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก พอแมซึ่งคอยทําหนาที่ใน
การเล้ียงดูเปลี่ยนบทบาทเปนผูใชแรงงานในการเพ่ิมรายไดเพื่อการยังชีพ และเล้ียงครอบครัวโดยผลักภาระใน
การดูแลเด็กไปใหองคกรอ่ืนในสังคมที่อยูทําหนาที่ในการเลี้ยงดูเด็กทดแทน องคกรเหลานั้นอาจไดแก สถานรับ
เลี้ยงเด็ก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยเด็กกอนวัยเรียน เปนตน  

การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพและมาตรฐานจะมีสวนชวยสนับสนนุการสงเสริม และพัฒนา
เด็กปฐมใหมีความสมบูรณพรอมในทุกดาน เพราะเด็กปฐมวัยเปนชวงสําคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทุก ๆ ดาน และในปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเปนทางเลือกหนึ่งที่พอแมไววางใจในการแบงเบา
ภาระการอบรมเล้ียงดูลูก และสงเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาเด็ก เพื่อให
เด็กเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต (กระทรวงสาธารณสุข, 2550 : 1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึง
นับวาเปนสถานที่ที่ทําหนาที่เลี้ยงดูเด็กแหงที่สอง รองจากพอแม และญาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปน
สถานศึกษาที่ใหการอบรมเล้ียงดูจัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาท่ีเหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็กแตละคน ดังนั้นระยะเวลา
การจัดการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เหมาะสมเพื่อใหเด็กเล็กไดรับการศึกษาและพัฒนาเปนไปตามวัยแตละชวงอายุ สอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหเด็กเล็กพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป การ
พัฒนาเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพนั้น ควรพัฒนาทั้งคนและส่ิงแวดลอมควบคูกันไป 

การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้นจําเปนตองใชกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิผล เพื่อนําไปสูโรงเรียน
คุณภาพซึ่งถือเปนกลไกใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเปนเลิศ และเกิดความเสมอภาค
ในการใหบริการทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือ
สถานศึกษาตองสรางองคกรของตนเองใหเปนองคกรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานเพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการความรู 
พัฒนาความรู พัฒนาความคิด และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อ
ประโยชนและบุคคลกรในหนวยงานการศึกษาจะไดเรียนรูจากกระบวนการบริหารของผูบริหาร  และความรู 
ความสามารถที่นักเรียนจะไดรับจากการสอนของครูที่มีคุณภาพ อันหมายถึงผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ที่บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล (รัชพล คชชารุงโรจน, 2548 : 7) อีกทั้งประสิทธิผลของการจัด
การศึกษาเปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาในปจจุบันเพราะการจัดการศึกษาตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ประกอบกับประสิทธิผลเปนตัวตัดสินขั้นสุดทายวาการบริหารสถานศึกษานั้น ๆ ประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนสําคัญ 

จากขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ผานมา พบวาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังมีปญหาการดําเนินงานการจัดการศึกษา เชน ปญหา
ดานอาคารสถานท่ีในการจัดการศึกษายังไมมีสถานที่เปนของตนเอง ความรูความเขาใจในนโยบายการจัด
การศึกษาของผูเกี่ยวของ บุคลากรในการทํางานขาดความพรอม ส่ือและวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ขาดความ
รวมมือและความสนใจของชุมชน และงบประมาณในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ (คัทลียา กันกา, 2548 : 70) 
สําหรับขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงราย มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กระจายตาม
ตําบลตาง ๆ ซึ่งในเขตอําเภอเมือง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งหมด 57 ศูนย โดยมุงใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
แมที่ผานมาไดมีการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) ก็ตาม แตจากการคนควาของผูวิจัยยังไมพบวามีผูศึกษางานดานประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ดาน ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค
สวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจะนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให
ไดมาตรฐานมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร และครู ตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนง วุฒิ
การศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรของการวิจัย คือ คณะกรรมการบริหารและครู ที่ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวนท้ังหมด 635 คน จําแนกเปนคณะกรรมการบริหาร จํานวน 484 คน และ
ครูจํานวน 151 คน จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กจานวนท้ังหมด 57 ศูนย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการบริหาร และครูที่ปฏิบัติงาน ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งหมด 329 คน จําแนกเปน
คณะกรรมการบริหาร จํานวน 219 คน และครูจํานวน 110 คน จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กจานวนท้ังหมด 57 ศูนย 
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2) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและ
ครู ตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการบริหารและครู มีลักษณะเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check-List) ไดแก ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารและครู ตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตาม
มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับป  พ.ศ. 2559 จํานวน 6 ดาน 
ไดแก ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนบัสนุนจากทุกภาคสวน และดาน
สงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขต

พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผูที่เกี่ยวของในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร ดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และดานสงเสริมเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร และครู ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กจําแนกตามตัวแปร 
ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการบริหาร และครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดานยกเวนดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.2 คณะกรรมการบริหาร และครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวม 
และรายดานไมแตกตางกัน 

2.3 คณะกรรมการบริหาร และครู ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 
 
Study of the relationship between mental arithmetic and working memory for 
seventh grade students. 
 
ผูวิจัย    สุปรียา  จุลศรี 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.รามนร ี นนทภา 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ

ทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กลุมเปาหมายในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบทดสอบความจําขณะทํางาน DBT            
2) แบบทดสอบการคิดเลขในใจ 3) แบบสัมภาษณการคิดเลขในใจ เปนแบบกึ่งโครงสราง  วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต รอยละ และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Pearson Correlation 
นําเสนอขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความสัมพันธการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานในระดับสูง โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.860 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีวิธีการคิดเลขในใจทางการบวกทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับเพิ่มมาก
ที่สุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลักหนวย แลวนําคามารวมกัน และนอยที่สุด คือวิธี
ทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัว และวิธีการคิดเลขในใจทางการลบท้ังหมด 3 วิธี ดังนี้ วิธีการคิดเลขในใจ
ทางการลบนักเรียนใชวิธีนับลดมาก รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ หลักหนวยลบหลักหนวย และนอย
ที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ 
 
คําสําคัญ : ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางาน 
 
Abstract 

The purpose of this research were 1). to study the relationship between calculus 
in mind and memory while working. Of students in Mathayomsuksa 1 and 2). to study 
the mathematical methods in the minds of Mathayomsuksa one students. The research 
tools were 1) Digit Span Backward Test 2) Mathematics questionnaire 3) Interview 
questionnaire mind Is a semi-structured data analysis was done by using basic statistics 
such as arithmetic mean, percentage, and relationship analysis using (Pearson 
Correlation) descriptive analysis

�	


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



The findings were as follows: 1) The relationship between mind-numbing and 
high-level memory. 2) The mathematics of Mathayomsuksa one students found that there 
were 3 ways to calculate the numbers in the positive mind. Count the most second is the 
ten-digit method, including the ten digit master unit total. And bring together. and 
minimal How to make a set of ten by the separation and how to calculate the number in 
the mind to delete all 3 ways. Second is the ten major minus ten methods. Main unit 
negative unit and minimal How do you delete a ten digit number.

Key Words : The relationship between mental arithmetic and working memory.
 

บทนํา  
 การคิดเลขในใจ (Mental Arithmetic) เปนการคํานวณทางคณิตศาสตรที่เกิดภายในสมอง ใชความรู
ความเขาใจภายใน และตองเชื่อมโยงองคความรูเดิมที่เกี่ยวกับจํานวนมาใชในการหาคําตอบโดยไมทดลงใน
กระดาษ ไมใชเคร่ืองคํานวณใดๆชวยในการคํานวณ กระทรวงศึกษาธิการ (2559, น. 2) กลาววา การคิดเลขใน
ใจ วา เปนการคํานวณหาคําตอบโดยไมทดลงในกระดาษ ไมใชเครื่องมือทดหรือเครื่องมือคิดคํานวณชนิดใด ๆ 
Sowder (1990, p. 18-20) การคิดเลขในใจเปนการคํานวณภายในสมองของแตละคน โดยไมใชปากกา 
กระดาษหรือเคร่ืองคํานวณอ่ืน ๆ ชวย ยุพิน พิพิธกุล ( 2545, น. 41) กลาววา การคิดเลขในใจเปนสิ่งสําคัญ 
และมีประโยชนในการเรียนรูคณิตศาสตรในยุคปจจุบัน ที่เรงรีบ และมีการแขงขันสูง ซึ่งกระบวนการคิดเลขในใจ
มีความจําเปน จะชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดีขึ้น  สามารถแสดงวิธีคิดไดถูกตอง 
รวดเร็วดังเชน กระทรวงศึกษาธิการ (2559, น. 3-4) กลาววา การคิดเลขในใจจะชวยใหนักเรียนแกปญหาตาง ๆ 
ไดดีขึ้น ซึ่งโจทยปญหาการคิดคํานวณในชวีิตประจําวันหลายตอหลายแบบนั้นสามารถหาคําตอบไดโดยการคิดใน
ใจ เพราะในความเปนจริงขณะที่เราพบปญหา เราอาจจะตองการทราบคําตอบเดี๋ยวนั้นเลย การคิดหาคําตอบ
ตองทําภายในสมอง ไมใชกระดาษ ดินสอหรือเคร่ืองคิดคํานวณใดๆ Brownell (1984, P. 32) กลาววา การคิด
เลขในใจทําใหขอบกพรองดานความจําของนักเรียน ลดนอยลง และชวยเพิ่มความสามารถทางดานสติปญญ การ
สอนการคิดเลขในใจ สามารถทําไดโดยการเตรียมสิ่งที่ทาทายความสามารถของเด็กเชน เด็กรูวา 2 + 3 = 5 ครู
ก็โยงความรูนี้ไปถามเด็กวา 200 + 300 หรือ 2,000 + 3,000 ไดเทาไร ซึ่งการโยงความรูโดยตรงจากความรูเดิม
นี้ เปนขั้นแรกที่ชวยเพิ่มกระบวนการคิดเลขในใจ ซึ่งกระบวนการคิดเลขในใจมีความจําเปนอยู และพยายามให
ใชบอยๆ โดยปกติแลวนักเรียนที่เจอปญหาเหลานี้ ก็จะคํานวณในกระดาษ หรือใชเครื่องคํานวณอื่นมาชวยเพ่ือ
หาคําตอบซึ่งการทําอยางนี้ไมเปนธรรมชาติการแกปญหาทางคณิตศาสตร แตสิ่งที่เปนธรรมชาติของการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร คือ การฝกฝนในการคิดในใจ ปานทอง กุลนารถศิริ (2545, น. 11-12) กลาววา ครู
ควรใหนักเรียนทําแบบฝกหัดคิดเลขในใจหลังจากนักเรียนเขาใจในหลักการและวิธีการแลว การฝกคิดเลขในใจ
จะชวยใหนักเรียนมีทักษะความชํานาญในการคิดเลขไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยลับ
สมองใหตื่นตัวอยูตลอดเวลา ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูควรหาแบบฝกหัดมาใหนักเรียนทําทั้งที่เปน
แบบฝกหัดสําหรับคิดเลขในใจปะปนอยูดวยตลอดเวลา และควรฝกเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอวันละ
เล็กนอยแตตอเนื่อง และควรทํากับนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ความจําขณะทํางาน (Working memory) มีบทบาทที่สําคัญตอสติปญญาของมนุษย และมี
ความสําคัญตอการจัดเก็บขอมูลที่จะสัมพันธกับงานดานพุทธิปญญาตางๆ เชน การแกปญหา การใหเหตุผล การ
เขาใจภาษา การวางแผนและการดําเนินการเกี่ยวกับมิติสัมพันธและความคิดสรางสรรค Baddeley & Hitch 
(1974, P. 98-107) กลาววา ความจําขณะทํางานเปนแนวคิดที่สําคัญสําหรับจิตวิทยาทางการคิด และประสาท
วิทยาศาสตรการรูคิด ซึ่งหมายถึง ศูนยกลางของโครงสรางและกระบวนการที่เปนอยูชั่วคราวที่จดัเก็บและจัดการ
กับขอมูลขาวสาร เพื่อสนับสนุนการคิดของมนุษย ความจําขณะทํางานเปนระบบหนวยความจําท่ีมีความจุจํากัด 
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Sweatt (2010, P. 95 -101) กลาววา ความจําขณะทํางาน เปนความจําซึ่งใชในการดึงขอมูลมาใชในชวงเวลา
สั้นๆ ในขณะที่กําลังทํางานโดยเปนระบบการจัดเก็บขอมูลชั่วขณะ การจัดการกับขอมูลและนําขอมูลเหลานั้นไป
ใชในกระบวนการทางปญญา (Cognitive process) ที่มีความซับซอนเพื่อสรางความเขาใจและใหเหตุผลในการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย การเลือกรับขอมูล การนําขอมูลเขา การเขารหัสขอมูล การจัดเก็บขอมูลและการดึง
ขอมูลออกมาใช Towse, N. and Hitch, J. (1998, P. 94) กลาววา ความจําขณะทํางานมีองคประกอบอยู 3 
สวน คือ1. สวนหนวยภาพ (Visuo-Spatial Sketchpad) เปนระบบที่เชื่อวาจะมีหนาที่ในการสรางภาพจากการ
มองเห็นหรือสรางจินตนาการ (Visual Image) จากสิ่งที่ไดยิน ขอมูลที่เขามาในระบบหนวยภาพนี้มีทั้งการเขามา
โดยตรง (Directly) เชน การมองเห็นสุนัข และมีทั้งเขามาโดยออม (Indirectly) เชน เมื่อสรางจินตภาพจาก
ความจําที่เกี่ยวกับสุนัข 2. สวนการออกเสียงหรือหนวยเสียง (Alticulatory or Phonological Loop) เปน
ระบบท่ีเชื่อวาจะมีหนาที่ในการรับและจําขอมูลทางดานภาษา เชน หนวยเสียง หนวยคํา ประโยค จึงเรียกวาเปน
ความจําทางดานภาษา (Verbal Working Memory) ขอมูลเหลานี้จะเขามาทางการไดยิน 3. สวนควบคุมกลาง 
(Central Executive) เปนตัวควบคุมความสนใจ (Attentional Controller) ทําหนาที่เปนศูนยกลางดําเนินการ
จัดการเก่ียวกับการทํางานของความจําขณะทํางานประกอบไปดวยระบบยอย (Slave System) อีก 2 ระบบ คือ 
ระบบหนวยเสียง และระบบหนวยภาพ 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ พบวา ไดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดเลขในใจและ
ความจําขณะทํางานไวหลายดาน แสดงใหเห็นวาการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางาน มีความสําคัญตอการ
คิดคํานวณ และการนําไปสูการแกปญหาทางคณิตศาสตร แตจากงานวิจัยหลายๆเร่ือง พบวา นักเรียนมีความ
บกพรองในวิชาคณิตศาสตร ดานทักษะพื้นฐานและเทคนิคการคิดคํานวณ และไมมีรูปแบบในการคิดซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัย ของอรุณี ชมจอหอ (2547, น. 113) ท่ีไดศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
พบวานักเรียนสวนใหญนักเรียนสวนใหญมีขอบกพรองในดานทักษะพ้ืนฐานและขาดทักษะการคิดคํานวณ และ
จากภมร สุรพงษรัตน (2540) พบวานักเรียนสวนใหญนักเรียนสวนใหญไมสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิต
จริงได โดยยึดติดอยูกับกฎเกณฑการคํานวณตางๆ ที่ไดมาจากโรงเรียน แตสวนมากจะใชการคิดในใจ ซ่ึงไมมี
รูปแบบท่ีแนนอนในการคิดซึ่งตองใชวิธีการที่หลากหลายและในการฝกทักษะการคิดเลขในใจ โดยใชแบบฝก
ทักษะหรือแบบฝกหัด เปนสื่อที่สําคัญที่จะชวยเหลือนักเรียนใหไดฝกทักษะการคิดคํานวณของนักเรียน เพราะ
การฝกชวยปองกันมิใหเกิดการลืม นอกจากนั้นการฝกยังชวยใหผูเรียนสามารถนําทักษะที่ไดไปประยุกตใชกับ
ชีวิตจริงไดอยางเปนลําดับและมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Thompson (1990, P. 279) ได
ศึกษาผลของวิธีสอนการคิดเลขในใจเรื่องความ สามารถในการแกโจทยปญหา และการคิ ดคํานวณสําหรับ
นักเรียน เกรด 4พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจากใชวิธีสอนการคิดเลขในใจ 
สูงกวากอนเรียนซึ่งจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศยังไมมีการทําวิจัยการคิดเลขในใจกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และหองเรียนพิเศษ และ เสถียร วึกประโคน (2553) ไดศึกษาการพัฒนาโปรแกรมฝกการคิด
เลขคณิตโดยประยุกตโมเดลทริปเพิลโคดสําหรับเพิ่มความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
พบวาความจําขณะทํางานและความสามารถดานเลขคณิตหลังฝกดวยโปรแกรมฝกการคิดเลขคณิตที่พัฒนาขึ้น
สูงกวากอนฝก 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการคิด
เลขในใจกับความจําขณะทํางาน และหาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน แลวนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ
คิดเลขในใจตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางานและวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน โดยศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะ
ทํางานจากการทดสอบความจําขณะทํางานแลวแยกนักเรียนออกเปนกลุมระดับความจําขณะทํางานสูงและกลุม
ระดับความจําขณะทํางานตํ่า แลวนําทั้ง 2 กลุมมาทดสอบแบบทดสอบการคิดเลขในใจเพื่อศึกษาความสัมพันธ 
และวิธีการคิดเลขในใจจากการทําแบบทดสอบและสอบถามถึงวิธีการจําแนกเขาวิธีการที่สังเคราะห 
 

วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
โดยจะแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ทดสอบความจําขณะทํางานเปนรายบุคคล จํานวน 36 คน โดยใหผูวิจัยอานชุดตัวเลขใหผูรับ

การทดสอบฟงดวยอัตรา 1 ตัวเลขตอวินาที คะแนนที่ไดนํามาหาคาเฉลี่ย X แลวจําแนกนักเรียนออกเปน 2 
กลุม ไดแก กลุมที่ไดคะแนนมากกวาคาเฉลี่ยจัดเปนกลุมสูงและกลุมที่ไดคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ยจัดเปนกลุมตํ่า 
  ระยะที่ 2 จากการแบงกลุมของความจําขณะทํางาน ใหนักเรียนทั้ง 2 กลุม ทําการทดสอบการคิดเลข
ในใจ โดยใชแบบทดสอบการคิดเลขในใจ จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 7 นาที แลวทําการตรวจแบบทดสอบของ
นักเรียน เพื่อวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธ (Pearson’s correlation) เพื่อหาความสัมพัทธ
ระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางาน 
  ระยะที่ 3 สัมภาษณนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคน เกี่ยวกับวิธีการคิดพรอมทั้งใหแสดงวิธีการคิดลงใน
กระดาษขณะสัมภาษณ เพื่อศึกษาและวิเคราะหจําแนกวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียน แลวนําไปเปนแนวทางใน
การพัฒนาการคิดเลขในใจของนักเรียน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 2.1 แบบทดสอบความจําขณะทํางาน DBT เปนแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ 
 2.2 แบบทดสอบวัดการคิดเลขในใจ เปนแบบทดสอบปรนัยแบบตอบสั้นประกอบดวยโจทยเรื่อง การ
บวกและการลบจํานวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีจํานวน10 ขอ เวลาในการทดสอบ 7 นาที 
 2.3 แบบสัมภาษณการคิดเลขในใจ เปนแบบกึ่งโครงสราง ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่มีการเตรียมคําถามไว
ลวงหนา 
3. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยา
คาร ภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 36 คน 
4. สถิติที่ใชในการวิจัย  
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต รอยละ และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช Pearson 
Correlation นําเสนอขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แสดงในตารางที่ 1-3 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่ระดับของความจําขณะทํางานสูง 

ความสัมพันธ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

การคิดเลขในใจ ความจําขณะทํางาน 
การคิดเลขในใจ 1 .724** 

ความจําขณะทํางาน - 1 
จากตารางที่ 1 พบวา การคิดเลขในใจมีความสัมพันธกับความจําขณะทํางานในระดับสูง โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.724 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ระดับของความจําขณะทํางานต่ํา 

ความสัมพันธ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
การคิดเลขในใจ ความจําขณะทํางาน 

การคิดเลขในใจ 1 .690** 

ความจําขณะทํางาน - 1 
จากตารางที่ 2 พบวา การคิดเลขในใจมีความสัมพันธกับความจําขณะทํางานในระดับปานกลาง โดยมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.690 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

ความสัมพันธ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

การคิดเลขในใจ ความจําขณะทํางาน 

การคิดเลขในใจ 1 .860** 

ความจําขณะทํางาน - 1 
จากตารางที่ 3 พบวา การคิดเลขในใจมีความสัมพันธกับความจําขณะทํางานในระดับสูง โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.860 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2. ผลการศึกษาการวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหวิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (การบวกและการลบ) 
วิธีการคิดเลขในใจ จํานวน รอยละ 

การบวก   
1. การนับเพิ่ม 24 66.67 
2. วิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลัก 
หนวย แลวนําคามารวมกัน 

8 
 

22.22 

3. การทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัวบวก 4 11.11 
การลบ   
1. การนับลด 19 52.78 
2. หลักสิบลบหลักสิบ หลักหนวยลบ หลักหนวย 10 27.78 
3. การทําตัวลบใหเปนหลักสิบ 7 19.44 

 จากตารางที่ 4 พบวา พบวา วิธีการคิดเลขในใจทางการบวกทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับ
เพิ่มมากที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลัก
หนวย แลวนําคามารวมกันจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.22 และท่ีนอยที่สุด คือวิธีทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ 
โดยการแยกตัวบวก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 และวิธีการคิดเลขในใจทางการลบท้ังหมด 3 วิธี ดังนี้ 
วิธีการคิดเลขในใจทางการลบนักเรียนสวนใหญใชวิธีนับลดมากท่ีสุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 52.78 
รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลักสิบ หลักหนวยลบหลักหนวย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 27.78 และท่ี
นอยที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 19.44 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ความสัมพันธการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานในระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.860 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีวิธีการคิดเลขในใจทางการบวกท้ังหมด 
3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลักหนวย 
แลวนําคามารวมกัน และนอยที่สุด คือวิธีทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัว และวิธีการคิดเลขในใจทางการ
ลบทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ วิธีการคิดเลขในใจทางการลบนักเรียนใชวิธีนับลดมาก รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบหลัก
สิบ หลักหนวยลบหลักหนวย และนอยที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ 
 

อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ความสัมพันธระหวางการคิดเลขในใจกับความจําขณะทํางานอยูในระดับสูง ที่เปนเชนนี้เพราะ 
ความจําขณะทํางาน เปนความจําซึ่งใชในการดึงขอมูลมาใช ในขณะท่ีกําลังทํางานโดยเปนระบบการจัดเก็บ
ขอมูล การจัดการกับขอมูลและนําขอมูลเหลานั้นไปใชในกระบวนการทางปญญาที่มีความซับซอน และจาก
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สถานการณของแบบทดสอบการคิดเลขในใจในแตละขอมีความซับซอนเปนอยางมาก นักเรียนจึงมีความจําเปน
ที่จะตองใชความจําตางๆที่จัดเก็บเอาไว และสามารถนําขอมูลเหลานั้นออกมาชวยในการแกปญหาได  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเสถียร วึกประโคน (2553, น. 102) ไดศึกษาความจําขณะทํางานและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูแบบเปดและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติมีคะแนนเฉล่ียความจําขณะทํางานในภาพรวม 
แตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ยความจําขณะทํางานในภาพรวมของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเปด สูง
กวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ และสอดคลองการงานวิจัยของ Adams. J. W., & Hitch, G. J. 
(1997, pp. 21-38). ไดศึกษาความจําขณะทํางานและการบวกเลขในใจของเด็ก ผลการวิจัยพบวา การเปรียบ
ตามแผนเพื่อตรวจสอบผลของรูปแบบการนําเสนอในรายละอียดมากขึ้น ในท้ังสองการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา
สูงขึ้นอยาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ Koyama (1993, p. 105) ไดทําการศึกษา ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถของการประมาณคาและยุทธศาสตรการคิด และความสามารถการคิดในใจวิเคราะหผลการสํารวจ
ของนักเรียนเกรด 4,5 และ 6 ในประเทศญี่ปุน ผลการวิจัยพบวา ผลของการเรียนการสอนการประมาณคาจะดี
มากถาเราจํากัดจํานวนหลักของการประมาณคา และประมาณคาในสถานการณปญหาทางลบ มีความแตกตาง 
ของความสัมพันธระหวาง ความสามารถการประมาณคา และการคิดคํานวณในใจ ความสามารถการประมาณ
คา และยุทธศาสตรการคิด แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางยุทธศาสตรการคิดกับการคิด
คํานวณในใจ จากผลการวิจัยสรุปวาการประมาณคามีความสัมพันธกับการคิดคํานวณในใจ นั้นคือถามี
ความสามารถประมาณคาไดดี ก็จะมีความสามารถคิดคํานวณในใจไดดีเชนกัน 

2. วิธีการคิดเลขในใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา มีวิธีการคิดเลขในใจทางการบวกท้ังหมด 
3 วิธี ดังนี้ นักเรียนใชวิธีการนับเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบรวมหลักสิบหลักหนวยรวมหลักหนวย 
แลวนําคามารวมกัน และนอยที่สุด คือวิธีทําตัวตั้งใหเปนหลักสิบ โดยการแยกตัว และวิธีการคิดเลขในใจทางการ
ลบทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ วิธีการคิดเลขในใจทางการลบนักเรียนใชวิธีนับลดมากท่ีสุด รองลงมาคือวิธีการหลักสิบลบ
หลักสิบ หลักหนวยลบหลักหนวย และนอยที่สุด คือวิธีทําตัวลบใหเปนเลขหลักสิบ ท่ีเปนเชนนี้เพราะ วิธีการคิด
เลขในใจโดยวิธีการนับเพ่ิมหรือวิธีการนับลดเปนวิธีที่นักเรียนเคยพบเจอหรือมีพื้นในการนับอยูแลว ทําให
นักเรียนใชวิธีการที่คุนเคยมาใชในการหาคําตอบ ซึ่งนักเรียนอาจจะไมเคยรูวายังมีวิธีการอื่นๆ อีกมากมายท่ีจะ
สามารถชวยในการคิดเลขในใจไดรวดเร็ว และหาคําตอบไดถูกตองแมนยําเชนเดียวกันกับวิธีที่นักเรียนใชหา
คําตอบ ซึ่งนักเรียนสวนใหญไมคอยไดฝกฝนการคิดเลขในใจ ไมรูจักเทคนิค วิธีการท่ีมีความหลากหลาย ซึ่ง
วิธีการที่หลากหลาย จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดรวดเร็ว มีความแมนยํา สนุกยิ่งขึ้น และการฝกการคิดเลขใน
ใจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sutton (1989, p. 179) ไดทําการศึกษาเร่ือง การคิดเลขในใจโดยใชวิธีแบบ
แนวนอนและ แนวตั้ง โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความแตกตางของวิธีการคํานวณในใจแบบ 
แนวนอนและแนวต้ังของนักเรียนเกรด 6,7 และ 8 กลุมตัวออยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนเกรด 6,7 และ 8 
จํานวน 450 คน โดยแตละกลุมแบงนักเรียนหญิงและนักเรียนชายให เทาๆ กัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 36 ขอ โดยมีทั้งขอทดสอบท่ีใชวิธีคํานวณแบบแนวตั้งและแบบ
แนวนอน ผลการวิจัยพบวานักเรียนเกรด 6,7 และ 8 มีความพึงพอใจท่ีจะใชวิธีการคิดเลขในใจเกี่ยวกับการบวก
และการลบ โดยใชวิธีคํานวณแบบแนวต้ังมากกวาแบบแนวนอน และผูหญิงมีความสามารถทางการบวกและลบ
เลขในใจไดดีกวาผูชายและมีขอสังเกตคือทั้งวิธีคิดแบบแนวนอน และแบบแนวต้ังไมไดทําใหเกิดความแตกตาง
ทางการคิดคํานวณ ในการคิดเลขในใจนักเรียนจะใชทักษะการประมาณคาเขามาประกอบการคิดดวย เพื่อความ
ถูกตองในการหาคําตอบนักเรียนอาจจะใชกระดาษและดินสอเขาชวย ในการคิดคํานวณ คือใชในการทดเลข การ
ใชวิธีลัดในการบวกและลบเลขในใจอาจจะใชไดเปนบางครั้ง แตนักเรียนจะตอง เขาใจความหมายของวิธีคิดนั้นๆ 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และสอดคลองกับ ปานทอง กุลนาถศิริ(2546, น. 25 - 26)ท่ีกลาววา การ
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คิดเลขในใจจะชวยใหนักเรียนแกปญหาตางๆทางการคํานวณไดดี สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
ชวยใหนักเรียนเขียนแสดงวิธีทําไดงายข้ึน และหากนักเรียนมีการฝกคิดเลขในใจอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหนักเรียน
คิดไดคลองแคลว รวดเร็ว แมนยํา ซึ่งการคิดเลขในใจจะชวยเสริมสรางความสามารถในการประมาณคา  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Koyama (1993, p. 105) พบวา ถามีความสามารถในการประมาณคาดี ก็จะมี
ความสามารถในการคิดคํานวณในใจไดดีเชนกัน ซึ่งการประมาณคามีความสัมพันธกับการคิดเลขในใจ ทําให
นักเรียนมีทักษะในการคิดเลขในใจเพ่ิมขึ้น  
 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํามาพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้  
 1. ผลการศึกษามโนทัศนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของนักเรียน ตามระดับการคิดทางเรขาคณิตแบบ Van 
Hiele Model ที่ไดจากการวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมระดับการคิดทาง
เรขาคณิตของนักเรียนใหสูงขึ้นได 
 2. จากขอคนพบของงานวิจัย พบวาลักษณะคําถามเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะสงผลตอการคิดหา
คําตอบของนักเรียน ดังนั้นในการตั้งคําถามควรมีการตั้งคําถามอยางรอบคอบรัดกุมเพื่อไมใหเปนการชี้นําการคิด
ของนักเรียน 
 3. ควรมีการศึกษาระดับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนในหองเรียนปกติเพิ่มเติม 
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การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
LEARNING-FOCUSED LEARNING IN BASIC EDUCATION INSTITUTIONS.
 
ผูวิจัย   สุพิชญา  พลสิทธิ์ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน 
 

บทคัดยอ 
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหลักการจัดการเรียนรูที่ครูตองเรียนรูเทคนิค 

วิธีการสอนใหเขาใจการจัดการเรียนรูจึงจะประสบผลสําเร็จไดโดยเฉพาะอยางยิ่งครู ในกลุมสาระการเรียนรู
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนกลุมสาระที่มีรายวิชาทีเ่นื้อหาคอนขางยาก จึงมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมให
นักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความสนใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน เกิดความกระตือรือรน อีกทั้งการไดรับความรวมมือ
จากครอบครัวและชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน สังคม องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดท้ัง
สื่อมวลชน ท่ีจะตองเขามามีสวนรวมในการคิด ดําเนินการ ผลักดัน สงเสริม สนับสนุน และตรวจสอบใหเปนไป
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  
 
คําสําคัญ : การศึกษา สถานศึกษา เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
ABSTRACT

The learning process is focused on learners. Teachers should be taught how to 
teach, to understand, to learn, to be successful, especially teachers in the subject matter 
of basic English, which is the subject of the subject. The content is quite difficult. Need 
to organize the learning process. Interested in the content of the course. Enthusiasm The 
family and community. All parties involved, communities, societies, organizations, both 
public and private. Throughout the media. Must be involved in the implementation of 
push promotion. Assist and monitor the purpose of the course.

Keyword (s) : Education , Academics , Student focus
 

บทนํา 
การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาของสังคม 

หมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมัย การศึกษาจึงตองเปนพลวัต นั่นคือตองปรับเปลี่ยนใหทัน และสอดคลอง 
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมอยูตลอดเวลา การบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุ 
ตามเปาหมาย และประสบผลสําเร็จสูงสุด ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน การนําทฤษฎีการบริหาร  
มาประยุกตใช หรือกระบวนการบริหาร ซ่ึงการบริหารท่ีดีจะตองอาศัยทักษะกระบวนการการบริหารงานเปน
หลัก ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาของสถาน ศึกษาผูบริหารสถานศึกษามีหนาทีใ่นการบริหารจัดการงานในดาน
ตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา 
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เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาความสําคัญประการหนึ่ง ที่มนุษยพึงพัฒนาใหเกิดขึ้นในตนเองนั้น คือ
การรูจักและเขาใจตนเอง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูและผูปกครองผูสอนจะตองพัฒนาการเรียนรู เนื่องจาก
การความรูที่ไดจากการรูจักและเขาใจตนเองนั้น จะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนพัฒนา
หลักสูตรในชั้นเรียน ครูและผูปกครองสวนใหญมักใชประสบการณที่ผานมาของคนในการจัดการเรียนการสอน
กับเหตุการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการสอน ประเทศไทยและวงการศึกษายังใหความสําคัญกับ
ประสบการณที่ผานมาของครูและผูปกครองนอยมาก เรามองวาครูและผูปกครองเปนเพียงตัวกลางในการ
ถายทอดความรูไปสูผูเรียน ความรูมักอยูในรูปของทฤษฏีตาง ๆ และมาจากผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาเทานั้น 
ประสบการณที่ครูสะสมมักถูกละเลยหรือมองขาม โรงเรียนบานเตรียม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังอยู
ในระดับไมเปนที่นาพอใจ เมื่อนําผลการเรียนมาจัดลําดับแลวแตละโรงเรียนยังพบวาครูเลือกใชวิธีการสอนที่
แตกตางกันไปตามลักษณะเนื้อหาวิชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตยังไมอาจสรุปไดวาครูสวนใหญใช
วิธีการสอนใดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
เนื้อหา 
การเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง  

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวย
ตนเองมีนักการศึกษาไดใหความสนใจ และเชื่อวาเปนการจัดการเรียนรูที่จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดีที่สุด ซึ่งการจัดการศึกษาในปจจุบันมุงสรางสรรคสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีการสรางคนให
มีคุณภาพตามศักยภาพของตนเอง ความสามารถในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะ
ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบ มีสวนรวมเต็มที่ในการเรียนรูของตนเองซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง ดังนี้ กรม
วิชาการ การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การสอนที่มุงจัดกิจกรรม ท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะ
กับความสามารถ และความสนใจของผูเรียนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541 : 145) ใหความหมาย กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
สําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการสอนและการวัดประเมินผล ที่มุ ง
พัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มความสามารถ สอดคลองกับความถนัด ความ
สนใจ และความตองการของผูเรียน 

สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2544 : 146) กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตเหมาะกับ
ความสามารถและความสนใจใหผูเรียนมีสวนรวมและไดลงปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของกิจกรรมจนเกิดการ
เรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งมวลโดยมุงเนนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง และไดมีสวนรวมและเปนผูปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน พบ
ความรูดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางมีความสุขเปนกระบวนการเรียนที่มุงประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน 
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การเรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติ  
อาภรณ ใจเที่ยง (2540 : 39) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการ

เรียนรูที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติ คือการสอนที่จัด
เนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน เปนการสอนที่ใหผูเรียน
คนควาหาความรูและลงมือปฏิบัติจริง 

สนอง อินละคร (2544 : 38) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียน 
เปนสําคัญที่มุงพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัติดังนี้ 

1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบการเรียนรูดวยตนเอง ครูและผูปกครองเปนผูสนับสนุน 
2. เน้ือหาวิชามีความหมายตอการออกแบบการเรียนรู 
3. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
4. สัมพันธภาพที่ดีระหวางครูและผูปกครองกับนักเรียนจะชวยสงเสริมการแลกเปล่ียน 
5. ครูและผูปกครองคือผูอํานวยความสะดวกเปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนและคอยแนะนํา 
6. มีการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆดานพรอมกัน 
7. ผูเรียนมีโอกาสมองเห็นความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง 
8. ควบคุมตนเองไดมากข้ึน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมได 
จินตนา ยูนิพันธ (2542 : 94) ไดแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันวา ผูเรียนไม

จําเปนตองไดรับความรูจากหองเรียนเทานั้น แหลงการเรียนรูมีอยูรอบตัว พอแมชุมชน เพื่อน สถาบันศาสนา การ
เรียนรูดวยตนเองจากการอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนและใชระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ผูเรียนจะแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยางสนุกสนานและมีความสุขผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่จําเปนและปฏิบัติจริงจนจําไดเอง 

หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มุงพัฒนากระบวน การคิด การแกปญหา โดยเนน
ประสบการณและการฝกปฏิบัติ ครูและผูปกครองผูสอนควรมีบทบาทเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูใหกับผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติโดยครูและผูปกครองผูสอนพยายามจัดการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียน ไดคนหาคําตอบและสรางความรูดวยตนเองเปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดคนควา และ
สรางองคความรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณซึง่
กัน และกัน มีสวนรวมในการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
ดานการเรียนรูโดยการผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

วัฒนาพร ระงับทุกข (2541 : 69) กลาวถึงตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กลาว
วาศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (พ.ค.ร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนาตัวบงชี้
การเรียนเปนศูนยกลางขึ้น โดยกําหนดตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน 9 ขอ เปนเครื่องตรวจสอบวาเมื่อใดก็ตามที่
เกิดการเรียนหรือการสอนตามตัวบงชี้เหลานี้ เม่ือนั้นไดเกิดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้การเรียนรูของนักเรียน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู) 

1. ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
3. ผูเรียนทํากิจกรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม 
4. ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลาย และสรางสรรคจินตนาการตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมี

เหตุผล 
5. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเอง และรวมดวยชวยกัน 
6. ผูเรียนไดฝกคนควา รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
7. ผูเรียนไดเลือกเรียนกิจกรรมตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข 
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8. ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 
9. ผูเรียนฝกประเมินปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่นตลอดจนสนใจใฝหาความรู อยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้การสอนของครูและผูปกครอง 
1. ครูและผูปกครองมีสวนรวมเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
2. ครูและผูปกครองจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรง ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู 
3. ครูและผูปกครองเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาผูเรียนอยางทั่วถึง 
4. ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยาง

สรางสรรค 
5. ครูและผูปกครองสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทําและฝกปรับปรุงตนเอง 
6. ครูและผูปกครองสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดี 
7. ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อการสอนเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และการ

คนพบความรู 
8. ครูและผูปกครองใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง 
9. ครูและผูปกครองฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
10. ครูและผูปกครองสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
ตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child-Centered) ที่เหมาะสมกับการจัดการการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีการประเมินที่เกี่ยวของกับดานหลักสูตร ดานครูผูสอน ดานผูปกครอง และ
ดานผูเรียน โดยผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการผสมผสานความรู คุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
การเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและมีพฤติกรรมประชาธิปไตย  
เปนจุดประสงคที่สําคัญของหลักสูตรและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมฉบับปจจุบัน ที่มีจุดประสงค  
ใหมีการจัดการเรียนการสอน มุงเนนบรรยากาศและกิจกรรมสรางลักษณะนิสัย พฤติกรรมประชาธิปไตย 
ในชีวิตประจําวัน 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดจุดหมายซ่ึงเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผู เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยการเปนพลเมืองดี การยึดมั่นในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในสาระที่ 2 ของสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไววา“ปฏิบัติตนตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางสันติสุขเขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันยึดมั่นศรัทธาและธํารงรักษาไวซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 

นักวิชาการสวนใหญมีความเชื่อวา ประสบการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเปนกระบวนการ 
ทางสังคม ดังนั้นการอบรมกลอมเกลาทางดานการเมืองที่ดีที่สุดก็คือ อาศัยวิธีการทางดานปฏิบัติ คือ การให
ประชาชนไดเรียนรูโดยมีสวนรวมทางดานการเมือง การวิพากษวิจารณการดําเนินงานของรัฐบาลตลอดจนการ
ติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาลในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศที่เจริญแลว สวนใหญจะมุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานการเมือง โดยมีความคิดวา สิ่งสําคัญ 
ของการจัดการศึกษาคือ การนําเด็กเขาสูความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาทักษะและความเขาใจในการมีสวน
รวมทางสังคม ตระหนักในปญหาสังคมและชุมชน  
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การจัดการเรียนรู องคประกอบดาน “การจัดการเรียนรู” นับวาเปนองคประกอบหลักที่แสดงถึงการ
เรียนรูอยางเปนรูปธรรมประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับความหมายที่แทจริง ของการเรียนรู บทบาทของครู
และผูปกครอง และบทบาทของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนสําคัญจะทําไดสําเร็จเมื่อผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก ครูและผูปกครองและผูเรียน มี ความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ 
ความหมายของการเรียนรู ในดานการเรียนรูที่มุงพัฒนาประชาธิปไตย ดังท่ี 

ทิศนา แขมมณี (2544 : 84) ไดกลาวไวคือ การเรียนรูของผูเรียน องคประกอบสุดทายที่สําคัญและ
นับวาเปนเปาหมายของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือองคประกอบดานการเรียนรูซึ่งมีลักษณะที่
แตกตางจากเดิมที่เนนเนื้อหาสาระเปนสําคัญ และสอดคลองกับองคประกอบดานการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เพราะ
การจัดการเรียนรูก็เพ่ือเนนใหมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ตัวบงชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 
ประกอบดวยการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง เปนผลสืบเน่ืองมาจากความเขาใจของผูจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวา ทุกคนเรียนรูได และเปาหมายท่ีสําคัญคือพัฒนา ผูเรียนใหมีความสามารถที่จะ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูจัดการเรียนรูจึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนวาถนัดที่จะ
เรียนรูแบบใดมากท่ีสุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเองการสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง นอกจากผูเรียนจะไดฝกดานการ
จัดการแลวยังไดฝกดานสมาธิ ความมีวินัยในตนเอง และการรูจักตนเองมากข้ึนเมื่อครูและผูปกครองจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลแลวและมีความประสงคจะตรวจสอบวาไดดําเนินการถูกตองตามหลักการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม ครูและผูปกครองสามารถตรวจสอบดวยตนเองโดยใชเกณฑ
มาตรฐานดานกระบวนการมาตรฐานท่ี 8 ซึ่งมีตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ ของผูเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห คิดสรางสรรค  

คิดแกปญหาและตัดสินใจ  
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและ

สรางองคความรูดวยตนเอง 
4. มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือที่เหมาะสมมาประยุกตใช ในการจัดการเรียนการ

สอน 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวน ทั้งดาน

ดนตรี ศิลปะและกีฬา 
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตยการทํางานรวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน

   8. มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง 
9. มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือรนในการไปโรงเรียน 
ตามแนวคิดที่กลาวขางตน สามารถใชไดกับการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา และทุกระดับชั้น  

เพียงแตธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ตางกันจะมีลักษณะที่เอ้ืออํานวยใหครูและผูปกครองออกแบบกิจกรรมที่
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในจุดเดนที่ตางกัน คือ รายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรับขอมูลท่ีหลากหลาย เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคลขอมูลที่มีลักษณะ
ยั่วยุใหออกความคิดเห็นได เชนวิชาสังคมศึกษา และวรรณคดีมีลักษณะพิเศษท่ีครูและผูปกครองจะนํามาใชเปน
เครื่องมือใหเกิดกิจกรรมการใชความคิด อภิปราย นําไปสูขอสรุป เปนผลของการเรียนรูและการสรางนิสัย
ยอมรับฟงความคิดเห็นกันเปนวิถีทางที่ดีในการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับผูเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมและมีสวนรวมในการ ศึกษาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
เขารวมกิจกรรมประชาธิปไตย สอดคลองกับหลักการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
การเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน 

วิเศษณ ชิณวงศ (2544 : 31) กลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูถาครูและผูปกครองผูสอนใชวิธีสอน 
ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของนักเรียนแลวจะทําใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
ถาผูเรียนไดรับการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียนที่นักเรียนชอบจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียน
สูงข้ึน ดานการเรียนรูโดยความรวมมือของครอบครัวและชุมชน โดยกลาวถึงบทบาทของผูปกครองดังนี้ 

ผูปกครองมีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ครูและผูปกครองดังนี้ 

1. ใหความรวมมือกับครูและผูปกครองผูสอนในการรับผิดชอบการเรียนของผูเรียน 
2. ดูแลเอาใจใสใหความรักความอบอุนแกผูเรียน 
3. สงเสริมการเรียนรู การเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน 
4. ปองกันปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของผูเรียน 
5. สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตามกําลังความสามารถ 
6. สรางบรรยากาศการเรียนรูในบานใหสอดคลองกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาทางจิตใจและสติปญญาของ

ผูเรียนอยางตอเนื่องสัมพันธกัน 
จินตนา ยูนิพันธ (2542 : 51) ไดแสดงแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรูในปจจุบันวาผูเรียนไมจําเปน 

ตองไดรับความรูจากหองเรียนเทานั้น แหลงการเรียนรูมีอยูรอบตัว พอแมชุมชนเพื่อน สถาบันศาสนา การเรียนรู 
ดวยตนเองจากการอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนและใชระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ผูเรียนจะแสวงหาความรู 
ดวยตนเองอยางสนุกสนานและมีความสุขผูเรียนไดเรียนรูในส่ิงที่จําเปนและปฏิบัติจริงจนจําไดเอง 

เกษม วัฒนชัย (2546 : 58) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาวา การ
จัดการศึกษาทําไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งชุมชน สังคมและครอบครัวก็สามารถเขามาจัดการศึกษาได และการที่
ใหชุมชน สังคม และครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเปนเครื่องมือของผูบริหาร และกรรมการ
โรงเรียนที่จะดูแลการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองของครู 

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหลักการจัดการเรียนรูที่ครูตองเรียนรูเทคนิค
วิธีการสอนใหเขาใจการจัดการเรียนรูจึงจะประสบผลสําเร็จไดโดยเฉพาะอยางยิ่งครูกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษซ่ึงถือวาเปนกลุมสาระที่รายวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยาก จําเปนตองจัดกระบวนการใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน เกิดความกระตือรือรน อีกทั้งการไดรับความรวมมือของ
ครอบครัวและชุมชน บุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย ชุมชน สังคม องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้ง
สื่อมวลชน จะตองเขามามีสวนรวมในการคิด ดําเนินการ ผลักดันสงเสริม สนับสนุนและตรวจสอบใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 

สรุป 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดกิจกรรมทั้งมวลโดยมุงเนนใหผูเรียน 

เกิดการเรียนรูโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง และไดมีสวนรวมและเปนผูปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน พบความรู
ดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางมีความสุขออเปนกระบวนการเรียนที่มุงประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และ
สามารถนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนในชีวิตประจําวัน หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่
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มุงพัฒนากระบวน การคิด การแกปญหา โดยเนนประสบการณและการฝกปฏิบัตินั้น ครูและผูปกครองผูสอน
ตองมีบทบาทเปนผูคอยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติโดยครูและ
ผูปกครองผูสอนพยายามจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน ไดคนหาคําตอบและสรางความรูดวยตนเองเปน
กระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดคนควา และสรางองคความรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูเรียนดวยกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการเรียนรูอยางเปน
กระบวนการ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนใชกระบวนการคิด กระบวนการ
กลุมและมีสวนรวมในการ ศึกษาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตย สอดคลองกับหลักการ
อบรมกลอมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
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Misconception on Kingdom of Living Things Concept of Matthayomsuksa 6 Students  
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สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงสมร  กิจโกศล 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือนเรื่องอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 จํานวน 43 คน โรงเรียนอุดร
พิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
ไดมาจากการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ ใช คือ แบบวัด มโนมติอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิตแบบ 2 ระดับ โดยระดับที่ 1 เปนแบบวัดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2 เปนการเขียนแสดง
เหตุผลประกอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเร่ืองอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตมากท่ีสุด คือ ปลาทั้งหมดมี
โครงรางเปนกระดูกแข็ง ไฟลัมคอรดาตาคือไฟลัมของสัตวมีกระดูกสันหลังเทานั้น และ พืชที่มีลักษณะของสปอร
เหมือนกันจะจัดอยูในไฟลัมเดียวกันและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ : มโนมติที่คลาดเคล่ือน อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 
Abstract 

The purposes of this research was to survey Matthayomsuksa 6 students’

misconception of kingdom of living things. The samples were 43 Matthayomsuksa 6 

students at Udonpichairakpittaya school in the 1st semester of academic year 2017 that
was selected by cluster random sampling. The research instrument was a two-tier 
multiple-choice diagnostic test. The student responses to each two-tier test item were 
categorized following criteria used by Costu, Ayas & Niaz (2012). The findings of the 
most misconception were as follows: All of fish were bone skeleton; Phylum Chordata 
was vertebrate only; plants with the same spore were classified in the same Phylum and 
all of mammals had milk, respectively. 

Key Words : Misconception, Kingdom of living things
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บทนํา 
 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการเจริญอยางรวดเร็วและแผกระจายไปทุกหนแหง ไมมีขอบเขต
จํากัด ทําใหคนไทยตองแขงขันกับคนในสังคมโลกมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2546) 
ดังนั้นการเรียนวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญในสังคมโลกปจจุบัน
และอนาคต เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และในอาชีพตางๆ เครื่องมือเคร่ืองใช 
ตลอดจนผลผลิตตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอยางมาก จากผลการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) ในป 2012 พบวาคะแนนของนักเรียนไทยอยูในลําดับที่ 50 และผล
คะแนนรายวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนไทยมีคะแนน 444 คะแนน จากคาเฉลี่ย 501 คะแนน (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557) รวมถึงการจัดการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test: O-Net) รายวิชาวิทยาศาสตร ในทุกๆ ปนั้น พบวานักเรียนมีความรูต่ํากวามาตรฐานอยู
เสมอๆ แมวาจะมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาดานการเรียนการสอนอยูเสมอ แตพบวานักเรียนมีมโนมติ
วิทยาศาสตรคลาดเคล่ือน ซึ่งมโนมติเปนส่ิงที่สําคัญมากในการเรียนรู ถานักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคล่ือนในมโน
มติพื้นฐานก็จะสงผลทําใหเขาใจมโนมติอื่น ที่เชื่อมโยงกันคลาดเคลื่อนไปดวย (นิกร สีกวนชา และปฐมาภรณ 
พิมพทอง, 2556) และขาดทักษะการ คิดวิเคราะห ซึ่งการพัฒนาการคิดวิเคราะหจะทําใหผูเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง รูขอเท็จจริง รูเหตุและรูผล เขาใจเหตุการณตางๆ ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต หาความแตกตาง
อยางสมเหตุสมผล อันเปนการพัฒนาความคิด สติปญญา จริยธรรม อารมณ ความรูสึกตามหลักเหตุและผล (อร
พรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) 
 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จัดอยูในวิชาชีววิทยา ซ่ึงเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญของกลุมสาระ-การเรียนรู
วิทยาศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต ใหสามารถนําความรูไปแกปญหา เพื่อ ใหดํารงชีวิตอยางราบรื่น แต
เนื่องจากเนื้อหาวิชาชีววิทยามีความเปนนามธรรมสูง เปนวิชาที่มีเนื้อหาที่คอนขางมาก และมีความซับซอน ทํา
ใหผูเรียนไมสามารถเรียนรูมโนมติที่สําคัญ หรือรวบรวมความคิดไดอยางเปนระบบ อาจสงผลใหผูเรียนมีมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน (misconception) (ธนารัตน สังฆะมณี และไพโรจน เติมเตชาติพงศ, 2559) ในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือเกิดมโนมตินั้น ยังพบวานักเรียนไดผานกระบวนการเรียนการสอนไป
แลว มีนักเรียนบางคนไมเกิดมโนมติตามที่ครูคาดหวังเอาไว ซ่ึงมโนมติที่นักเรียน ไดรับมาแตกตางจากท่ี
นักวิทยาศาสตรยอมรับ เรียกวา มโนมติคลาดเคลื่อน ซ่ึงมโนมติที่คลาดเคล่ือนนี้เปนอุปสรรคตอการเรียนรูองค
ความรูใหมๆ ที่ถูกตอง (ทินกร เหลาออง และวิมล สําราญ- วานิช, 2558)  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจความเขาใจมโนมติอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่
สอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร ผานกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิด  มโนมติที่ถูกตองโดย
อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา และสามารถนําไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อสํารวจความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน เร่ืองอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปที่ 6 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาชีววิทยา จํานวน 7 
หองเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 273 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปการศึกษา 2560 

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน

ทั้งสิ้น 43 คน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ภาคเรียนที่ 
1 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 แบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต แบบ 2 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก และระดับที่ 2 เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบในระดับท่ี 1 จํานวน 18 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 มีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.49-0.60 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.66-
0.80 และมีคาความเชื่อมั่น 0.84 ท้ังนี้แบบวัดมโนมติอาณาจักรของส่ิงมีชีวิตใชวัดมโนมติตามรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ 2 ระดับ 
ระดับที่ 1 แบบวัดปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
ระดับที่ 2 แสดงเหตุผลประกอบคําตอบ 

แบบวัดมโนมต ิ

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
วิเคราะหคําตอบ 

มโนมติที่คลาดเคลื่อน
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

เกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 
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ตารางที่ 1 มโนมติเพื่อจัดทําแบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

ขอที่ มโนมติหลัก มโนมติยอย 
จํานวนแบบวัด 
มโนมติ (ขอ) 

1-2 

การจําแนก
อาณาจักร

ของ
สิ่งมีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตถูกจําแนกออกเปน 5 อาณาจักร ดวยเกณฑการจําแนก 
เชน เซลลมีหรือไมมีเย่ือหุมนิวเคลียส มีหรือไมมีเนื้อเยื่อ เปนตน 
โดยใชความเหมือนและความแตกตางในการจัดจําแนก สิ่งมีชีวิต
กลุมใดที่มีลักษณะรวมกันจะถูกจัดใหอยูในอาณาจักรเดียวกัน 

2 

3-4 
อาณาจักร 
มอเนอรา 

ลักษณะรวมของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา คือ เซลลไมมี
เยื่อหุมนิวเคลียส บางกลุมสามารถสังเคราะหดวยแสงได 

2 

5-7 
อาณาจักร 
โพรทิสตา 

ลักษณะรวมของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา คือ เซลลมีเยื่อ
หุมนิวเคลียส แตไมมีเนื้อเยื่อ มีทั้งดํารงชีวิตเปนเซลลเดี่ยวๆ และ
รวมเปนกลุม บางกลุมสามารถสรางอาหารจากสังเคราะหดวย
แสงได 

3 

8-9 
อาณาจักร 

ฟงไจ 

ลักษณะรวมของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจ คือ เซลลมีเย่ือหุม
นิวเคลียส ไมมีเนื้อเยื่อ และดํารงชีวิตเปนผูยอยอินทรียสาร 
กลาวคือไมสามารถสังเคราะหดวยแสงเพื่อสรางอาหารเองได 
บางชนิดดํารงชีวิตเปนปรสิต 

2 

10-13 
อาณาจักร

พืช 

ลักษณะรวมของส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรพืช คือ เซลลมีเยื่อหุม
นิวเคลียส มีเนื้อเยื่อ และดํารงชีวิตเปนผูผลิตในระบบนิเวศ 
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชจัดจําแนกออกเปนไฟลัมโดยใชเกณฑที่
สําคัญ เชน มี/ไมเนื้อเยื่อลําเลียง มี/ไมเมล็ด เมล็ดเปลือย/เมล็ดมี
รังไขหอหุม เปนตน 

4 

14-15 

อาณาจักร
สัตว: 

สัตวไมมี
กระดูกสัน

หลัง 

ลักษณะรวมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว คือ เซลลมีเยื่อหุม
นิวเคลียส มีเนื้อเย่ือ และดํารงชีวิตเปนผูบริโภค มีการจัดจําแนก
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตวออกเปนไฟลัมโดยใชเกณฑที่สําคัญ 
เชน มี/ไมมีเนื้อเยื่อที่แทจริง สมมาตรแบบรัศมี/สมมาตรแบบ
ดานขาง โพรโทสโทเมีย/ดิวเทอโรสโทเมีย ตัวออนแบบโทรโค
ฟอร/ตัวออนลอกคราบได เปนตน 

2 

16-18 

อาณาจักร
สัตว: 
สัตวมี
กระดูก 
สันหลัง 

ลักษณะเฉพาะของสัตวมีกระดูกสันหลัง ไดแก มีแกนสันหลัง 
ประสาทสันหลังมีลักษณะกลวง มีชองเหงือกบริเวณดานขางของ
คอหอย และกลามเนื้อมีลักษณะเปนทอนและมีหางหลังรูทวาร 
สัตวมีกระดูกสันหลังจัดจําแนกออกเปนคลาส ซึ่งแตละคลาสมี
ลักษณะเฉพาะท่ีใชเปนเกณฑในการจัดจําแนก เชน โครงรางเปน
กระดูกออน/โครงรางเปนกระดูกแข็ง มี/ไมมีขา สัตวเลือดเย็น/
สัตวเลือดอุน เปนตน 

3 

รวม 18 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ทดสอบความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเปนแบบวัดมโนมติ แบบ 2 ระดับ (Two-tier 
Multiple-choice Diagnostic test) จํานวน 18 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 เนื่องจากแบบวัดมโนมติเปนแบบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2 
เปนการเขียนเหตุผลอธิบายประกอบคําตอบในระดับท่ี 1 ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดวิเคราะหคําตอบของนักเรียน
จากแบบวัดมโนมติอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต โดยอานคําตอบของนักเรียน แลวลงความเห็นใหคะแนนตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) ดังตารางที่ 2 ในกรณีที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัยใหคะแนนตางกันจะนําคําตอบมา
อภิปรายรวมกันและลงความเห็นใหคะแนนใหม 
 
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนแบบวัดมโนมติ 

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 การแปลผล  คะแนน 
ถูก ถูก มีความเขาใจเชิงวิทยาศาสตร (Sound Understanding ) SU 3 
ผิด ถูก มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 
ถูก ไมตอบ/ไมตรง 

แตไมผิด 
มีความเขาใจบางสวน (Partial Understanding) PU 2 

ถูก ผิด มีความเขาใจคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) SM 1 
ผิด ไมตอบ ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 
ผิด ผิด ไมมีความเขาใจ (No Understanding) NU 0 

ไมตอบ ไมตอบ ไมตอบ (No Response)  NR 0 
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

5.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบวัดมโนมติอาณาจักร
ของส่ิงมีชีวิต โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ซึ่งพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ขึ้นไป  

5.2.2 ตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของ
แบบวัดมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Crobach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ดวยโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป (SPSS) ซึ่งพิจารณาคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 ขึ้นไป และคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ข้ึนไป 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการสํารวจความเขาใจมโนมติอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัด
กลุมคําตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) แสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ความเขาใจมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการจัดกลุมคํา
ตอบตามเกณฑของ Costu, Ayas & Niaz (2012) 

 
 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณามโนมติจากการจัดกลุมมโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตรายขอ ตามเกณฑ
ของ Costu, Ayas & Niaz (2012) พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความเขาใจมโนมติอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิตกระจายทุกระดับ โดยนักเรียนที่ไมมีความเขาใจมโนมติอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต (NU), ความเขาใจ
คลาดเคลื่อน (SM), ความเขาใจบางสวน (PU), ความเขาใจสมบูรณ (SU) และไมตอบสนอง (NR) มากท่ีสุด 
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาแตละมโนมติพบวา นักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกส่ิงมีชีวิตใน
อาณาจักรมอเนอรา (ขอ 4) รอยละ 88.37 นักเรียนไมมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะรวมของสิ่งมีชีวิตแตละ
คลาสในไฟลัมคอรดาตา (ขอ 17) รอยละ 86.05 และนักเรียนไมมีความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการจัดจําแนกคลาส
ในไฟลัมคอรดาตา (ขอ 16) รอยละ 76.74 มากท่ีสุด ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความเขาใจโนมติอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตที่
คลาดเคลื่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

มโนมติ 
หลัก 

ขอ
ที่ 

ความถี่และรอยละของมโนมติ
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
มโนมติ
หลัก 

ขอ
ที่ 

ความถี่และรอยละของมโนมติ
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
SU PU SM NU NR SU PU SM NU NR 

อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต 

1 9 2 30 2 0 

อาณาจักร
พืช 

10 0 8 5 29 1 
(20.93) (4.65) (69.77) (4.65) (0.00)  (0.00) (18.60) (11.63) (67.44) (2.33) 

2 1 0 16 26 0 11 2 6 4 30 1 
 (2.33) (0.00) (37.21) (60.47) (0.00)  (4.65) (13.95) (9.30) (69.77) (2.33) 
 

อาณาจักร 
มอเนอรา 

3 2 3 16 21 1 12 0 6 8 28 1 
(4.65) (6.98) (37.21) (48.84) (2.33)  (0.00) (13.95) (18.60) (65.12) (2.33) 

4 0 0 5 38 0 13 3 5 10 24 1 
(13.70) (12.33) (11.63) (88.37) (0.00)  (6.98) (11.63) (23.26) (55.81) (2.33) 

อาณาจักร 
โพรทิสตา 

5 5 3 19 15 1 
สัตวไมมี

กระดูกสัน
หลัง 

14 0 4 11 28 0 
(11.63) (6.98) (44.19) (34.88) (2.33)  (0.00) (9.30) (25.58) (65.12) (0.00) 

6 2 0 32 8 1 15 0 9 11 23 0 
(4.65) (0.00) (74.42) (18.60) (2.33)  (0.00) (20.93) (25.58) (53.49) (0.00) 

7 4 15 4 19 1 

สัตวมี
กระดูกสัน

หลัง 

16 2 4 1 33 3 
(9.30) (34.88) (9.30) (44.19) (2.33)  (4.65) (9.30) (2.33) (76.74) (6.98) 

อาณาจักรฟง
ไจ 

8 2 14 7 20 0 17 0 3 3 37 0 
(4.65) (32.56) (16.28) (46.51) (0.00)  (0.00) (6.98) (6.98) (86.05) (0.00) 

9 3 14 13 13 0 18 0 7 10 22 4 
 (6.98) (32.56) (30.23) (30.23) (0.00)  (12.33) (16.28) (23.26) (51.16) (9.30) 

��
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ตารางที่ 4 ตัวอยางความเขาใจมโนมติที่คลาดเคล่ือน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

มโนมติที่ถูกตอง มโนมติที่คลาดเคล่ือน 
จํานวน 
(คน) 

รอยละของ
นักเรียนที่มีมโน
มติคลาดเคล่ือน 

มโนมติการจําแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
1.เซลลที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส เรียกวา  
 เซลลยูคาริโอต 
2.เซลลยูคาริโอตและเซลลโพรคาริโอต มีเยื่อ  
 หุมเซลลทั้งคู ตางกันที่มีหรือไมมีเยื่อหุม 
 นิวเคลียส 
3.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจไมมีเนื้อเยื่อ  
 ดอกเห็ดเกิดจากการรวมกลุมของเสนใย  
 ซึ่งไมมีการทํางานรวมกันเปนเนื้อเยื่อ 
4.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตามีทั้ง 
 เซลลเดียวและหลายเซลล 

มโนมติการจําแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
1.เซลลที่มีเยื่อหุมนิวเคลียส เรียกวา  
 เซลลโพรคาริโอต (ขอ 1) 
2.เซลลยูคาริโอต คือ เซลลที่มีเยื่อหุมเซลล (ขอ 1) 
 
 
3.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจมีเนื้อเยื่อ เพราะมี 
 การรวมของเซลลเปนดอกเห็ด (ขอ 2) 
 
4.อาณาจักรโพรทิสตาเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว  
 (ขอ 2) 

 
12 
 
8 
 
 
7 
 
 
5 

 
40.00 

 
26.67 

 
 

43.75 
 
 

31.25 

มโนมติอาณาจักรมอเนอรา 
1.สิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะหดวยแสงเพื่อ 
 สรางอาหารเอง จัดเปนผูผลิตในระบบ 
 นิเวศ 
2.สาหรายที่เซลลไมมีเยื่อหุมนิวเคลียส และ 
 สังเคราะหดวยแสงไดจัดเปนสาหราย- 
 สีเขียวแกมนํ้าเงิน 

มโนมติอาณาจักรมอเนอรา 
1.Lactobacillus sp. สามารถผลิตกรดแลกติกได  
 จึงถือวาเปนผูผลิตในระบบนิเวศ (ขอ 3) 
 
2.สาหรายที่สังเคราะหดวยแสงได จัดเปนสาหราย 
 สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน (ขอ 4) 

 
8 
 
 
3 

 
50.00 

 
 

60.00 

มโนมติอาณาจักรโพรทิสตา 
1.สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตาไมมีเนื้อเยื่อ 
2.สาหรายในอาณาจักรโพรทิสตามีทั้งสีแดง  
 น้ําตาล และเขียว ซ่ึงสามารถสังเคราะห- 
 ดวยแสงได 
3.สาหรายที่เซลลมีเยื่อหุมนิวเคลียส แตยัง 
 ไมมีเนื้อเยื่อ จัดอยูในอาณาจักรโพรทิสตา 

มโนมติอาณาจักรโพรทิสตา 
1.การจัดจําแนกกลุมของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร- 
 โพรทิสตาใชเกณฑการมีหรือไมมีเนื้อเยื่อ (ขอ 5) 
2.มีเฉพาะพืชที่มีสีเขียวเทานั้นที่สามารถสังเคราะห  
 ดวยแสงได สิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ไมมีสีเขียวจะไม 
 สามารถสังเคราะหดวยแสงได (ขอ 5) 
3.สาหรายทุกชนิดจัดอยูในอาณาจักรเดียวกัน  
 (ขอ 6) 

 
3 
 
9 
 
 

17 

 
15.79 

 
47.37 

 
 

53.12 

มโนมติอาณาจักรฟงไจ 
1.ลักษณะของเสนใยและการสรางสปอรใช 
 เปนเกณฑในการจําแนกไฟลัมในอาณาจักร 
 ฟงไจ 

มโนมติอาณาจักรฟงไจ 
1.แหลงที่พบสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟงไจใชเปน 
 เกณฑในการจัดจําแนกไฟลัมในอาณาจักรฟงไจ  
 (ขอ 8) 

 
5 

 
71.43 

มโนมติอาณาจักรพืช 
1.พืชมีเมล็ดไดแก กลุมของพืชเมล็ดเปลือย 
 และพืชดอก 
2.พืชมีทอลําเลียงแตไมมีเมล็ดมีลักษณะ 
 ใกลเคียงกับพืชที่ไมมีทอลําเลียง หรือพืชที่ 
 มีทอลําเลียงแตมีเมล็ดเปลือยมากกวา 
 พืชดอก 
3.การจําแนกไฟลัมในอาณาจักรพืชใชเกณฑ 
 หลายอยาง เชน การมีทอลําเลียง มีเมล็ด  
 เปนตน 

มโนมติอาณาจักรพืช 
1.พืชที่มีเมล็ด คือกลุมของพืชดอกเทานั้น (ขอ 10) 
 
2.พืชมีทอลําเลียงแตไมมีเมล็ดมีลักษณะใกลเคียง 
 กับพืชดอกมากที่สุด (ขอ 11) 

 
 

3.พืชที่มีลักษณะของสปอรเหมือนกัน จะจัดอยูใน 
 ไฟลัมเดียวกัน (ขอ 13) 

 
3 
 
2 
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60.00 

 
50.00 

 
 
 

80.00 

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
1.ไฟลัมคอรดาตามีทั้งสัตวที่มีกระดูกสันหลัง 
 และไมมีกระดูกสันหลัง 
2.สัตวในไฟลัม Arthropoda มีลักษณะ 
 สําคัญคือรยางคเปนขอปลอง 

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
1.ไฟลัมคอรดาตาคือไฟลัมของสัตวมีกระดูกสันหลัง เทานั้น 
(ขอ 14) 
2.1 สัตวที่มีลําตัวยาวจัดวาเปนพวกหนอน(ขอ 15) 
2.2 สัตวมีขา อยูในไฟลัม Arthropoda (ขอ 15) 
2.3 สัตวในไฟลัม Arthropoda มีตัวแข็ง (ขอ 15) 

 
10 
 
3 
5 
2 

 
90.91 

 
27.27 
45.45 
18.18 

สัตวมีกระดูกสันหลัง 
1.ปลามีทั้งที่เปนโครงรางเปนกระดูกออน  
 หรือกระดูกแข็ง 
2.สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมบางชนิดมีตอม- 
 น้ํานม แตไมสามารถผลิตน้ํานมได 
3.สัตวในไฟลัมคอรดาตามีลักษณะรวม คือ  
 มีชองเหงือก 

สัตวมีกระดูกสันหลัง 
1.ปลาทั้งหมดมีโครงรางเปนกระดูกแข็ง (ขอ 16) 
 
2.สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม (ขอ 18) 
 
3.มีเฉพาะคลาส Chondricthyes เทานั้นที่ม ี
 ชองเหงือก (ขอ 18) 

 
1 
 
8 
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100.00 
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สรุปผลวิจัย 
 จากการสํารวจความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนเรื่องอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญไมมีความเขาใจมโนมติอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต 
(NU) โดยนักเรียนไมมีความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการจําแนกสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอมากที่สุด และมีมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อนเร่ืองอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต คือ ปลาท้ังหมดมีโครงรางเปนกระดูกแข็ง (รอยละ 100) ไฟลัมคอร
ดาตาคือไฟลัมของสัตวมีกระดูกสันหลังเทานั้น (รอยละ 90.91) และ พืชที่มีลักษณะของสปอรเหมือนกันจะจัด
อยูในไฟลัมเดียวกันและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม (รอยละ 80) มากที่สุด ตามลําดับ  
 

อภิปรายผล 
 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต เปนเนื้อหาท่ีถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระ-การเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ท่ีเรียนเกี่ยวกับหลักการจัดจําแนกอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
เกณฑในการจัดจําแนกไฟลัมหรือกลุมในแตละอาณาจักรของส่ิงมีชีวิต รวมถึงลักษณะสําคัญตางๆ ของสิ่งมีชีวิต
ในแตละคลาส ไฟลัม หรืออาณาจักร ซ่ึงจากการสํารวจพบวา นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากท่ีสุด คือ ปลา
ทั้งหมดมีโครงรางเปนกระดูกแข็ง สัตวมีกระดูกสันหลังทั้งหมดจัดอยูในไฟลัมเดียวกัน และ พืชที่มีลักษณะของ
สปอรเหมือนกันจะจัดอยูในไฟลัมเดียวกันและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกตัวมีน้ํานม ตามลําดับ สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก  
 1. เกณฑที่ใชในการจัดจําแนกมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการศึกษาและไดขอ มูลมากข้ึน สามารถนํา
ขอมูลเหลานั้นมาใชเปนเกณฑในการจัดจําแนกแทนเกณฑการจัดจําแนกท่ีมีอยูเดิม (Baumgartner & Pace, 
2007)  
 2. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกณฑการจัดจําแนก สงผลใหการแบงกลุมของสิ่งมีชีวิตในแตละระดับ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน เปลี่ยนจากระดับคลาส เปนไฟลัม เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555)  
 3. ความคงทนในการเรียนรู เพราะธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรตองใชความรูเดิมเปนฐาน สําหรับ
เรียนรูเนื้อหาในระดับสูง ที่มีความตอเนื่องกันเปนลําดับ ผูเรียนที่ไมมีความคงทนในการเรียนรูอาจไมสามารถ
เชื่อมโยงความรูเดิมเขากับความรูใหมได ทําใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือไมเขาใจ (วันวิสา กองเสน, 2558)  
 4. กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดรับจากครูผูสอนแตกตางกัน สงผลตอความคงทนในการ
เรียนรู และความเขาใจมโนมติอาณาของจักรสิ่งมีชีวิตตางกัน (วันวิสา กองเสน, 2558) 
 5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน เนื่องจากการจัด
จําแนกจะตองอาศัยการสังเกตวามีลักษณะท่ีเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร จึงจะนํามาเปนเกณฑในการจําแนก
ที่ดีได (สถาบันสงเสริมกาสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556)  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบวานักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคล่ือนในประเด็นใดบาง ดังนั้นครูผูสอน
ควรนําประเด็นเหลานี้มาเปนหัวขอต้ังตนในการเรียน ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหา 
และควรเนนใหมีการสรางความเขาใจมโนมติผานกิจกรรมท่ีเปนการสํารวจตรวจสอบหรือการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใหผูเรียนเปนผูสํารวจตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอมูล พรอมสรุปองคความรูดวยตนเองตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต 
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 2. มโนมติที่คลาดเคลื่อนเหลานี้ควรนาํไปขยายมโนมต ิโดยวิธีการตางๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา เชน การ
ยกตัวอยางใหมากพอท่ีจะทําใหนักเรียนจะเกิดมโนมติที่ถูกตอง การใชคําถามที่ไมกอใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
เนื่องจากคําถามบางคําถามอาจกอใหเกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนได 
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
 การตรวจสอบมโนมติโดยใชแบบวัดมโนมติแบบ 2 ระดับ อาจตรวจสอบไดไมครอบคลุมในบางมโนมติ 
อาจใชการสัมภาษณ หรือแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบมโนมติในครั้งตอไป 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
กับการเรียนแบบปกติ 
 
A Comparison of Learning Achievement and Attitude toward Mathematics of 
Secondary 1 Student between Learning by STAD and Traditional Teaching Method 
 
ผูวิจัย    เสาวณี  แกวสามสี 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.จุฑารัตน  คชรัตน 

ดร.มนตทิวา  ไชยรัตน 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรียนรู โดยใชการ

เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ เพ่ือเปรียบเทียบเจต
คติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1/1 และ 1/2 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาหองละ 30 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค 
STAD และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 7 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมกา ร
เรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD สถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา t-test 

ผลการวิจัย พบวา คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.95/ 92.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และ
นักเรียนที่ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือเทยีบกับการเรียนแบบปกติ นอกจากนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาการเรียนแบบปกติ และมีความพึงพอใจตอการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , เจตคติ, การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 
Abstract

The purpose of this research is to improve the performance of the Learning 
Achievement by STAD Teaching Method topic linear equations in one variable 
Mathematics of Secondary 1 efficiency 80/80 and compare the achievement before 
school - after school. Using cooperative learning techniques STAD with traditional 
learning Method. As well as to compare attitudes and satisfaction Mattayomsuksa 1 of 
cooperative learning techniques STAD with traditional learning Method. The sample 
used in this study were students at Mattayomsuksa 1/1 and 1/2 Theppitayapanumart 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

 

 

school Thepa district , Songkhla province, 30 people per room semester 2 of academic 
year 2558. The instruments were planning for cooperative learning based on the 
technique STAD about linear equations in one variable, the number of 7 plan. Students 
take each plan 2 hours. Plan and regular learning activities on linear equations in one 
variable, the number of 7 plan, use class time per plan 2 hours. Achievement tests ,
Measurement of attitude and Questionnaire towards cooperative learning activity based 
on the technique STAD. The statistical analysis of data, percentage, mean, standard 
deviation, and t-test

The results showed that the efficiency (E1 / E2) of the plan of learning activities. 
Using cooperative learning techniques STAD about linear equations in one variable for 
Mattayomsukksa 1 efficiency value (E1 / E2) was 86.95 / 92.11 which higher than 
expected. and using cooperative learning techniques STAD achievement after learning 
than before. The significant 01 compared with traditional learning. Attitude towards 
mathematics equation in one variable The cooperative learning techniques STAD than 
traditional learning and the learning satisfaction of student topic The linear equation with 
one variable With the cooperative STAD overall level. 

Key words : academic achievement, attitude, cooperative STAD
 

บทนํา 
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทั้งยังเปนเครื่องมือนําไปสูความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพื้นฐานในการคนควาวิจัย ทําใหมนุษย มี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาศาสตรอ่ืนๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและ
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ชวยพัฒนามนุษย ใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาและ
อารมณ สามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ด วยเหตุที่
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง ดังนั้นครูผูสอนคณิตศาสตรจึงควรใหความสําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ มีทักษะกระบวนการ มีทักษะการคิด การสรางปญญาและทักษะในการดําเนินชีวิต           
มีความคิดสรางสรรค ใฝรูใฝเรียน สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะ
ใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว ครูผูสอนจะตองเปนผูสงเสริม สนับสนุน แนะแนวทาง กระตุน มีสวนรวม
และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถแสวงหาขอมูล สรางความรู สรุปความรูและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
ไมเปนผูบอกความรู ไมครอบงําความคิดและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินความรูความเขาใจ 
(ศุกรศิริ รับคําอินทร, 2551, น.1) 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนสาระการเรียนรูหนึ่งในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วาดวยการนําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชใน
การแกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิดอยางเปน
ระบบและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.10) จากการสํารวจผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในพ้ืนที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จํานวน 54 โรงเรียน พบวาภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2554 คิดเปน
รอยละ 32.54 สวนภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปการศึกษา 2555 คิดเปนรอยละ 28.29 
ซึ่งต่ํากวาเดิมรอยละ 4.25 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2555, น.83) และจากการสังเกต

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

 

 

พฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร พบวา มีปญหาหลัก 2  ประการดังนี้ คือ            
1) นักเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนและไมมีปฏิสัมพันธโตตอบกับครู 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญเปนการอธิบายและการถาม
ตอบประกอบการใชเอกสารการสอน ซ่ึงยังไมสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากเทาที่ควร  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีการสอนและวิธีการสอนแบบ
ตางๆ ท่ีสามารถชวยแกปญหา พบวาในการสอนคณิตศาสตรนัน้ควรอาศัยวิธีการสอนที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยกําหนดให
นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน เรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ นักเรียนทุกคนในกลุ มจึงมีสวนรวมในการ
เรียนรูแบงปนทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนเปนกําลังใจซ่ึงกันและกัน การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ยังสงผลตอผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา มีทักษะการทํางานรวมกันเรียนรู เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกันและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู นอกจากนั้นยังกอใหเกิดบรรยากาศการ
เรียนท่ีนักเรียนทุกคนไดพูดคุยปรึกษาหารือทํากิจกรรมรวมกัน เปนการชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น (ถวัลย มาศจรัส, 2550, น.18) ซ่ึงการเรียนรูแบบรวมมือแบบแรกท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนโดย Johns 
Kopkins University เรียกวา Student Teams-Achievement Division : STAD เปนรูปแบบการเรียนที่วัด
ความสามารถของผูเรียน โดยแบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน กลุมละ
ประมาณ 4-5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเนื้อหาสาระท่ีผูสอนจัดเตรียมไวใหแลว ทําการ
ทดลองความรูคะแนนท่ีไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนแลวนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม ผูสอน
จะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม และขอดีของเทคนิค STAD คือ ผูเรียนมีความเอาใจใส 
รับผิดชอบตัวเองและกลุม รวมกับสมาชิกอ่ืน สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกัน 
ผลัดเปล่ียนกันเปนผูนํา ฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง ผูเรียนมีความตื่นเตน  สนุกสนานกับการเรียนรู      
(สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2555, น.170-175)  

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในพื้นฐานสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียวเนื่องจากเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะไดเรียนในเรื่อง
ของตัวแปรหรือตัวไมทราบคา สมบัติของการเทากัน ซึ่งเปนเร่ืองใหมที่นักเรียนยังไมเคยเรียนในชั้นประถมศึกษา
มากอนและนักเรียนยังสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนในเร่ืองนี้ไปใชในการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับชั้น
ที่สูงขึ้นไปได ทั้งนี้ ยังเปนการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร พัฒนาใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
ลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน รวมท้ังเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกตินี้ สามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรไดและสามารถนําไปใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือ

เทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีเรียนแบบรวมมือ

เทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับ
การเรียนแบบปกติ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1 

        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา จํานวน 5 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 150 คน (ขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2558) 
1.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 30 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling)  
เคร่ืองมือการวิจัย  
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD จํานวน 7 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2 
ชั่วโมง รวม 14 ชั่วโมง 
 1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบปกติ จํานวน 7 แผน ใชเวลาเรียนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 
14 ชั่วโมง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการทดลอง ไดแก  

2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงายระหวาง 0.35-0.85 อํานาจจําแนกระหวาง 0.37-0.75 และมี
คาความเชื่อมั่น 0.87 

2.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ และมีคาความเชื่อมั่น 0.89 

2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามเทคนิค STAD 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ และมีคาความเชื่อมั่น 0.91 

 
 
 
 

วิธีการเรียน 
 1. วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD  
 2. วิธีการเรียนแบบปกติ  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2. เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
3. ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ(Percentage) คาเฉล่ีย(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก การหาคาความยาก (P) การหาคา

อํานาจจําแนก (r) การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) การทดสอบ E1 /E2 ของชัยยงค พรหมวงศ ความ
เที่ยงตรง (Validity) การทดสอบที (t – test Dependent และ t-test Independent)  
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 

STAD มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.95/ 92.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD และจากการ

เรียนแบบปกติ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3. การประเมินเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาการเรียนแบบ

ปกติ โดยภาพรวมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน รองลงมา คือ ดานความรูความเขาใจในเน้ือหา
ที่เรียน ดานการสรางทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดาน
กระบวนการกลุม ตามลําดับ โดยการเรียนแบบปกติ พบวา มีภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน 
พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานการสรางทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร รองลงมา คือ ดานการ
เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียน ดานกระบวนการกลุมและดา น
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามลําดับ 

4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ท่ีมีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหเขาใจเนื้อหามากกวาวิธี
อื่น รองลงมา ไดแก นักเรียนภาคภูมิใจที่ไดมีสวนชวยเหลือเพื่อนในบางโอกาส นักเรียนมีความสุขในการเรียนกับ
คุณครูที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD นักเรียนและเพื่อนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
นักเรียนและเพื่อนๆ ยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดปฏิบัติดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองมากข้ึน การเรียนรูแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการเปดโอกาสใหไดใชความสามารถเต็มที่ การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 
STAD เปนการใหโอกาสนักเรียนที่เรียนออนไดรับการชวยเหลือ และนักเรียนที่เรียนเกงไดแสดงความสามารถ 
นักเรียนตองการใหเพื่อนๆ อธิบายในเรื่องที่ตนไมรู นักเรียนไดมีโอกาสอธิบายและซักถามเพื่อนในกลุมที่ทําให
เขาใจมากขึ้น นักเรียนอยากอธิบายในเรื่องที่รูใหเพื่อนๆ ฟง การเรียนเปนกลุมเล็กๆ และจับคูกันทํางานทําให
การทํางานเสร็จทันเวลา นักเรียนในกลุมไดชวยเหลือซึ่งกันและกันทําใหเกิดความสามัคคี การเรียนรูแบบกลุม
รวมมือดวยเทคนิค STAD เปนการฝกกระบวนการทํางานเปนกลุม การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค 
STAD ทําใหมีความกระตือรือรนมากข้ึน การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหนักเรียนเปนคนมี
เหตุผลมากข้ึน การเรียนรูแบบกลุมรวมมือดวยเทคนิค STAD ทําใหกลาแสดงออกมากขึ้น นักเรียนชอบท่ีจะทํา
กิจกรรมรวมกับผูอื่นและการเรียนเปนกลุมเล็กๆ ทําใหไมอายที่จะซักถาม ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
1. คาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค 

STAD เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  มีคา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 86.95/ 92.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ท้ังนี้เนื่องจากไดผานขั้นตอนการสราง
และกระบวนการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เร่ือง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว อยางมีระบบดวยวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแตการเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาสาระ 
การศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือครูและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู  สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร การวิเคราะหเนื้อหา การกําหนดหนวยการเรียนยอย กําหนดความคิดรวบยอด จุดประสงคการ
เรียนรู การจัดกิจกรรม การเรียนรูและการวัดประเมินผลการเรียนรู นอกจากนี้ ยังไดผานกระบวนการกลั่นกรอง 
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขจากผูทรงคุณวุฒิ ทําใหผูวิจัยไดมีการปรับปรุง แกไขใหมีความถูกตองและเหมาะสม
ตามลําดับ นอกจากนี้ ในระหวางการสอน ผูวิจัยยังไดสังเกตเห็นวาการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สามารถ
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อนๆ 
รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางดานสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการสราง
ความสัมพันธ รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการคิดการแกปญหาและอ่ืนๆ เมื่อตัวผูเรียนไดคิดและ
ตอบโดยผานกระบวนการกลุม ตัวผูเรียนเองก็ไดรับขอมูลยอนกลับอยูตลอดเวลาและเม่ือเจอจุดบกพรองดาน
ไหนก็สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที เปนการเสริมแรงในการเรียน ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุจิต ภิญโญศักดิ์ (2552, น.76) พบวา แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม
และเศษสวนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ที่มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) และดานผลลัพธ (E2) เทากับ 80.00/ 77.68 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 75/75 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น ครอบคลุมกับเนื้อหาในหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูและทําโจทยคณิตศาสตร 
สงผลใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข เกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงขึ้น ทั้งยังนําส่ิงที่ไดเรียนรูมาปรับใชในชีวิตประจําวันและตอยอดสูการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ยังเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการวัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง โดยมีเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจนและประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพของผูเรียนเอง ทําให
ผูวิจัยไดทราบวาผูเรียนแตละคนไมเขาใจในเร่ืองใด จึงมีโอกาสไดปรับปรุง พัฒนา เสริมความรูและความสามารถ
ใหแกผูเรียนในระหวางเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนเองก็มีโอกาสนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของตนเอง ซึ่งการวัดและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนี้ทําใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนบงบอกถึง
สภาพความเปนจริงและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของพิสัย พงษ
ธนู (2559, น.91) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาการเรียนแบบปกติ เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD มี
ความเหมาะสมทั้งในดานการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ดานความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน ดาน
การสรางทัศนคติเชิงบวกในการเรียนคณิตศาสตร ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดานกระบวนการกลุม จึง
สงผลใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เกิดเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ที่เรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเม่ือเทียบกับการเรียนแบบปกติ สอดคลองกับผลการศึกษาของโบอาย 
คีโอวงษสา (2559, น.150) ที่ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร และเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นครหลวงเวียงจันทร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการการ
วิจัยพบวาเจตคติที่มีตอการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับมาก 

4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ดวยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนและเพ่ือนมี
โอกาสไดทํากิจกรรม แบบฝกหัดและโจทยดวยตนเองอยางตั้งใจ สามารถปรึกษาหารือกันภายในกลุม ชวย
กระตุนความสนใจแกนักเรียน เกิดความสนุกในการเรียนรู บรรยากาศในการเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน 
นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน สรางมนุษยสัมพันธทีด่ีระหวางกัน 
กิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น ความ
รับผิดชอบและมีความกระตือรือรนในการเรียน นอกจากนี้ผูวิจัยยังสงเสริมใหนักเรียนกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ทําใหความพึงพอใจตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ดวยการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมของนักเรียนอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุจิต ภิญโญศักดิ์ (2552, น.76) พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียน
ดวยกิจกรรมการเรียนรู โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD อยูใน
ระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1.1 จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา  มีผลทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มาประยุกตใช
ในการเรียนการสอนในหนวยอื่น ๆ ตอไป  

1.2 ครูควรใหกําลังใจ ยกยองชมเชยแกนักเรียน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความมุมานะในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและมีโอกาสที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

1.3 ครูควรกระตุนใหนักเรียนไดทดลองทําโจทยและแบบฝกหัดดวยตนเองกอน โดยครูทําหนาที่เปน
เพียงผูชี้แนะหรือใหคําปรึกษา เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่  
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรนําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ท่ีผูวิจัยจัดทําขึ้น ไปใชกับนักเรียน
โรงเรียนอื่น เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงบริบทที่แตกตางกับการศึกษาในครั้งนี้ เชน ขนาดของโรงเรียน จํานวน
นักเรียนในชั้นเรียน เปนตน  
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2.2 ควรศึกษาถึงตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
เชน ความคงทนในการเรียนรู แรงจูงใจ ปญหาและอุปสรรค เปนตน 

2.3 ควรประเมินความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ของ
ครูผูสอน เพื่อรับรูถึงจุดดี จุดดอยในทัศนะของนักเรียน เพื่อที่ครูจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 63 คน ไดมาโดยสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง โดยใชสูตรของเชฟเฟ  
ผลการวิจัยพบวา  
 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ดานภาพรวม 4 ดาน พบวา ภาพรวมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 อยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การ
บริหารงานสูงสุด ไดแก ดานการนิเทศการศึกษา รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการบริหารงาน
นอยสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมไมแตกตางกัน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
และประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ : การบริหาร, งานวิชาการ, โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก, เขตพื้นที่การศึกษา 
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Abstract 
 The purposes of the study were :1) to determine of academic administration of small 
primary schools under Lopburi primary educational service office 2; 2) to compare the 
opinions of school administrators of academic administration of small primary schools under 
Lopburi primary educational service office 2 classified by sex, education at level, and 
working experience. The sample of the study was 63 small school administrators. The 
research instrument was a rating scale questionnaire which has a reliability index of 0.96.

The analysis of the data was accomplished by computation of the percentage, mean, and 
standard deviation. T-test numerical values was also computed to test each of the null 
hypothesis postulated in the study. 
Based on the findings of the study, it was concluded that: 
 1.The determine of academic administration of small primary schools under Lopburi 

primary educational service office 2, found that the overall was at high level (X = 4.18) 
when taking each aspect into consideration found that the highest was supervision, the 
second was knowledge management and least management was the curriculum 
development.
 2. In comparison of academic administration of small schools classified by sex, there 
was no significant different while there was a significant different on different education 
level and experience by statistic at 0.05 level.

Keywords : administration, academic affairs, small primary schools, educational 
service area

 

บทนํา  
  การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเปนผูมองกวางไกล ใฝดี ใฝคิดมีเหตุผล มีวินัย และรูจักรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีความรูทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554 ) ประกาศวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต มีจุดมุงหมาย
เนนสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green Society) โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
ทุกมิติยึดแนวคิดพื้นฐาน “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
และสรางคานิยม ชวยใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการ
ทํางาน โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทย ใหมุง
สูประสิทธิภาพและมีคุณภาพกาวตามโลกไดอยางเทาทัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 2-3)  
  ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนระบบขอมูลขาวสาร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีความเจริญกาวหนาไปมากก็ยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย จึงมีความจําเปน
ที่มนุษยจะตองรูจักพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อความอยูรอดไนการดํารงชีวิต ประเทศที่
พัฒนาแลวมีองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ประชากรของประเทศนั้น ๆ จะเปนผู'มีคุณภาพ ซึ่งประชากรจะมี
คุณภาพเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของตนใหลามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยาง
เหมาะลมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานของประเทศ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธคักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู'อื่นไดอยางมีความสุข ถาตองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นจะตองปรับปรุงแนวทาง การกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน การศึกษานับเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศ
ใดที่ประชากรไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพประเทศนั้นจะประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดาน  
  การบริหารงานวิชาการเปนการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให
ไดผลดีและมีประสีทธิภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนการบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
โรงเรียนและเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะดองใหความสําคัญ สวนการบริหารดานอื่น ๆ แมจะ
มีความสําคัญแตก็เปนเพียงสวนเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการคําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2560 โดยทํา
การประเมินนักเรียนในข้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ของ
สํานักทดสอบการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา คุณภาพการศึกษายังไมบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการและไมเปนที่นาพอใจ (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2, 2560 : 26) จึงสนใจที่จะวิจัยสภาพและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตน สําหรับใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น จึงศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 
โดยจะศึกษาตามภารกิจและงานท่ีสถานศึกษาตองปฏิบัติไว 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานกระบวนการ
จัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอันจะสงผลโดยตรงตอการบริหารและจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 โดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 7) ศิริพงษ กล่ันไพฑูรย               
(2552 : 12) คํามาย บุญสนอง (2551 : 52) รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 32) วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ (2553 : 12) 
วิภา ทองหงํา (2554 : 32) สุรศักดิ์ ทิพยสุบรรณ (2548 : 29) แลวนํามาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ตาม
กรอบที่คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไว  4 ดาน ประกอบดวย ดานการพัฒนา
หลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล 
   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 รวมท้ังสิ้น 72 คน  
  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในปการศึกษา 2559 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางเครจซี่และมอร
แกน ไดขนาดของตัวอยาง จํานวน 63 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  
 
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ จําแนกเปน 
 - ชาย 
 - หญิง 
2. วุฒิการศึกษา จําแนกเปน 
 - ปริญญาตร ี
 - ปริญญาโท 
 - ปริญญาเอก 
3. ประสบการณทาํงาน จาํแนกเปน 
 - นอยกวา 10 ป 
 - ตั้งแต 10-19 ป 
 - มากกวา 20 ป  

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา  

ขนาดเล็ก สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 
 2. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 
 3. ดานการนิเทศการศึกษา 
 4. ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถาม นํามาใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC แลวจึงนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มา
คํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิธีของครอนบาค ไดเทากับ 0.96  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที (t – test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
Analysis of Variance)  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ไดสรุปผลการศึกษา ดังนี้  
 1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด ไดแก 
ดานการนิเทศการศึกษา รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการบริหารงานนอยสุด ไดแก ดานการ
พัฒนาหลักสูตร  
  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด 
ไดแก การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม รองลงมา ไดแก การจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน
ตามจุดมุงหมายหลักสูตร และคาเฉลี่ยการบริหารงาน ดานการพัฒนาหลักสูตร คาเฉลี่ยการบริหารงานนอยที่สุด 
ไดแก การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู  
  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู  พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การ
บริหารงานสูงสุด ไดแก การจัดใหมีการสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  รองลงมา ไดแก มีการจัดการ
เรียนรูแตละวิชา เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ และคาเฉลี่ยการบริหารงานนอยที่สุด ไดแก ครูผูสอนมีการวิเคราะหภารกิจ
ในการสอน ตามหลักการ กฎเกณฑ ทฤษฎี อยางมีลําดับขั้นตอน  
  ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด 
ไดแก การดําเนินการภายในโดยการเย่ียมชั้นเรียนและสังเกตการสอน รองลงมา ไดแก การจัดปายนิเทศ ปาย
ประกาศท่ีแสดงวิทยาการหรือผลงานทางวิชาการของครูและ และการบริหารวิชาการนอยที่สุด ไดแก มีการสํารวจ
ปญหาและความตองการนิเทศ 
  ดานการวัดผลประเมินผล พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การบริหารงาน
สูงสุด ไดแก การจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียน รองลงมา ไดแก มีการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาดวยวิธีที่หลากหลาย และการบริหารงานนอยที่สุด ไดแก การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลไดมาตรฐาน 
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  2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.2 เปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี 
แตกตางจากระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตางจึง
ดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม
แตกตางจากระดับปริญญาเอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นแตกตางกัน ดานกระบวนการจัดการ
เรียนรู พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ภาพรวม พบวา ประสบการณนอย
กวา10 ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน เมื่อพบความแตกตาง
จึงดําเนินการทดสอบรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ  ดานการพัฒนาหลักสูตร พบวา ประสบการณนอยกวา10 ป 
แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน  ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 
พบวา ประสบการณนอยกวา10 ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง
กัน ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา10 ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน ดานการวัดผลประเมินผลการศึกษา พบวา ประสบการณนอยกวา 10 ป แตกตาง
กับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 1. การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดานภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารงานสูงสุด ไดแก 
ดานการนิเทศการศึกษา รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการจัดการเรียนรู และการบริหารงานนอยสุด ไดแก ดานการ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษา คือ การดําเนินการ
ใหมีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหสามารถสรางเสริมนักเรียนใหมีพัฒนาการทุกดาน (ทางดานรางกาย 
สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม) เต็มวัยและเต็มตามศักยภาพบุคลากรสําคัญ ท่ีจะเปนผูปฏิบัติภารกิจนี้ให
บรรลุผล คือ ครูผูสอน ครูที่เขามาอยูในโรงเรียน แตละแหงจะมีความแตกตางกัน ท้ังในดานความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเจตคติที่มีตอวิชาชีพ บุคลิกภาพ ความตองการ ความรับผิดชอบ ความถนัด ความใสใจ ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองรวมพลังของครูที่มีความแตกตางกันนี้  ใหสามารถปฏิบัติภารกิจของตน คือ การพัฒนาคุณภาพของ
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นักเรียน หรือที่เรียกกันวา การสอนจนประสบความสําเร็จตามภารกิจหลักของหนวยงานและของสถานศึกษา 
สอดคลองกับ วิภา ทองหงํา (2554 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ 1) ประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 3) 
การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ 6) ส่ือการเรียนการสอน 
ความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบ
ทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
นักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และส่ือการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธดดยตรงตอการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพันธ และสอดคลองกับ นิลวรรณ วัฒนา 
(2556 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  
  2. การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
  2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้
อาจเปนเพราะ การบริหารวิชาการเปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ และเปนผูนําทางวิชาการโดยทํางาน
รวมกับครู ใหคําแนะนําและประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพกระจายและมอบอํานาจ
ความรับผิดชอบใหครูทุกคนเพื่อใหไดทํางานดวยความเต็มใจ และตระหนักถึงหนาท่ีของครูเพื่อถายทอดความรูใหแก
นักเรียนเต็มความสามารถ ผูบริหารตองตระหนักอยูเสมอวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้นมีองคประกอบ
หลายอยาง ซึ่งนอกเหนือ จากการเรียนการสอนในหองแลวยังมีกิจกรรมในโรงเรียนที่กอใหเกิดความรูความสามารถ
ทางวิชาการ และทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงตอง
พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนา และมั่นคงในหนาที่การงาน เหมือนๆ กัน สอดคลองกับ วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ 
(2553 : บทคัดยอ) ศึกษารูปแบบการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแตละระดับทั้งปจจัยที่เก่ียวของของผูบริหาร ปจจัยที่เกี่ยวของของครู
และปจจัยที่เก่ียวของของ ผูเรียน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
และสอดคลองกับ วิเชียร ยอดจักร (2555 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวม
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของ
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สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการวัดผลและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   2.2 เปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี 
แตกตางจากระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จึงมอง
วา การบริหารงานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียนการปฏิบัติงานวิชาการอยางมีคุณภาพของ
บุคลากรและแสดงถึงการมีประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนที่จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพท่ีพึงปรารถนาตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรแลวยังตองยึดเปาหมายของนโยบายของหนวยงานและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย สอดคลองกับ วิเชียร ยอดจักร (2555 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 
ผลการวิจัย พบวา ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนงของครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูผูสอนที่มีตําแหนง
ตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  และดานการวัดผลและ
ประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา มากกวาครู สวนดานการพัฒนาหลักสูตร และดานสื่อการเรียนการสอน ไมแตกตางกัน  
   2.3 เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานภาพรวม พบวา ประสบการณนอยกวา10 
ป แตกตางกับ 10-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณทํางาน 10-20 ป จึงมองวา การบริหารงานวิชาการ
เปนสิ่งที่สําคัญ โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการมีจุดมุงหมายที่จะสรางผูเรียนให
มีคุณภาพ มีความรู คุณธรรม และคุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะของงานวิชาการจึงเปนเครื่องมือที่ควบคุมและกวางขวาง
มาก การที่จะทําใหจุดมุงหมายดังกลาวประสบความสําเร็จไดมิใชเรื่องงาย ความสลับ ซับซอนและความละเอียด
ประณีตในเนื้อหาวิชาตาง ๆ จึงเปนเร่ืองที่ผูบริหารนาจะวางแนวทางปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม เพ่ือความพัฒนา
ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับ นิลวรรณ วัฒนา (2556 : บทคัดยอ) ศึกษาการศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี 
ผลการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน และที่ตั้งโรงเรียน 
พบวา มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพและรูปแบบการจัดชั้นเรียน พบวา มีสภาพปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการโดยรวมไมแตกตาง  
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การบริหารงานนอยสุด คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรให
ความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรอยางเรงดวนจริงจัง เพื่อสรางและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหประสบ
ผลสําเร็จตอไป 
 1.2 การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การบริหารงานสูงสุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอ
ไดเปรียบนี้นํามาเปนสวนขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในโอกาสตอไป 
 2.2 ควรมีการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ 
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การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา 
จังหวัดแมฮองสอน 
 
THE PARTICIPATION IN CHILD DEVELOMENT CENTER SOPPONG SUB-
DISTRICT ADMINISTRATIONS ORGANIZATION PANGMAPHA DISTRICT 
MEA HONG SON PROVINCE
 
ผูวิจัย     อภิญญา  เลาหม่ี 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมตอ
การบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ครูผูดูแลเด็ก และผูปกครองนักเรียน จํานวน 157 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความ
เชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคา
ที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือคา เอฟ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มากทุกดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานงบประมาณ และดานการ
บริหารงานบุคคล ตามลําดับ และ2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีการมีสวน
รวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม การบริหารงาน 
 
Abstract 
 The research were aimed to study 1) the participation in child development center 
sub-district administration organization Pangmapha district Meahongson province and 2)
to compare the participation in child development center sub-district administration 
organization Pangmapha district Meahongson province by personal factors. The sample 
in this research is educational manager, board of child development center, teacher and 
parent total 157 people. The tools used in this research is a questionnaire with the 
reliability 0.95 Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and One Way Anova. 
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 The results showed that 1) the participation in child development center sub-
district administration organization Pangmapha district Meahongson province overall 
was high level. Considering it was high level that in all aspects. Descending order: 
academic, general administration, budget, and personnel management. And 2) compare 
the participation in child development center sub-district administration organization 
Pangmapha district Meahongson province by personal age with different had the the 
participation in child development center sub-district administration organization 
difference significant 0.05 but sex, status, education, occupation, and income per month 
not difference.

Key Word (S) : participation, management
 

บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติมมาตรา 49 กําหนดใหบุคคล

ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตยอมไดรับความ
คุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สํานักประสานงานและพัฒนาการ
จัดการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ม.ป.ท., 2550) จุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และแกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงไดกลาวถึงการ
ใหสถาบันตางๆในสังคมไมวาจะเปนครอบครัวชุมชนองคการและสถานประกอบการในชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชนองคการวิชาชีพสถาบันทางศาสนาและสถาบันอื่นๆเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากระทรวง  
ศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีประกอบดวยคณะบุคคลหลายฝายทั้งใน
สวนโรงเรียนชุมชนและบานมารวมทําหนาที่ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเอ้ือประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นต้ังแตแรกเกิดจนตาย ซึ่งประชากรปฐมวัย (แรกเกิด – 5 ป)นับไดวาเปนวัยพึ่งพิงที่
อาศัยอยูในพื้นที่ (setting)ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ. 2551:5) ซ่ึงมีนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ 0-5 ป ทุกคนอยางมีคุณภาพ
เต็มศักยภาพมีครอบครัวเปนแกนหลักและผูมีหนาที่ดูแลเด็กและทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการ
จัดบริการและสิ่งแวดลอมที่ดีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของทองถ่ินและการพัฒนาเด็กตามวัยโดยแบง
ออกเปน 2 สวนตามชวงอายุ คือ อายุแรกเกิด – 3 ป และอายุ 3–5 ป ซึ่งในชวง กลุมอายุแรก การอบรมเล้ียงดู
จะมุงเนนที่พอแมและครอบครัวสวนชวงกลุมอายุ 3–5 ป มีสถานศึกษาดูแล ไดแก สถานศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาเอกชนสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดูแลเด็ก
อายุ 3 ปขึ้นไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุ 3 -5 ปมีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งข้ึนเอง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตาง ๆ ที่
ถายโอนไปใหอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด 
กรมการศาสนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรมการพัฒนาชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.มาตรฐานการดําเนินงาน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1) ซึ่งรูปแบบการจัดตั้ งศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบท่ี 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการเอง กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดตั้งและ
รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดหาหรือจัดจางบุคลากรทางการศึกษาเปนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
แตงตั้งคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนกลุมองคกรประชาคม ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู อยางนอย 1 คน โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนเลขานุการ รูปแบบนี้เหมาะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาตาม
การแบงโครงสรางขององคกรอยางเพียงพอ และรูปแบบที่ 2 มอบหมายผูแทนชุมชนบริหารจัดการ รูปแบบนี้
เหมาะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความจํากัดดานอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษา ไมมีการกําหนด
โครงสราง ของสวนการศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน สังกัดกรมสงเสริม การปกครอง
สวนทองถิ่นไดดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย3-5 ป ในรูปแบบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีภารกิจดานการ
จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตั้งแตอายุ 3 -5 ปโดยครอบคลุมการบริหารจัด
การศึกษา ดานการบริหารจัดการทั่วไป ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยดาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย, 2553: 2) โดยการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสบปอง มีนโยบายจัดการศึกษา คือ 
เรียนรูอยางมีความสุขผานการเลนและลงมือทํากิจกรรมภายใตสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและบรรยากาศ
ที่อบอุน เปนมิตร และปลอดภัยมีกิจกรรมท่ีกระตุนใหเด็กไดคิด และจินตนาการกิจกรรมที่ไดใชประสาทสัมผัส
เพื่อฝกใหการรับรูไดฝกคิดแกปญหาในชีวิตประจําวัน ที่ถูกตอง เหมาะสม ตามวัย 

ในสวนของการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
จากรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาดานปฐมวัยตามมาตรฐานการดําเนินงานของ ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2558 พบวาแตละศูนยพัฒนาเด็กเล็กประสบปญหาดานตาง ๆ คือปจจัย
ภายนอกพบวาปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมมีปจจัยที่เอื้อตอการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูบ าง
คือคณะกรรมการศูนยมีภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงวิทยาการทําใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงมีการ
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นเชนการแตงกาย กิจกรรมในงานประเพณีตางๆ ภาษาพูด นักเรียน
จึงเห็นคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณีนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึนเพราะผูปกครองมีการ
สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นแตสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีอยู
หลายประการเชนคณะกรรมการมีความรวมมือในการจัดการศึกษานอย ภาษาท่ีใชเปนภาษาถ่ินและใชภาษาไทย
เปนภาษาท่ีสองทําใหเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนอีกสาเหตุคือบิดามารดาของนักเรียนสวนใหญ
ประกอบอาชีพการเกษตรและมีความรูนอยขาดความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษามีผลกระทบตอการใหการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง
ไมมีเวลาเอาใจใสนักเรียนในเร่ืองกิริยามารยาทและระเบียบวินัยทําใหนักเรียนขาดระเบียบวินัยและมารยาทท่ีดี 
สวนปจจัยดานเศรษฐกิจก็เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอยางมาก
ผูปกครองมีฐานะยากจนไมสามารถจัดหาอุปกรณที่จําเปนในการเรียนรู เทาเทียมผูอื่นและสงผลใหสุขภาพ
อนามัยนักเรียนไมดีเทาที่ควร 

จากสภาพปญหาการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา 
จังหวัดแมฮองสอน ที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลสบปอง และมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน วามีการบริหารจัดการอยางไร และมีปจจัยอะไรที่มีความสัมพันธตอการบริหาร  

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



งานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนเพื่อนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดของโคเฮนและอัฟพอฟ (Cohen, & Uphoff, 1986) 
เก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 4 ดาน ดังนี้ ดานในการตัดสินใจ ดาน
การดําเนินโครงการ ดานการรับผลประโยชนและดานการประเมินผลโครงการมาเปนกรอบในการศึกษา ดังที่
เสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 
ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตัวแปรตาม ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสบปอง บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 259 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 157 คนประกอบดวย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

1. ดานวิชาการ 
2. ดานงบประมาณ 
3. ดานการบริหารงานบุคคล 
4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 
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ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสบปอง บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 157 คน  
ขอบเขตดานระยะเวลา 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการทําการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 รวม
ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 2. ทําใหทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนและนําขอมูลไปใชประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาตอไป 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัย การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน ตําบลสบปอง อําเภอปาง
มะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและ
เปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน เปน
เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามสําหรับวัดระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน 
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน โดยใช Rating Scale คําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยกําหนด
น้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
 5 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด 
 4 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ มาก 
 3 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ นอย 
 1 คะแนน หมายความวา มีสวนรวมอยูในระดับ นอยที่สุด 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
 3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผู เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content 
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ 
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 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1951) เทากับ .978  
 7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบจัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อวิเคราะหตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับคืน นํามาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณทุกฉบับ 
จากนั้นนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหตอไป  
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้  
 1. ขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติ พื้นฐาน ไดแก คาความถี่ และคารอยละ เพ่ือวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน ตําบลสบปอง อําเภอปาง
มะผา จังหวัดแมฮองสอน โดยใช Rating Scale คําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน ดังนี้
คํานวณโดยใชสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
กําหนดการแปลผลดังนี้ 
   4.51 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ มากที่สุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ มาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ นอย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง มีสวนรวมอยูในระดับ นอยที่สุด 
 3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่จําแนกเปน 2 กลุม คํานวณโดยใช
สถิติทดสอบที (T - test) ที่จําแนกมากกวา 2 กลุม ขึ้นไป คํานวณโดยใชสถิติทดสอบ เอฟ (F - test) และใน
กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จะใชวิธีทดสอบในรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล 
ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
1. การมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล 
ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในจังหวัดแมฮองสอนมีแนวทางในการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จึงทําใหการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของเจมจิรา บุญตาย (2554: บทคัดยอ) ศึกษา ความตองการมีสวนรวมของ ผูปกครองตอการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา  
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนวียา วาจา
สัตย (2556: บทคัดยอ) ศึกษา การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว พบวา การมีสวนรวมของของผูปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เมืองวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของบุษรินทร ชาญธาตรี (2557: บทคัดยอ) ศึกษา การมีสวน
รวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนเทศบาล2 วัด
กลาง ทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
อายุ ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีการมีสวนรวมตอการบริหารงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมแตกตางกัน 
อาจเนื่องมาจากอายุของผูตอบแบบสอบถามทีต่างกัน ทําใหมีประสบการณตางกัน จึงทําใหการมีสวนรวมตอการ
บริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
จําแนกตามอายุ ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของบุษรินทร ชาญธาตรี (2557: บทคัดยอ) ศึกษา การมีสวนรวม
ของชุมชนในการบริหารโรงเรียน เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารโรงเรียน
เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ” สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จําแนก
ตามเพศ สถานะ ตําแหนงและรายไดทั้งโดยรวม และทุกรายดาน พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต 
สอดคลองกับงานวิจัยของประเสริฐ มิ่งเมือง (2555: 96-98) ศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานบึง “มนูญวิทยาคาร” สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นนทบุรี โดยจําแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของประจวบ ลังกา (2554: 75) ศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลเมือง แมฮองสอน พบวา การกํากับกิจการของสถานศึ กษา 
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาจัดระบบการปกครอง ดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ใหความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ของสถานศึกษาใหความเห็นชอบการ
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กําหนดประเด็นเกณฑความสําเร็จ การกํากับติดตาม ใหสอดคลองกับ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของ
สถานศึกษา สวนประเด็นที่ไมมีสวนรวม ดังนี้ การใหความเห็นชอบการวัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนใน สถานศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการวาง
แผนการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา การใหความเห็นการกําหนด ประเด็นเกณฑความสําเร็จ การกํากับ 
ติดตาม ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ปญหาท่ีพบ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสวนใหญไมเขาใจอํานาจและบทบาทหนาที่ในการบริหารงานท่ัวไปของ สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีภารกิจมากจึงไมมีเวลาเขารวมประชุมอยางตอเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานบางทานไมกลาแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานเขาใจวาการ
บริหารงานท่ัวไปเปนอํานาจหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ดานวิชาการ จากการศึกษาพบวา สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใน
สถานศึกษา เพ่ือเปนมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 
 2.ดานงบประมาณ จากการศึกษาพบวา ภาคสวนที่เก่ียวของควรมีสวนรวมจัดหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาโดยระดมจากภาคเอกชน เพื่อสนบสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
 3. ดานการบริหารงานบุคคล จากการศึกษาพบวา ควรเสริมสรางวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากร 
เพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ดานการบริหารทั่วไป จากการศึกษาพบวา ควรใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
การลงโทษนักเรียน เพื่อใหมีความเหมาะสมมากที่สุด  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอ่ืน ๆ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบคนหาจุดเดนและจุดดอย พัฒนาจุดเดน และปรับปรุงจุดดอย 
 2. ความมีการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการมีสวนรวมตอการบริหารงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือสงเสริมการบริหาร
แบบมีสวนรวมภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
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แนวทางการศึกษาผูเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนในระบบบานเรียน  
 
The education for Study guide of elementary school learner in Homes school system
 
ผูวิจัย  อภิญญา  บัวแดงสกุลใหม  
  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนณิชา  อุตตมะเวทิน  
  ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจเรื่องการจัด
การศึกษาแบบบานเรียน และเพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการศึกษาบานเรียน โดยผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษา
จากเอกสารวิชาการ งานวิจัย อินเทอรเน็ต และจากการสัมภาษณพอ แมหรือผูปกครอง การเรียนการสอนแบบ
บานเรียน และ ผูจัดการหรือครูขององคกรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนในระบบการศึกษาทางเลือกและการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองประสบการณบานเรียน จากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังกลาว สามารถสรุปสิ่ง
ที่ศึกษามาไดดังนี้บานเรียน (Home School) เปนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีครอบครัวจัดทําข้ึน ซึ่งเปนการ
จัดการศึกษาท่ีเปนการผสมผสานรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และตามอัธยาศัยซ่ึงผูเรียนในบานเรียนจะมีศักดิ์และสิทธิเชนเดียวกับผูเรียนที่ศึกษาในระบบโรงเรียน 
โดยบานเรียนจะจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโดยเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู นั้น มีความสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของผูเรียนมากท่ีสุด โดยครอบครัวจะเปน
ผูดําเนินการทั้งหมด ตั้งแตจัดทําหลักสูตรการศึกษา กระบวนการสอน การจัดเตรียมอุปกรณการเรียน รวมทั้ง
การทัศนะศึกษานอกสถานที่เพื่อเพ่ิมพูนความรู โดยบานเรียนมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาสูความเปนมนุษยโดย
สมบูรณ คือมีความรูคูคุณธรรม และผูเรียนคนพบความตองการ ศักยภาพที่มีอยูในตนเองอยางแทจริง  
 ความพรอมของพอแมที่จะจัดการศึกษาบานเรียนมีความสําคัญ โดยพอแมควรพิจารณาถึงความพรอม
ในดานตางๆเชน ดานความรูของพอแม ที่ถึงแมวาพอแมบางคนจะไมไดจบการศึกษาในระดับสูงมาก หรือเรียน
วิชาชีพครูมา แตก็สามารถจัดการศึกษาใหลูกตนไดโดยพอแมที่จัดบานเรียนควรเปนผูที่คนควาหาความรูอยูเสมอ 
เพราะปจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะทําใหพอแมสามารถเขาถึงความรูไดไมยาก และขอมูลความรูที่มีมากมายท้ังตํารา 
อินเทอรเน็ต หรือการสอบถามจากผูรู พอแมก็สามารถที่จะเขาใจและสังเคราะหความรูนั้นมาสอนลูกได หรือ
หากพอแมไมสามารถท่ีจะสอนหลักความรูบางอยางไดดวยตนเองจริงๆ ก็สามารถท่ีจะใหผู เรียนไดเรียนเสริม
เพิ่มเติมความรูกับผูรูไดแตจากการศึกษาโดยรวมแลวพบวาพอแมที่จัดบานเรียนใหลูกตนนั้นคอนขางที่จะมี
การศึกษาท่ีดี และ จบปริญญาตรีเปนสวนมากซ่ึงความรูของพอแมก็ถือเปนปจจัยที่สํา คัญมากในการพัฒนา
จัดรูปแบบการเรียนการสอนของผูเรียนในระดับประถมศึกษาอยางมีความสุขเพราะเปนการปูพื้นฐานของชีวิต 
ใหกับลูกดวย  
 
คําสําคัญ : บานเรียน ,โรงเรียนในระบบ ,การศึกษานอกระบบ ,ศูนยการเรียนรู 
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Abstract 
This study is a qualitative study. The purpose is to study and understand the 

management of home schooling. And to study the process of home schooling. The study 
was based on the Internet research papers and interviews. Mother or guardian Home 
schooling and managers, or teachers of educational organizations that provide education 
in alternative education systems and exchange of experiences on home schooling.

This study is a qualitative study. The purpose is to study and understand the 
management of home schooling. And to study the process of home schooling. The study 
was based on the Internet research papers and interviews. Mother or guardian Home 
schooling and managers, or teachers of educational organizations that provide education 
in alternative education systems and exchange of experiences on home schooling.

The availability of parents to study home education is important. Parents should 
consider the following Parental knowledge. Although some parents do not graduate at 
high levels. Or teacher education. But it can be taught to children by parents who are 
home school should always be researched. Overall, it was found that parents who 
organize their children's education are quite good at education. The knowledge of parents 
is a very important factor in the development of the teaching style of the students in 
elementary school, because it is the foundation of life. With children

Key Word : Home School , Informal Education System ,Non – Formal Education ,
learning center

 

บทนํา 
  ในปจจุบันการศึกษาของไทยมีรูปแบบการศึกษาที่มีความหลากหลาย สามารถเลือกสรรที่จะศึกษาได
ตามวัตถุประสงคของครอบครัวและผูเรียนที่ตองการจะมุงเนน เชน การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย แตการศึกษากระแสหลักของสังคมยังคงเปนการศึกษาในระบบโรงเรียนท่ี
ยังคงไดรับการยอมรับและความไววางใจจากพอแมหรือผูปกครองในการสงบุตรหลานของตนเขาสูการเรียนใน
ระบบโรงเรียน โรงเรียนในปจจุบันยังคงทําหนาที่เปนแหลงผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ หากแตยังคงมีการศึกษาทางเลือกที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยแลวยังมีอีกระบบหนึ่ง คือ “บานเรียน” เปนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวเลือกท่ี
จะนําบุตรหลานออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือไมนําบุตรหลานเขาสูระบบการเรียนในโรงเรียน ตามที่
ครอบครัวสมัยปจจุบันนิยมทํากัน มีเหตุผลใดท่ีจะปฏิเสธการศึกษาในระบบโรงเรียนที่เปนระบบที่ไดรับความ
ไววางใจในการพัฒนาผูเรียนมาหลายยุค หลายสมัย และการจัดการศึกษาบานเรียนนั้นมีการจัดการศึกษา
อยางไร เหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือไม แลวจะทําการจัดการเรียนการสอน สรางสรรคหลักสูตร 
รวมท้ังมีการวัดและการประเมินผลอยางไร ตลอดจนปญหาจากการท่ีสังคมมองวาผูเรียนบานเรียนจะตองมี
ปญหาทางดานทักษะทางสังคมเพราะไมไดปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน 
  ปจจุบันการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ยังคงมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีขาดความ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยโลกาภิวัฒน ครูเปนศูนยกลางของระบบการเรียนรู  รวมท้ังหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูที่ตายตัว ไมไดมีการปรับเปล่ียนตามความตองการและศักยภาพของผูเรียน (แนวทางปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539-2550.) อีกทั้งถูกจํากัดการเรียนรูดวยชั่วโมงเรียนที่ตายตัว และ
การเนนการเรียนการสอนในดานวิชาการ นํามาซ่ึงความเส่ือมศรัทธาตอระบบการศึกษาของพอแม และการนํา
ลูกออกจากระบบโรงเรียนเพื่อขจัดปญหาของการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย ผูปกครองจํานวนหนึ่ง
ที่เกิดความกังขาในประโยชนที่ไดจากการศึกษาในระบบโรงเรียนเนื่องจากลูกหลานไมสามารถเขากับระบบ
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โรงเรียนไดดีเทาที่ควรหรือเรียนหนังสือไมรูเรื่อง ครึ่งๆกลางๆ ขณะเดียวกันเมื่อลูกเรียนหนังสือสูงข้ึนกลับทําตัว
เปนปญหามากข้ึน สังคมมากข้ึน หรือไมยอมทํางานท่ีใชแรงงาน ติดเพื่อน ติดสังคม (วิทยากร เชียงกูล , 2553 ) 
  อีกดานหนึ่งบุคลากร “ครู” ซ่ึงปจจุบันพบวาครูผูสอนยังดําเนินการสอนโดยวิธีเดิมๆ มีตําราเรียนที่ยัง
ขาดการพัฒนาเปนหลักทําใหผลที่เด็กจะไดจึงไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และครูยังตองพบกับปญหาดาน
ปริมาณของนักเรียนในโรงเรียน โดยเฉลี่ยท้ังประเทศสวนใหญอยูในเกณฑอัตราสวนนักเรียนตอครู 26:1 ( สํานัก
นโยบายและแผนงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 ) 
  ยังมีพอแมของเด็กบางกลุมคิดวาการที่ตองไปศึกษาในโรงเรียนยังไมแนใจวาบุตรหลานของตนจะไดรับ
ความปลอดภัยจากสังคมของโรงเรียนหรือไม ซ่ึงจะเห็นเปนขาวอยูโดยทั่วไป จากการรุนแรงของครูผูสอน จาก
กลุมเพื่อนท่ีไมใชกลุมเดียวกัน อีกดวย 
  แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโฮมสคูลท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-centered, 
Student-centered หรือ Child-centered) มีหลักการวากระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียน
สามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมท้ังสนับสนุนให
มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ โดยไมเนนไปที่
การทองจําเพียงเนื้อหา โดยครูจะมีบทบาทเปนผูกระตุน ผูอํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อ
จําเปน ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเรียนรู 
  ดังนั้นแนวความคิดของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงเปนแนวความคิดของการเรียนการ
สอนในระบบบานเรียน หรือ การสอนโดยครอบครัว หรือ โฮมสคูล (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 2551)  
  ยุทธชัย อุทัยวรรณ ผูจัดการมูลนิธิแสงอรุณ ปจจุบันดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาสมาคมบานเรียนไทย ให
ความเห็นถึงสถานการณของระบบการเรียนแบบโฮมสคูลในเมืองไทยวาการศึกษาแบบบานเรียนไดรับการ
ยอมรับมากข้ึน มีคนเขาใจมากข้ึน มีกฎหมายออกมาทําใหสถานภาพสมบูรณมากข้ึน แลวก็มีการอนุมัติคาใชจาย
มาชวยเหลือ ในแงของความชัดเจนก็มีหนวยงานอยาง สพฐ. เขามาดูแลรับผิดชอบ  
  ดวยหลักการและเหตุผลดังที่กลาวไวขาวตนนี้ผูวิจัย จึงตองการท่ีจะตองศึกษาปญหา และสาเหตุการที่
เด็กหรือผูปกครองตองการออกจากระบบโรงเรียนเพราะการศึกษาในระบบลมเหลวจริงหรือ  การพัฒนาทักษะ
ทางดานสังคมของผูเรียนที่เรียนในระบบบานเรียนในประเทศไทย และสังคม ความพรอม และผลที่ไดรับ ตลอด
จนถึงความคาดหวังของแตละครอบครัวที่จัดการศึกษาแบบบานเรียนไดผลตามที่พึงประสงคหรือไม และรูปแบบ
ของการศึกษาแบบบานเรียนควรเปนอยางไรเพื่อใหไดผลตามที่พึงประสงคของผูปกครองและรูปแบบใดท่ีทําให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีสุข  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและรูปแบบการศึกษาบานเรียนระดับประถมศึกษาในมูลนิธิธรรมานุรักษ  
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาในระบบบานเรียน 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผลการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย“แนวทางการศึกษาผูเรียนระดับประถมศึกษาในระบบบานเรียน”     
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ซึ่งเปนการแสวงหาความรูโดยพิจารณาปรากฎการณทาง
สังคมจากสภาพ แวดลอมสภาพแวดลอมตามความเปนจริง วิธีการนี้สนใจขอมูลดานความรูสึกนึกคิด  คานิยม 
อุดมการณและรูปแบบการเรียนรูที่พึงประสงคของบุคคล โดยการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวม ขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมรวมกับการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดรูปแบบ
ผูเรียนระดับประถมศึกษาในการศึกษาแบบบานเรียน ทําการวิเคราะห ขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบ
อุปนัยในการวิจัยในครั้งนี้มีรายละเอียดการวิจัยดังตอไปนี้  
 1. กลุมผูใหขอมูลหลัก 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
สรุปผลตามวัตถุประสงคในการวิจัยนี้มี 2 ประเด็นโดยมีขอคนพบในแตละประเด็น ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปญหารูปแบบการศึกษาบานเรียนระดับประถมศึกษาในมูลนิธิธรรมานุรักษ 
 จากการสัมภาษณแมชีจุติภา ทรรพสุทธิ์ ผูบริหารมูลนิธิธรรมานุรักษ  ที่มีวัตถุประสงคสงเคราะห
การศึกษาและสงเสริมคุณภาพชีวิต จากคุณครูโรงเรียนหมูบานเด็ก ตําบลวังดง อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี  
และผูบริหารสถานศึกษาในระบบโรงเรียนบานเกาะแกว (การไฟฟาอุปถัมภ) และจากครอบครัวตาง ๆ ที่จัดการ
เรียนการสอนแบบบานเรียน จากการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังกลาวมาขางตน สามารถสรุปสิ่งที่ศึกษามา
ไดเปรียบเทียบกันกับศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยธรรมานุรักษ ในมูลนิธิธรรมานุรักษไดดังนี้ ศูนยการศึกษาตาม
อัธยาศัยธรรมานุรักษจัดการเรียนแบบผสมผสานไมไดยึดหลักแบบใดแบบหนึ่งเนื่องจากเด็กในบานธรรมานุรักษ

แนวทางการศึกษา
ผูเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่เรยีนใน
ระบบบานเรียน 

สภาพแวดลอม 
1.บาน/แหลงเรียนรู 
2.อาชีพผูปกครอง 
3.ความพรอมของผูปกครอง 

ดานหลักสูตร 
1.ขอบเขตเนื้อหา8สาระ พื้นฐาน  
2.กระบวนการเรียนการสอน 
3.ประสบการณเสริมการเรียนรู 
 4.การประเมินผล  

ดานรางกาย 
1.ธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 
2.ทักษะการปฏิบัติดานสุขภาพ  
3. กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย 

ดานจิตใจ/อารมณ 
1.การควบคุมตนเอง 
2.พฤติกรรมแสดงออกตอผูอื่น 
3.จิตอาสา 

 

ดานสังคม 
1.การยอมรับกฎระเบียบ  
2.ความรับผิดชอบตอสังคม 
3 ประเพณแีละวัฒนธรรม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 
1.กตัญูกตเวที 
2.กายสุจริต วาจาสุจริต มโนสุจริต 
3.พอเพียง 

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

บานเรียน 

1.สาเหตุที่ครอบครวันําบุตร หลานออกจาก
การศกึษาในระบบ 
2.พระราชบัญญัตกิารศกึษาทีเ่กี่ยวของกับบานเรียน 
3.รูปแบบการศึกษาในประเทศไทย 
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เปนเด็กที่มีวัยแตกตางกันไมสามารถจัดการศึกษาเปนระดับชั้นเรียนตามอายุได จึงไดจัดการศึกษาตามวัย ตาม
ความสามารถและทักษะของแตละคนโดยวิเคราะหเปนรายบุคคล และมีทั้งเด็กที่เรียนในระบบ นอกระบบ 
สําหรับเด็กที่อยูในระดับประถมศึกษานั้นจะเปนการเรียนการสอนในรูปแบบศูนยการเรียนรู และสอบ
ประเมินผลรวมกับโรงเรียนโดยสงรายชื่อเขาในระบบโรงเรียนใกลเคียงที่อยูในตําบลเดียวกันการประเมินผลโดย
ใหทางศูนยการเรียนเปนผูประเมินและสงเด็กไปใหโรงเรียนประเมินดวย เชนการสอบวัดผลของ
กระทรวงศึกษาธิการเชนการสอบO-NET หรือ N-NET เปนบางชั้นเพื่อเปนการวัดผลจากทางรัฐดวย แตในดาน
การเรียนการสอน ศูนยการเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการแบงเด็กเปนกลุมตามอายุที่ไลเลี่ยกัน
กลุมละ 6-7 คน และจะมีครู ซึ่งจะทําหนาที่เปนครู และแม 2 คนตอ 1 กลุม ในชวงเชาจะเปนการเรียนการสอน
ดานวิชาการ เชน การประเมินผลการอาน การเขียนและทบทวนจากงานท่ีทําคางไวตอนเย็นของเมื่อวาน หรือ
จัดทํารายงาน โครงการตาง ๆ ทั้งเปนแบบรายงานผล หรือแผนที่จะทํางานตอไปจากนั้นตอนบายก็จะเปนการ
ทํางานตามแผนที่แตละกลุมวางไว แผนตาง ๆ จะใหเด็กเปนผูโหวตกันเองวาอยากเรียนอะไร ครูก็จะมีหนาที่หา
ขอมูลและเตรียมการตาง ๆ เพื่อสอนเด็กโดยวิธีนันทนาการรวมหลายๆวิชาอยูในวิชาเดียวกัน เชน เรียนเกษตร 
เด็กอยากปลูกพืชสมุนไพร ครูก็จะจัดเตรียมอธิบายถึงสมุนไพรตาง ๆ ใหเด็กจดบันทึกในกระบวนการที่ทําเปน
ภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษตามระดับของผูเรียน ในระหวางการปลูกตนไมหรือเตรียมดิน ครูก็จะสนทนา
กับเด็ก เปนสองภาษา ไทย และอังกฤษ ตลอดจนถึงสมุนไพรแตละชนิดมีอยูในภาคใดเพราะเหตุใดและภาคนั้น 
ๆ มีวัฒนธรรม ประเพณีอยางไร เปนการบูรนาการไปในวิชาสังคม หรือถาเวลาเหลือเด็ก ๆ ก็จะอาศั ยพื้นที่
บริเวณนั้นวาดภาพตามจินตนาการครูก็จะคอยใหความชวยเหลือแนะนําเปนวิชาศิลปะหรือบางวันครูก็จะพารอง
เพลงเปนการพักผอนหยอนใจ ใหเด็กมีความสุขสลับการเรียนรู วันรุงข้ึนก็เปนการถอดบทเรียนที่ไดจากเมื่อวาน 
ดังนี้เปนตน ผูวิจัยเห็นวาการเรียนการสอนระบบนี้เปนระบบบานเรียนคือเรียนในสิ่งที่เด็กสนใจ และสอนแบบ
เด็กไมรูวาสอน เหมือนพูดคุย เลน รวมกัน ไมมีรูปแบบจะวิ่ง จะนั่งเรียนหรือนอนเลน เรียนแบบสบาย ๆ  พอ
ครบเวลา เชน 2 สัปดาห ก็จะเปลี่ยนกลุมเรียนโดยเปล่ียนกลุมครูไปเรียนวิชาอื่น ที่สนใจเพิ่มเติม เปนการเรียน
แบบเวียนฐาน จะมีประมาณ 5-6 ฐานในหนึ่งเทอมเพ่ือไมใหเด็กเบื่อ  
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในระบบบานเรียน จากการศึกษา
ขอมูลโดยการสังเกต พูดคุยและสัมภาษณบุคคลากรตาง ๆ สวนมากผูที่จัดการศึกษาแบบระบบบานเรียนจะเปน
ผูที่มีความพรอมในทุกดานที่จะสอนลูก หรือเด็ก ๆ ไมวาจะเปนบานเรียน ศูนยการเรียน และโรงเรียนที่
สนับสนุนระบบบานเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่สนับสนุนโดยการรับชื่อเด็กเขาเพื่อเปนผูออกใบประกาศนียบัตร
ใหกับเด็กที่เรียนที่บานเรียน เนื่องจากเปนการรับกันเองและยังมีผูคัดคานมากจึงเปนการยากลําบากที่จะทํางาน 
ดังนั้นโรงเรียนที่ใหความรวมมือจึงมักถูกเพงเล็ง แตจากการคุยกับบุคลากรในโรงเรียนของรัฐที่รับการลงทะเบียน
กับเด็กบานเรียนบอกวาไมหนักใจเรื่องการเรียนของเด็กในระบบบานเรียนเพราะสวนใหญเด็ กที่เรียนในระบบ
บานเรียนจะมีเกณฑพื้นฐานการเรียนที่ผานเกณฑไดดีบางคนอาจดีกวาเด็กในระบบดวยซํ้าเพราะพอ แม 
ครอบครัวมีความใกลชิดและเขาใจเด็กไดดีกวา แตสิ่งที่หวงคือในดานสังคมเกรงวาขาดเพ่ือนจะทําใหเด็กเขา
สังคมไมได แตผูวิจัยเห็นวาเปนสวนนอยของเด็กในระบบบานเรียนที่ขาดสังคม ในสวนใหญเด็กในระบบบาน
เรียนจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเขากับวัฒนธรรม ประเพณี สวนรวมไดดีตามระดับที่ควรเปน  
 

อภิปรายผล 
 การศึกษารูปแบบผูเรียนระดับประถมศึกษาในระบบบานเรียนที่ผูวิจัยไดศึกษามาจากขอมูลตาง ๆ พอ
นํามาสรุปไดตามตัวแปรที่เปนขอบเขตของการศึกษาแตละตัวแปรในลักษณะอันพึงประสงคในแตละตัวแปรได
ดังนี้  
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สภาพแวดลอม 
 บาน หรือแหลงเรียนรู ตองมีความพรอมพอสมควร จะใชเปนบานที่อยูอาศัย หรือที่ทํางาน อาชีพของ
ครอบครัว ก็ได ใหมีอากาศปลอดโปรง เพื่อสุขพลานามัยและใหสบาย ๆในการเรียนรูและอารมณ 
 อาชีพของผูปกครอง ไมเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหากพอแมหรือเด็กตองการสืบทอดอาชีพ
ของพอ แม หรือมีความสนใจในอาชีพของพอแม ก็ใหจัดเรื่องตารามเรียน และใหเด็กเรียนรูไปพรอมๆ กับการ
ทํางานของพอ แม และใหปฏิบัติจริงเทาที่ความสามารถจะทําได  
 ความพรอมของครอบครัว พอ แม หรือผูปกครองจัดเปนสิ่งสําคัญที่ จะเปนสภาพแวดลอมได
เชนเดียวกัน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอพัฒนาการเด็ก บุคคลเปนสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการเรียนระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพราะจะตองเปนผูที่เสียสละทั้งการและใจ จะตองมีความยุติธรรมไมเลือกปฏิบัติ และ
ตองไมตําหนิพฤตอกรรมท่ีผานมาของเด็กเพื่อเริ่มตนชีวิตใหม (นิติธร ปลวาสน 2556)  
 ดังนั้นส่ิงที่สําคัญที่สุดในการพัฒนารูปแบบการเรียนรูของลูกคือความพรอมของพอ แม หรือผูปกครอง
ที่ทําหนาท่ีพอ แม เพราะนั่นคือสิ่งแวดลอมที่ดีเยี่ยมนั่นเอง  
 ดานสภาวะจิตใจและอารมณของผูเรียนอารมณเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของผูเรียนเนื่องจากอารมณ
เปนจุดเริ่มตนของความสนใจในส่ิงตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดการเรียนรูขึ้นอยูกับการพัฒนาของแตละบุคคลและแต
ละครอบครัวอารมณเปนปจจัยหนึ่งทั้งผูเรียนและผูสอนที่ตองพัฒนาไปพรอม ๆ กันการควบคุมตนเองนั้นอาจ
เปนเร่ืองทาทายและทําไดยาก การรูสึกวาสามารถควบคุมตนเองและการกระทํา ของตนไดมากขึ้นจะทําใหรูสึก
วาควบคุมชีวิตตนเองไดมากขึ้น รูสึกวาตนเองมีอํานาจ และชวยใหเรารูสึก ภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน อารมณ
จึงเปนหนึ่งผลกระทบท่ีจะมีผลตอการรับรูของเด็ก (Connor, Thomas.2004)  
  ดานพฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกตอผูอื่นเปนสิ่งหนึ่งที่สังคมกังวลวาเมื่อเด็กติดอยูกับพอ แม ผูปกครองก็
จะขาดการเขาสังคมและจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกตอผูอื่นไมเปนที่พึงประสงค  พอแมหรือผูปกครองจึงตอง
ศึกษาวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหลูกไดเรียนรูโดยตนเอง ซึ่งสงผลตอความสัมพันธอันดีตอบุคคลตางๆที่แวดลอม
เด็กดวย ดานจิตอาสาเด็กท่ีมีจิตสาธารณะจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง ความรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติดวย
การเอาใจใสดูแลเปนธุระ ผลประโยชนตออาสาสมัครพอแมผูปกครองจะเขามาเกี่ยวของในโรงเรียนและ
การศึกษาของเด็ก และพวกเขาก็ไดคนพบความสามารถของตนเองที่พวกเขาไมเคยรูมากอนเลยวาตัว เองมี ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจตอตนเองและความสามารถท่ีจะพบปะกับคนใหมๆ และพัฒนามิตรภาพใหมๆ ขึ้นมา
ผลประโยชนตอนักเรียน นักเรียนจะไดรับบทบาทที่เปนแบบอยางในทางบวก กระตุนและปรับปรุงความสําเร็จ
ทางการศึกษา 
ดานสังคม  
 การยอมรับกฎระเบียบ การท่ีเด็กๆจะเปนผูรูจักเคารพกฎระเบียบกติกาของสังคมไดนั้น พอแมถือได
วาเปนผูที่มีสวนสําคัญตอพฤติกรรมของลูก เพราะพอแมนั้นคือตนแบบที่แทจริง  
 ความรับผิดชอบตอสังคม เด็กในระบบบานเรียนสวนใหญไดรับอิทธิพลจากพอแมปลูกฝงความ
รับผิดชอบเหลานี้ พอ แมจึงควรเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกในการมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องจนเปนนิสัยใหลูกเห็น  
 ในดานประเพณีและวัฒนธรรม การสอนใหเด็กๆ รูจักกฎเกณฑทางสังคมตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อและคานิยมตางๆ เพื่อเปนการสอนใหเด็กๆไดรูวาควรวางตนอยางไรในสังคม (ทิพมาศ เศวตวรโชติ 2556)  
 ดานคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน ความกตัญูกตเวทีอันเปนเครื่องหมายของคนดี (พระเทพคุณา
ภรณ 2556) แนวทางการจัดกิจกรรมของพอแมที่ชวยสงเสริมความกตัญู เปนเรื่องท่ีไมยากถาพอแมใหการ
เลี้ยงดูเอาใจใส และเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกในการสรางพฤติกรรม  
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 กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต สามารถเร่ิมตนงาย ๆ ไดที่บาน เริ่มจากไหวพระในบานทั้งบิดา มารดา 
และหากอยากพัฒนาปญญา ก็เริ่มดวยการเจริญกรรมฐานกอนนอน นั่งสมาธิดํารงสติใหมั่น ทําติดตอใหเกิด
ความเคยชิน (พระธรรมรัตนดิลก2560 ) 
 ความพอเพียงเปนหลักธรรมอีกหลักหนึ่งทางพระพุทธศาสนา คือหลักสัปปุริสธรรม 7 ในขอ มัตตัญุ
ตา คือความรูจักประมาณหรือมัชฌิมาปฏิปทา(การปฏิบัติตนในทางสายกลางคือความรูจักพอเพียง 
ดานสุขภาพรางกายของผูเรียน  
 ธรรมชาติของการเจริญเติบโตของมนุษยไดมากนอยเพียงใด เด็กในระดับประถมศึกษาควรมีความรูใน
เร่ืองการเจริญเติบโตของตนเองในระดับหนึ่งเชนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและวัยเด็ก รวมถึงการ
เลี้ยงดูและสภาพแวดลอมภายนอกที่เผชิญอยูและสามารถรูเทาทันการเจริญเติบโตของตนเองตามวันที่ควร
เรียนรูดวย  
 ความเขาใจในดานทักษะสุขภาพ ในเด็กระดับประถมควรมีความเขาใจในดานทักษะสุขภาพทักษะใน
การสรางเสริมสุขภาพมีความสําคัญ เนื่องจากสงผลตอสุขภาพ และสุขนิสัยเปนอยางมาก เด็กควรไดรับการออก
กําลังกายอยางถูกวิธีและสม่ําเสมอ  
 กิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายควรจะเริ่มจากการเสริมสรางพลังกลามเนื้อ (Muscle Power) 
วิธีการฝกเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงนั้นมีหลายรูปแบบโดยการใชหลักการและวิธีออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอโดย
พอ แม ตองเปนผูสนับสนุน แนะนํา 
 ดานหลักสูตรและการประเมินผล สวนมากยังใชวิธีการของ สพฐ อยูจึงยังตองอิงกับขอบเขตเนื้อหา
สาระข้ันพื้นฐานหลักสูตรใดที่ควรนํามาใชในการเรียนการสอนใหครบ 8 สาระตามวัยอันควร 
 กระบวนการการเรียนการสอน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพ่ือใหครบ 8วิชาพื้นฐานโดยพิจารณา
ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนตามความถนัด  
 การประเมินคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน สวนใหญจะประเมินตามแผนการจัดการเรียนการ สอนของ
แตละบานวามีแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดบรรทัดฐานของการเรียนรูในแตระดับวาอยางไร และเอาบรรทัด
ฐานนั้นเปนตัววัดผล ซองอาจประเมินโดยสพฐ. หรือโดยโรงเรียนที่ทําสัญญาตอกัน หรือประเมินโดย กศน. 
 จากการศึกษาพอสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนในระบบบานเรียนในปจจุบัน สาเหตุที่พอแมเอาลูก
ออกจากระบบมีสาเหตุ คือขาดความเช่ือมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอน ,การสงลูกไปโรงเรียนเปนการเสียเวลา
เปลา,ลูกเรียนโดยไมมีความสุข ลูกไมไดรับการสนใจในส่ิงที่อยากเรียนรู และประกอบดวยกฎหมาย ของประเทศ
ไทยเปดโอกาสโดยออกเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542ใหเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยตนเองไดโดยใหเปนไปตามกฏกระทรวง โดยพิจารณาจากรูปแบบการศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงปจจุบันมี3
รูปแบบคือในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง“บานเรียน”ดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. การจัดตั้งหรือจดทะเบียน เปนการศึกษาระบบบานเรียนหรือศูนยการเรียนใหปรับปรุงนโยบาย
กระบวนการจดทะเบียนใหรัดกุม แตงายกวาท่ีเปนอยู 
 2. ใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการจัดตั้ง เพิ่มข้ึนเพื่อใหความสะดวกหรือใหความรูแก
ประชาชนไดมากกวาที่เปนอยู 
 3. ระบบบานเรียนควรจะทําเปนระบบผสมผสานการศึกษาไมยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อความ
สมบูรณในการเรียนการสอน และจะไดครบรูปแบบของคุณลักษณะอันพึงประสงค  
 4. เปดโอกาสใหโรงเรียนในระบบทําการประเมินผลการเรียนไดมากข้ึน โดยเฉพาะในทองถ่ิน 
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 5. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป อยากเสนอแนะใหเจาะลึกถึงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระบบ
บานเรียนนี้ ในแตละวิชาวาไดผลการเรียนจริงอยางไรบาง และนาจะมีตัวอยางกระบวนกา รเรียนการสอน
ประกอบการวิจัยดวย 
 

เอกสารอางอิง 
ทิพมาศ เศวตวรโชติ (2556) กตัญู (Gratitude) แหลงที่มาจาก http://taamkru.com/th/% สืบคนเมื่อ 7

สิงหาคม 2560 
นิติธร ปลวาสน  (2556) ความคาดหวังของผูปกครองเมื่อสงลูกเขาโรงเรียนอนุบาลแหลงที่มาจาก 

http://taamkru.com/th/ สืบคนเมื่อ 7 สิงหาคม 2560 
พระธรรมรัตนดิลก (2560). ทําบุญอยางไรไมใหสูญเปลา  แหลงที่มาจาก http://news.voicetv.co.th/ 

thailand/499000.html สืบคนเมื่อ 5 สิงหาคม 2560  
วิทยากร เชียงกูล (2553)รายงานเร่ืองสภาวะการศึกษาไทย ป 2552-2553 แหลงที่มาlibrary. christian. ac.th/ 

opac/Show_auth_namebk.php?สืบคนเมื่อ 20 สิงหาคม 256 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36  
 
The Academic Administration of School in Chiangrai under the Secondary 
Education Service Area Office 36. 
 
ผูวิจัย    อัครเดช  เมฆสุรินทร  
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
อาจารยที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
    ภาควิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประชากรท่ีใชในการศึกษา
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและรองผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คน ครูผูสอน จํานวน 316 คน ในป
การศึกษา 2559 รวมทั้งหมด 355 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 
ระดับและแบบปลายเปดที่ผูศึกษาสรางขึ้นเก่ียวกับสภาพปจจุบันปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.95 และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
แจกแจง 

จากการศึกษาโดยภาพรวมพบวาสภาพการปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีระดับการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.94 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การพัฒนาแหลงการเรียนรู มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 
4.09 รองลงมาดานการวิจัย และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และ 
3.73 ตามลําดับ จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยภาพรวม พบวาแตละดานมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก แสดงวาผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนใน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการดานตางๆ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงควร
สงเสริมสนับสนุนใหคณะครูและบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการบริหาร 
 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36  
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Abstract
This study The purpose is to study the current condition. And the academic 

administration recommendations of schools in Chiang Rai Province under the 
jurisdiction of the Office of Higher Education Region 36 Population used in the study 
include: School administrators and administrators 39 teachers, 316 teachers in the 
academic year 2559 total 355 people. The instrument was a five-level and open-ended 
questionnaire. The researcher created about the present condition, problems and 
suggestions. Academic Administration of Schools in Chiang Rai Province under the 
Office of Secondary Education Region 36 The reliability was 0.95.The data was 
analyzed. Statistical methods for standard deviation and distribution.
  From the overall study, it was found that the present condition Academic 
Administration of Schools in Chiang Rai Province under the Office of Secondary 
Education Region 36The overall level of performance was at a high level, with an 
average of 3.94.When considering each aspect, it was found that the development of 
learning resources. The average was 4.09. Followed by research. And the promotion of 
academic knowledge to the community. The mean scores were 4.04 and 3.73, 
respectively. Based on a study of problems and suggestions. the academic administration 
recommendations of schools in Chiang Rai Province under the jurisdiction of the Office 
of Higher Education Region 36 Overall, it was found that each aspect was very 
high.Show that school administrators and teachers Chiang Rai Province under the 
jurisdiction of the Office of Education Region 36 The importance of academic 
administration. So the school administrators. It should encourage all faculty and staff. 
Take part in the administration.

Keyword : Academic Administration of Schools in Chiang Rai Province under the 
Office of Higher Education Region 36

 

บทนํา 
ในสภาวะปจจุบันอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและการแขงขันสูง  ซ่ึงนับวันจะทวีความ

รุนแรงมากย่ิงขึ้นเร่ือยๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับ
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จากปญหาและสภาพของวิกฤตการณ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองในปจจุบันเปนประเด็นท่ีนาสนใจวาในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงย่ังยืน มีสันติสุข สามารถเอาชนะวิกฤตการณทางดานตาง ๆ 
ได (หวน พินธุพันธ. 2548: 9) การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อเตรียมคนใหสามาร
ดําเนินชีวิตรวมกันอยางมีความสุข สงเสริมใหคนมีศักยภาพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห รูจักแกปญหา  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักแสวงหาความรูดวยตนเองตลอดชีวิต  

ดังนั้นการบริหารงานวิชาการถือเปนงานสําคัญและเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียนเพราะเปนงานท่ี
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนวาจะเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตรเปาหมายและมาตรฐานท่ีโรงเรียนได
กําหนดไวดังนั้นการจัดการศึกษาใหไดอยางคุณภาพและเปนท่ียอมรับแกสังคมไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
ใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ (จันทรานี สงวนนาม. 2545 : 140) ซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญที่สุดของ
ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 3 ปการศึกษา 2555 - 2558 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิไมถึงรอยละ 50 เกือบทุกรายวิชา นอกจากนี้ผลการทดสอบ
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ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2558 มีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิไมถึงรอยละ 50 เกือบทุกรายวิชาเชนเดียวกัน  

จากสภาพปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ท่ีต่ํากวามาตรฐานระดับชาติดังกลาวผูบริหารสถานศึกษาไดพยายามที่จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกวิถีทางแตก็ยังไมผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติ  ซึ่งถือวาเปน
ปญหาที่สําคัญควรจะไดรับการพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหจงได ดังนั้นจากความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
และสภาพปญหา คุณภาพทางวิชาการที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ําเกณฑมาตรฐานระดับชาติ
ดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วามีการบริหารงานวิชาการไดครอบคลุมขอบขายภาระงานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง เพื่อจะนําผลการศึกษาไปเปนขอมูล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและทุกฝายที่เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอันจะ
สงผลตอการคุณภาพทางวิชาการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย    
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย   
กรอบแนวความคิด สภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยศึกษาจากการประมวลความรูและขอมูลที่ศึกษามาในเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมากําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของเคร่ืองมือ แลวรางเครื่องมือใหครอบคลุมขอบขาย
งานบริหารงานในโรงเรียนทั้ง 12 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546ก : 7) คือ ดานหลักสูตรสถานศึกษา ดาน
การจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการผล
การเรียนดานการนิเทศภายใน ดานการวิจัยชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาแหลง
เรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นและดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร  
  

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และขอเสนอแนะของการบริหารงานวิชาการ เปน
การวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) 
 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้คือผูบริหารสถานศึกษาและรองผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  39 คน 
ครูผูสอน จํานวน 316 คน ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
รวมทั้งหมด 355 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง โครงสรางของแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับสภาพปจจุบัน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามขอบเขตดานเนื้อหา 12 ดาน ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ของ ลิเคิรท (Likert, อางอิงในบุญชม 
ศรีสะอาด, 2545 หนา 45)จํานวน 60 ขอ ปรับปรุงมาจาก บุญชม ศรีสะอาด (2545:102)  

ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด ( Open - Ended ) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาขอเสนอแนะ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
ตามขอบเขตดานเนื้อหา 12 ดาน เครื่องมือที่ใชในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง โดยดําเนินงาน
ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีหลักการงานวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน
จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาจากการประมวลความรูและขอมูลทีศึกษาในเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ มากําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของเคร่ืองมือ แลวรางเครื่องมือใหครอบคลุมขอบขายงาน
บริหารงานในโรงเรียนทั้ง 12 ดาน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546ก : 7) คือ ดานหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัด
กระบวนการเรียนรู ดานสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการผลการ
เรียนดานการนิเทศภายใน ดานการวิจัยชั้นเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นและดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอรับความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงสรางเปนแบบสอบถาม 

4. นํารางแบบสอบถามที่คณะกรรมการท่ีปรึกษาตรวจสอบแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมชัดเจนทางภาษา  
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไปติดตอผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพ่ือขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใชแบบสอบถามสงใหผูเก่ียวของทั้งหมดดวยตัวเอง ใชเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 2 สัปดาหและไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 355 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 จากนั้นผูศึกษาไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําขอมูลไป วิเคราะห ตามขั้นตอนทาง
สถิติตอไป 
การจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยนําแบบสอบถามจากกลุมประชากรท่ีไดรับกลับคืน
มาท้ังหมดแลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปผูศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 

 1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติรอยละ 
   2. วิเคราะหสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
   3. วิเคราะหขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยการสังเคราะห ขอมูลตามลําดับความถี่ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะหสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการขอโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา สภาพการบริหารงานดานหลักสูตรสถานศึกษาที่พบมาก
ที่สุด คือ ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจเร่ืองการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช รองลงมาคือครูผูสอนขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรยังไมเอื้อตอการเรียนเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน สวนขอเสนอแนะท่ีพบมากที่สุด คือ จัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใชแกครูผูมีสวนไดเสียตลอดถึงผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 
รองลงมา คือ ควรมีการศึกษาสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชนเก่ียวกับหลักสูตรทองถิ่น และควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนปจจุบัน 
 สภาพการบริหารงานดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่พบมากท่ีสุด คือ ครูผูสอนยังไมเปล่ียนแปลง
กระบวนการเรียนรูโดยยังจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญรองลงมา คือ ครูไมใส ใจ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับจุดมุงหมายที่หลักสูตร
กําหนดสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนดอยางสม่ําเสมอ รองลงมา คือ ควรจัดการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง และควรจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
 สภาพการบริหารงานดานสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูที่พบมากท่ีสุด คือ การผลิตส่ือนวัตกรรมมี
งบประมาณไมเพียงพอ รองลงมา คือ ครูไมมีความรูในการผลิตสื่อนวัตกรรม และขาดวัสดุ อุปกรณที่มีคุณภาพ
ในการผลิตสื่อนวัตกรรม สวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อ นวัตกรรมให
เพียงพอ รองลงมา คือ ควรมีการอบรมการผลิตการใชสื่อนวัตกรรมและการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง และควร
สงเสริมใหครูผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
 สภาพการบริหารงานดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนที่พบมากท่ีสุดคือครูผูสอน
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลการเทียบโอนผลการศึกษา รองลงมา คือ 
สถานศึกษาไมไดจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และรหัสวิชาไมเหมือนกันทําใหมี
ผลกระทบตอการเทียบโอนผลการศึกษาสวนขอเสนอแนะท่ีพบมากที่สุด คือ ควรจัดทําคูมือวัดผล ประเมินผลให
เปนปจจุบัน รองลงมาคือ ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการวัดผลประเมินผลของครูอยางสม่ําเสมอ และควรจัด
อบรม สัมมนาเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 
 สภาพการบริหารงานดานการนิเทศภายใน ท่ีพบมากที่สุดคือ ขาดการวางแผนในการกําหนดนโยบาย
ในการนิเทศ รองลงมา คือการนิเทศภายในไมตอเนื่องและเปนระบบและผูนิเทศไมมีเวลาในการนิเทศเพียงพอ
สวนขอเสนอแนะท่ีพบ มากท่ีสุดคือ ควรจัดใหมีการนิเทศภายในคือ อยางเปนระบบและตอเนื่อง รองลงมา คือ 
ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานในการนิเทศภายในใหชัดเจนและควรวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบในการนิเทศภายใน 
  สภาพการบริหารงานดานการวิจัยชั้นเรียนที่พบมากที่สุด คือ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไมมี
ความรูความเขาใจการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมา คือ ครูไมสนใจการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและมีการวิจัยนอยไมครอบคลุมกับบุคลากรผูจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนสวนขอเสนอแนะท่ีพบมากที่สุดคือ ควรดําเนินการสงเสริมและจัดอบรมใหความรูในการทําวิจัยในชั้นเรียน
รองลงมาคือ สรางความตระหนัก นิเทศ กํากับติดตาม ดูแลกระตุนใหทําวิจัยอยางตอเนื่อง และควรนํา
ผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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 สภาพการบริหารงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่พบมากที่สุดคือ การจัดโครงสรางสถาน 
ศึกษาเพ่ือรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในไมชัดเจน รองลงมา คือ สถานศึกษาไมไดดําเนินการ
พัฒนางานตาม แผนการพัฒนาคุณภาพภายในและขาดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือ ควรจัดโครงสรางสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและควรพัฒนาระบบการทํางานให
เหมาะสมตรวจสอบได 
 ภาพการบริหารงาน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูที่พบมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสารเผยแพรแหลง
เรียนรูแกครู และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง รองลงมา คือ การสํารวจแหลงเรียนรูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและการจัดตั้งแหลงเรียนรูรวมท้ัง
พัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือควร
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครูและสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง รองลงมา คือ ควร
สํารวจแหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับการคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษาและควรจัดตั้งแหลง
เรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น 
 สภาพการบริหารงาน ดานการแนะแนวการศึกษาที่พบมากที่สุด คือ การสรางเครือขายการแนะแนว
การศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา รองลงมาคือ การดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุก
คนในสถานศึกษาและการประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษา
กับสถานศึกษาอื่นที่ใกลเคียงสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุด คือ ควรสรางเครือขายการแนะแนวการศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา รองลงมา คือควรดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษาและควรประสานความรวมมือและแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนว การศึกษากับ
สถานศึกษาอื่นที่ใกลเคียง 
 สภาพการบริหารงาน ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนท่ีพบมากที่สุด คือ การใหชุมชนมี
สวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา คือ การใหความรู เสริมสราง
ความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
และการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น สวน
ขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือควรใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ ควรใหความรูเสริมสรางความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนา ทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมุชน และควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวาง
บุคคลครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น 
 สภาพการบริหารงานดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอื่นที่พบมากที่สุด 
คือ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและองคกรอ่ืน รองลงมา คือ การจัดตั้ง
ชมรมวิชาการตามกลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษาและกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการใหความ
ชวยเหลือดานวิชาการแกสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาสวนขอเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือควรสราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัวและองคกรอ่ืน รองลงมา คือ ควรจัดตั้งชมรม
วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษาและกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและควรใหความชวยเหลือดาน
วิชาการแกสถานศึกษาและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 สภาพการบริหารงานดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร ที่พบมาก
ที่สุดคือ การสํารวจความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา รองลงมา คือ การศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
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องคกร หนวยงานและสถาบนัอื่นที่จัดการศึกษา สวนขอเสนอแนะท่ีพบมากที่สุด คือ ควรสํารวจความตองการใน
การไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
รองลงมา คือ ควรศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาและควรสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคลากรและครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ผูศึกษาเห็นวานับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจะตองพัฒนายกระดับการ
ปฏิบัติใหสูงขึ้นกวานี้ เนื่องมาจากงานวิชาการถือวาเปนหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียน สวนงานอ่ืนเปนปจจัย
สนับสนุนสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมาน ออนสระ (2550 : 34)  
 พบวา โรงเรียนสวนใหญมีผลการปฏิบัติงานดานตางๆ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานหลักสูตรสถานศึกษาและดานการจัดกระบวนการเรียนรูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ผูศึกษาเห็นวาโรงเรียน
ในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารงานวิชาการที่ถือวาการ
บริหารงานดานวิชาการดานหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญมากที่สุดเพราะหลักสูตรจะเปนแมบทในการ
กําหนดแนวทางการจัดประมวลประสบการณทุกอยางที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียน โดยผานการจัดกระบวนการ
เรียนรู การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยหลักสูตรเปนหลัก รุจิร ภูสาระ, 
และจันทรานี สงวนนาม. (2545). ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา จึงควรสงเสริม สนับสนุนใหคณะครูและบุคลากร
ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจและเปาหมายในการจัดทําหลักสูตรในสถานศึกษาให
สอดคลองกับสภาพปจจุบันและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น จัดประชุมคณะครูและผูมีสวน
เกี่ยวของเพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชและจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญตามรายขอในแตละดานที่
สมควรนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
1. ดานหลักสูตรสถานศึกษา 
   จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( =3.88,S.D.=0.78)เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงที่สุด คือสถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะ

ครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไปใช ( =3.98,S.D.=0.84) 
แสดงใหเห็นวาใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ใหความสําคัญงานดานหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( =4.03, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงที่สุดไดแก สงเสริมใหครูดําเนินการฝกให
นักเรียนคิดเปนทําเปน แกปญหาเปนและใหมีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

( =4.19, S.D.=0.75)  
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3. ดานส่ือนวัตกรรมการเรียนรู 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

( =3.99, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ สนับสนุนใหบุคลากรของ

โรงเรียนใชสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม ( =4.31, S.D.=0.71)  
4. ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( =3.75, S.D.=0.76) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การติดตามและตรวจสอบ

เอกสารที่เก่ียวของกับการวัดผลประเมินผลการเทียบโอนผลการศึกษา ( =3.88, S.D.=0.79)  
5. ดานการนิเทศภายใน     

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( =3.89, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ สรางควาเขาใจรวมกันระหวาง

ผูบริหารและครูเพื่อใหเกิดการยอมรับในการนิเทศภายใน ( =4.07, S.D.=0.81) 
6. ดานการวิจัยชั้นเรียน 
  จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( =4.04, S.D.=0.80) คาเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ มีการประชุมเพื่อ

กําหนดเปาหมาย นโยบาย ในการวางแผนสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ( =4.23, S.D.=0.82)  
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการปฏิบัติงานดานนี้โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ( =4.01, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูง สุด คือ การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( =4.28, S.D.=0.78)  
8. ดานพัฒนาแหลงเรียนรู 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =4.09, S.D.=0.77) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดตั้งแหลง

เรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น ( =4.36, S.D.=0.75)  
9. ดานการแนะแนวการศึกษา 

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =3.98, S.D.=0.73) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การดําเนินการแนะ

แนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ( =4.54, S.D.=0.50)  
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10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด

เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =3.73, S.D.=0.79) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การใหชุมชนมีสวน

รวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา ( =3.94, S.D.=0.84)  
11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันอ่ืน 

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =3.96, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดตั้งชมรม

วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรูในสถานศึกษาและกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =4.12, S.D.=0.81)  
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนในจังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา มีการปฏิบัติงานดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( =3.94, S.D.=0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบัน

อื่นที่จัดการศึกษา ( =4.11, S.D.=0.80)  
 

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช  
จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ ของ โรงเรียนในจังหวัด

เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตอไปนี้ ดังนี้ 
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช

แกครูผูสอนตลอดถึงผูที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นมากข้ึน 
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาครูไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. ผูบริหารศึกษาควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

จุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนดอยางสม่ําเสมอ 
5. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาใหมากข้ึน 
6. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหมีการจัดทําคูมือวัดผล ประเมินผลใหเปนปจจุบัน 
7. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
8. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
9. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดโครงสรางสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวของกับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

เพื่อเปนการแกไขปรับปรุงปญหากับระบบการศึกษาของไทยตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารและระดับปญหาในการบริหารงานวิชาการในดานที่มี
สภาพหรือปญหา เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ 
 3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนางานดานวิชาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม 
 
COMPARISON OF GRADE ELEVEN STUDENTS THE READING AND 
WRITING ENGLISH PERFORMANCE AND LANGUAGE CREATIVE 
ABILITY USING COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTIONAL LESSON BASED 
ON THE GENRE-BASED APPROACH AND TRADITIONAL METHODS 
 
ผูวิจัย   อาทิตยา  ศรีสุขคํา 

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู(ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารยที่ปรึกษา   ผศ.ดร.ลัดดา  หวังภาษิต  
   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยที่ปรึกษารวม  รศ.ดร.เสาวลักษณ  รัตนวิชช 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และ
ความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ท่ีไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 90 คน ซึ่งใช
วิธีการสุมแบบกลุม โดยการจับสลาก และแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 45 คน และกลุมควบคุม 45 
คน โดยกลุมทดลองไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-
Based Approach) และกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิม โดยใชเนื้อหาเดียวกันและใชเวลาในการ
ทดลองจํานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 10 สัปดาห โดยใชแผนการทดลองแบบ Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อาน การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษา แลววิเคราะหขอมูลโดยใช t-test for 
Independent Samples และ t-test for Dependent Samples 
ผลการวิจัยพบวา 
 ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษา ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนแบบเดิม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษา ของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนแบบเดิม หลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
คําสําคัญ : การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ, ความคิดสรางสรรคทางภาษา, บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, 

ทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
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Abstract 
The purpose of this study is to compare the reading and writing English 

performance and creative language ability of Grade Eleven students using Computer-
Assisted instructional lessons based on the genre-based approach and the traditional 
method. The samples of this study were randomly selected from Grade Eleven students 
in the first semester of the 2016 academic year at Suksanari School, Bangkok. The 
sample was selected by cluster random sampling and divided into experimental and 
control groups with forty five students in each. The experimental group was taught with 
instruction based on the genre-based approach while the control group with forty five 
students taught by using the method in the teacher’s manual. Each group was taught with 
the same content for fifty minute periods. In these experiments, the randomized control 
group used a pretest-posttest design in this experiment. The instruments used in the study 
were English reading tests, writing ability tests and creative writing tests. The data was 
statistically analyzed by t-test, independent samples and the following the t-test 
dependent samples for comparison between the groups. 
The results of the study indicated the following:  
 The English reading, writing performance and creative language ability between 

the experimental and control groups was significantly different at a level of .05 
 The English reading, writing performance and creative language ability of the 
experimental and control groups, between the pretest and the posttest, was significantly 
different at a level of .05 

Key Words : Reading and writing English performance, Creative language ability, 
Computer-Assisted instructional lessons, Genre-based approach

 

บทนํา 
 ในปจจุบันภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก เนื่องจากความ
เจริญกาวหนาในดานตางๆท้ังทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทางการคาขาย การเมือง ตลอดจนการศึกษาคนควาทางวิชาการในสาขาสําคัญตางๆ ทําใหมีการติดตอสื่อสาร
กันอยางรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการถายทอดความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน 
 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2559 จนถึงปจจุบัน พบวา
ในรายวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นั้นยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร ในฐานะของครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ผูวิจัยพบวานอกจากปญหา
ในดานการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหนาสนใจแลว ปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษที่พบมากที่สุดคือ
ปญหาในการอานและการเขียน โดยผูวิจัยไดศึกษาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 
1/2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน - เขียน พบวา ผลการสอบการ
อานภาษาอังกฤษถูกตองเฉลี่ย 10 ขอ จากจํานวนขอสอบท้ังหมด 40 ขอ คิดเปนรอยละ 25 ซ่ึงถือวาอยูในระดับ
ต่ํา สาเหตุของปญหาดังกลาวอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากตัวผูเรียน ครูผูสอน สื่อการสอน ตลอดจน
สภาพแวดลอมตางๆ เนื่องจากการสอนอานสวนใหญครูผูสอนจะใชวิธีการสอนแบบเดิมคือการสอนแปล ซึ่งเปน
การชวยเหลือผูเรียนมากเกินไป ทําใหผูเรียนเขาใจเฉพาะส่ิงที่ครูผูสอนพูด ไมไดเขาใจเนื้อหาอยางแทจริงจนขาด
ทักษะ ไมมีการฝก กลยุทธในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ ฉัตรชัย อภิวันทสนอง. 2548: 2) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน ความสามารถในการเขียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใชวิธีการสอน
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ตามแนวทฤษฏีอรรถฐานกับวิธีการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานของนักเรียนกอน
และหลังการทดลองดวยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยจึงสนใจที่จะแกปญหาการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และ
ความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียน โดยใชแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based pproach) 
ซึ่งไดรับการพัฒนาจากกลุมนักภาษาศาสตรชาวออสเตรเลียกลุมหนึ่ง ไดแก Frances Christie, Jim Martin, 
Joan Rothery โดยวิธีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) นี้ ผูสอนจะยึดเนื้อหาเปนหลัก โดย
จัดเนื้อหาชนิดตางๆใหอยูในบริบทของสถานการณและวัฒนธรรมท่ีครูสามารถนําไปใชเปนรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นักเรียนสามารถฝกฝนและใชภาษาไดดวยตนเองอยางสรางสรรค 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมาใชในการเรียนการสอนกับนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนและความคิดสรางสรรคทางภาษา โดย
อาศัยรูปแบบการสอนอานและการเขียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถ
ฐาน (Genre-Based Approach) แตกตางกับวิธีการสอนแบบเดิมหรือไม ผลการศึกษาจะนํามาใชในการพัฒนา
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให
นาสนใจและมีคุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทาง
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิด
สรางสรรคทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม โดยมีกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
วิธีการสอน ไดแก 
1. วิธีการสอนแบบอรรถฐาน  
   (Genre-Based Approach) 
2. วิธีการสอนแบบเดิม 

ตัวแปรตาม 
1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
3. ความคิดสรางสรรคทางภาษา 
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วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ30203) ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) จากจํานวนประชากร 12 หองเรียน จับสลากไดกลุมตัวอยาง 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 45 คน แลวจับสลากเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และ กลุมควบคุม 1 กลุม โดยกลุมทดลอง
ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) และกลุมควบคุมไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิม 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แผนการสอนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับกลุมทดลองที่ใชการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) จํานวน 4 แผน  

2. แผนการสอนแบบเดิม สําหรับกลุมควบคุม ใชเนื้อหาเดียวกันกับกลุมทดลอง จํานวน 4 แผน 
3. แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 

ตัวเลือก และแบบทดสอบ Cloze ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบชนิดอัตนัยเขียนเรียงความ

จากภาพ 
5. แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษา ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแบบทดสอบชุดเดียวกับ

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน โดยดัดแปลงเกณฑการใหคะแนนการเขียนเรียงความของโฮมส 
(Holmes.1993) 

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน การเขียน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถลักษณะ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี จํานวน 3 บทเรียน พรอมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีการสอน
แบบเดิม โดยใช t-test for Independent Samples 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษา
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใช t-test for Dependent Samples 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคาสถิติพื้นฐาน ( ไดแก คาเฉลี่ย  , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)) 
  2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ (ไดแก คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู (IOC) , คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ, คาความเชื่อมั่นของ
แบบวัดความคิดสรางสรรคทางภาษา, คาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและเขียน, 
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานและการเขียน)  
 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสรางสรรค
ทางภาษาของกลุมทดลอง โดยใช t-test for Independent Samples  
   3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสรางสรรค  
 ทางภาษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลองโดยใช t-test for Dependent Samples  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน
กับวิธีการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและมีความคิดสรางสรรคทางภาษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน
กับวิธีการสอนแบบเดิม มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิด
สรางสรรคทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม จากผลการศึกษา
คนควาผูวิจัยไดอภิปรายผลไวตามลําดับหัวขอดังนี้ 
 1. ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียน
กลุมที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับนักเรียนกลุมที่
ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของนักเรียนกลุมที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
กลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิมทั้งนี้เนื่องจาก 
    1.1 การสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน เปนการสอนที่ยึดหลักแนวทฤษฎี
ธรรมชาติ เปนการสอนแบบท่ียึดบทเรียนหรือกิจกรรมตามเนื้อหาเปนหลัก ผูเรียนสามารถอานและวิเคราะห
ใจความไดอยางเหมาะสม ดังนั้นบทเรียนหรือกิจกรรมน้ันจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางถูกตองและเหมาะสม
ที่จะเปนปจจัยปอน เพื่อใหรูปแบบของภาษาท่ีเหมาะสม โดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตรเชิงระบบ 
(Systemic Linguistics) (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2534: 24-27)  
    1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับ ทอซโค (ToZco. 1998) ไดวิจัยผลของการสอนคําศัพทโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหได
คําศัพท ลดเวลาในการจําคําศัพท และอานเพื่อความเขาใจ ผลการวิจัยพบวา ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองได
แสดงวาไดคําศัพทเพิ่มขึ้น อานเขาใจ และจําคําไดเร็วขึ้น แตนักเรียนกลุมที่ใชคอมพิวเตอรไดแสดงวาไดคําศัพท
มากกวากลุมปกติ  
    1.3 การสอนอานตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานเปนการจัดการเรียนการสอนตาม
ชนิดของเนื้อความหรืออรรถลักษณ ซึ่งมีความหลากหลายตามจุดมุงหมายของผูเขียนถายทอดความคิดออกมาได
อยางเต็มที่ โดยครูผูสอนจะใหรูปแบบในการอานและการเขียนควบคูกันไป ซ่ึงนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานสามารถเรียนรูดวยตนเองไดซ้ําๆ จนเกิด
ความเขาใจ และสามารถแยกแยะไดวาควรเขียนในลักษณะใด โดยมีเนื้อหาใจความสําคัญและรายละเอียดของ
การใชภาษาไดเหมาะสมกับเนื้อความนั้นๆ (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2556: 54 - 62) 
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    1.4 เน่ืองจากนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ จากการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยไดวัดความคิดสรางสรรคทางภาษาโดยใชวิธีการเขียนเชิงสรางสรรค และใชขอสอบฉบับเดียวกันกับ
ขอสอบวัดความสามารถในการเขียน จึงสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมี
ความคิดสรางสรรคทางภาษาที่ดีกวาใชวิธีการสอนแบบเดิม 
 2. การเปรียบความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคทางภาษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบ
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีการสอนแบบเดิม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานของกลุมทดลอง มีความสามารถในการอาน การ
เขียนและมีความคิดสรางสรรคทางภาษาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ท้ังนี้เนื่องจาก 
    2.1 การเขาใจอรรถลักษณของเนื้อความตางๆ จะทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและจับ
ใจความสําคัญจากเรื่องที่อานไดงายขึ้นอยางมีระบบ และตรงตามจุดมุงหมายของการอาน นอกจากนี้แลวยัง
สงผลใหผูเรียนมีการลําดับความคิดไดงายขึ้น  
    2.2 แนวทฤษฏีการสอนแบบอรรถฐานนั้นมีความสอดคลองกันระหวางการอานและการ
เขียนควบคูกันไป ดังนั้นนักเรียนที่มีความสามารถในการอานที่ดี ก็จะมีความสามารถในการเขียนที่ดีไดเชนกัน 
    2.3 กลุมผูเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานจะมีโอกาสไดเขียน
งานท้ังงานกลุมและงานเดี่ยว จึงเปนการสงเสริมใหเกิดพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคทางภาษา โดยผาน
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ ทําใหสามารถพัฒนาการเขียนไดดียิ่งข้ึน จึงสงผลใหผูเรียนที่ไดรับการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมีความคิดสรางสรรคทางภาษาที่ดีขึ้นตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในดานการเรียนการสอน 
 1.1 ครูผูสอนควรศึกษา ทําความเขาใจเนื้อหาและรูปแบบวิธีการสอนลวงหนา ตลอดจนเตรียมสื่อการ
สอนใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1.2 กิจกรรมที่ตองทํางานเปนกลุม ไมควรใหมีจํานวนสมาชิกในกลุมมากเกินไปเพราะจะทําให
ครูผูสอนดูแลไดไมทั่วถึง หากมีความจําเปนควรเปลี่ยนกลุมสลับกันไปเพื่อใหผูเรียนมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันไดหลากหลาย 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
 ควรทําการวิจัยตลอดภาคการศึกษา เนื่องการการวัดและประเมินผลจําเปนตองใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและเพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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